PROVA CONSELHO TUTELAR 2019
MUNICÍPIO DE CARUARU

NOME DO CANDIDATO:
CPF

ASSINATURA:

INFORMAÇÕES GERAIS
1. Você receberá do chefe de sala o material descrito a seguir:
A. Este Caderno de Questões Objetivas, com 35 (trinta e cinco) questões de múltipla escolha mais uma questão
dissertativa (redação);
B. Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetiva e um formulário de redação.
2. Ao receber o Cartão de Respostas você deve:
A. Confirir se seu nome, e CPF que constam na parte superior do CARTÃO-RESPOSTA e no FORMULÁRIO
DE REDAÇÃO que você recebeu;
B. Caso exista algum erro de digitação ou impressão, no seu caderno de prova, cartão resposta ou formulário
de redação , comunique imediatamente ao chefe de sala, a fim de que seja registrado em Ata de Sala e seja
feita devida substituição.
C.

Ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;

D.

Assinar o Cartão de Respostas e preencher o Formulário de Redação, no espaço reservado, com caneta
de cor azul ou preta.

3. Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início previsto às 8:00h e término às 12:00h
(horário local).
4. . Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e
(D);
5. O CARTÃO-RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas, assim
como, o FORMULÁRIO DE REDAÇÃO é o único documento considerado para a correção da sua redação e em
hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA e/ou do FORMULÁRIO DE REDAÇÃO por erro
do candidato;
6. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, duas
horas após o início da prova;
7. O Cartão de Respostas e o Formulário de redação não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou
manchado nem pode conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
8. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar a Prova, Cartão de Respostas e
o formulário de redação, devidamente preenchidos e assinados ao chefe da sala. Aquele que descumprir
esta regra será ELIMINADO.
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ESPECÍFICA

1. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece uma série de direitos para a adolescente
gestante, de modo que através do Sistema Único de Saúde (SUS) é assegurado a adolescente nessa
condição o atendimento pré-natal e perinatal. Assim, através do SUS a adolescente gestante tem por direito:
a)

Acompanhante em horário integral; condições adequadas ao aleitamento materno; Internamento

sem tempo determinado; opção entre parto normal ou cirúrgico.
b)

Assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré e pós-natal; ser atendida

preferencialmente pelo mesmo médico que a acompanhou na fase pré-natal; apoio alimentar à gestante.
c)

Alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe; enfermeiras exclusivas

com tratamento personalizado; acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e
recuperação da saúde.
d)

Exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido;

serviço itinerante e domiciliar de atendimento; atendimento preferencial no caso de aborto.
2. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente,
em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária. Ressalte-se também que a criança
ou adolescente deve viver em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias
entorpecentes. Dito isso, quanto ao direito à convivência familiar, assinale a alternativa correta.
a) A falta ou a carência de recursos materiais por si já constitui motivo suficiente para a perda ou a
suspensão do poder familiar sobre a criança ou adolescente.
b) Se a criança ou adolescente por algum motivo for acolhida por família substituta, tratando-se de maior de
12 anos, será necessário seu consentimento, o qual será colhido em audiência.
c) O poder familiar deve ser exercido em condições diferenciadas pelo pai e pela mãe, respeitando-se a
diversidade de situações e casos, podendo assim haver um maior poder por parte da mãe ou do pai.
d) A colocação em família substituta far-se-á apenas através de adoção, salvo nos casos de crianças com
menos de 5 anos.
3. Sabemos que o abandono de crianças é um problema que ainda assola o Brasil e que ainda temos um
número razoável de crianças esperando por uma adoção. Ao mesmo tempo, sabe-se que o processo de
adoção no Brasil não é algo simples, pois deve seguir às determinações do ECA para justamente
salvaguardar os direitos da criança ou adolescente que pode vir a ser adotada. Sobre a adoção, assinale a
alternativa INCORRETA.
a) O adotante terá que ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho do que o adotando. E em se tratando
de adotando maior de doze anos de idade, será também necessário o seu consentimento.
b) A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando. O consentimento
será dispensado em relação à criança ou adolescente cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido
destituídos do poder familiar.
c) A adoção terá que ser precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente, pelo prazo
que a autoridade judiciária fixar, observadas as peculiaridades de cada caso.
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d) A morte dos adotantes restabelece automaticamente o poder familiar dos pais naturais. Caso esses
sejam desconhecidos, outros adotantes podem requerer na justiça a guarda do adotando se este tiver
menos de 18 anos.
4. O direito à educação é algo de fundamental importância se pensamos no desenvolvimento social e
intelectual das nossas crianças e adolescentes. Por isso é dever do Estado assegurar à criança e ao
adolescente ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na
idade própria. Além disso, constitui também dever do Estado em relação à educação das crianças e
adolescentes:
a) Atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade; oferta de ensino noturno
regular, adequado às condições do adolescente trabalhador.
b) Apesar de assegurar o direito ao acesso à educação, o Estado não impõe aos pais ou responsáveis a
obrigação de matricular seus filhos na rede regular de ensino.
c) Assegurar que a distorção idade-série não ultrapasse o limite de 5 anos para o ensino fundamental e 7
anos para o ensino médio.
d) Oferecer escolas públicas que funcionem nos três horários (manhã, tarde e noite) para o ensino
fundamental e médio e criar escolas em tempo integral em todos os estados da federação.
5. Segundo o ECA, é proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de
aprendiz. Tal disposição está relacionada ao direito à profissionalização e proteção no trabalho para
adolescentes. Sobre tal direito, podemos afirmar:
a) Ao adolescente portador de deficiência é vedado o direito de trabalhar, mesmo que seja na condição de
aprendiz.
b) O adolescente trabalhando na condição de aprendiz pode assumir trabalhos noturnos e com moderado
nível de insalubridade, desde que tenha acompanhamento especial.
c) É vedado o trabalho a adolescentes em horários e locais que não permitam a frequência à escola e
prejudiquem o rendimento escolar.
d) Ao adolescente aprendiz maior de quatorze anos não são assegurados os direitos trabalhistas e
previdenciários.
6. A toda criança ou adolescente é assegurado o direito de acesso às diversões e espetáculos públicos
classificados como adequados à sua faixa etária. No entanto, tal acesso deve obedecer a certas condições.
Sobre essas condições, podemos afirmar que:
a) As crianças menores de dez anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação
ou exibição quando acompanhadas dos pais ou responsável.
b) Adolescentes entre 14 e 17 anos têm direito à meia-entrada em qualquer espetáculo musical,
independente de estarem matriculados ou não em instituições de ensino regular.
c)

Os espetáculos, desde que sejam gratuitos, podem ser anunciados sem aviso de sua classificação,
podendo receber assim público de qualquer idade.

d) Desde que esteja acompanhado dos pais ou responsável, o adolescente ou criança poderá ter acesso a
qualquer tipo de evento artístico, independente da classificação da faixa etária.
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7. Há certos produtos e serviços que tem sua venda proibida para crianças e adolescentes. Assinale a
alternativa que contém APENAS itens proibidos.
a) Bebidas alcóolicas; jogos de RPG; explosivos; alimentos ultra processados.
b) Instrumentos perfuro-cortantes; roupas sem especificação de faixa etária; munições.
c) Armas; bilhetes lotéricos; produtos que possam causar dependência física ou psíquica.
d) Bebidas isotônicas; instrumentos musicais; hospedagem em hotel sem acompanhamento dos pais ou
responsável.
8. Há uma série de medidas de proteção à criança e ao adolescente que são aplicáveis sempre que os direitos
reconhecidos no ECA forem ameaçados ou violados. São medidas imprescindíveis para que tais direitos
sejam oficialmente reconhecidos e preservados. Sobre esse assunto, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas
que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.
b) Na promoção de direitos e na proteção da criança e do adolescente deve ser dada prevalência às
medidas que os mantenham ou os reintegrem na sua família natural ou extensa.
c) As medidas de proteção devem antes de tudo atender os interesses dos pais ou responsável pela
criança ou adolescente, ficando o interesse deste em segundo plano.
d) As medidas de proteção da criança e do adolescente devem ser efetuadas no respeito pela intimidade,
direito à imagem e reserva da sua vida privada.
9. Mesmo que o adolescente incorra na prática de Ato Infracional, os seus diretos individuais devem ser
assegurados, ao passo que também devem ser preservadas as suas garantias processuais, para que
nenhum adolescente seja privado de sua liberdade sem o devido processo legal. Sobre tais procedimentos,
assinale a alternativa correta.
a) Mesmo sem ser pego em flagrante, mesmo sem ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária
competente, o adolescente praticante de Ato Infracional será privado da sua liberdade por tempo a ser
determinado pela justiça.
b) O adolescente tem direito à defesa técnica por advogado e igualdade na relação processual, podendo
confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa.
c) A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de 365 dias, com decisão
sumária e fundamentação básica suficiente.
d) Se pego em flagrante o adolescente perde o direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável,
podendo fazer tal solicitação apenas por autorização especial da autoridade competente.
10. Ainda sobre a questão do Ato Infracional de adolescentes, sabemos que verificada a prática deste ato, a
autoridade competente poderá aplicar ao adolescente algumas medidas. Isso se dará levando em conta a
sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. Entre tais medidas passíveis de
serem aplicadas, estão:
a) Advertência; prisão domiciliar; trabalhos forçados.
b) Prestação de serviços à parte ofendida; liberdade assistida; admoestação física.
c) Admoestação verbal; prestação de serviços à comunidade; reclusão por tempo indeterminado
d) Inserção de regime de semiliberdade; obrigação de reparar o dano; liberdade assistida.
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11. Quando privado da sua liberdade o adolescente continua com uma série de direitos básicos assegurados,
sendo obrigação do Estado, inclusive, oferecer atividades pedagógicas ao adolescente nessa condição.
Visando o respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, o ECA estabelece como direitos
nesse particular contexto:
a) Saídas aos finais de semana; ser tratado com respeito e dignidade; ter acesso aos objetos necessários à
higiene e asseio pessoal.
b) Receber escolarização e profissionalização; receber visitas, ao menos, semanalmente; peticionar
diretamente a qualquer autoridade.
c) Receber assistência religiosa, segundo a sua crença, e desde que assim o deseje; receber visitas em
dias e horários que lhe for conveniente; corresponder-se com outros internos de outras unidades.
d) Organizar festas e eventos culturais na unidade; avistar-se reservadamente com seu defensor; receber
alimentação dos seus familiares, se assim o preferir.
12. O Conselho Tutelar é órgão fundamental no zelo pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.
É órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, e ocupa papel central na preservação e vigilância dos
direitos instituídos e assegurados no ECA. Entre as alternativas abaixo há uma que NÃO se enquadra
naquilo que conhecemos como Conselho Tutelar. Assinale-a.
a) É a partir da lei orçamentária municipal que se coloca a previsão dos recursos necessários ao
funcionamento do Conselho Tutelar.
b) O candidato a membro do Conselho Tutelar terá que preencher os seguintes requisitos básicos:
reconhecida idoneidade moral; idade superior a vinte e um anos; residir no município.
c) É a lei municipal que determina dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto a
eventual remuneração de seus membros.
d) O Conselho Tutelar tem a atribuição de atender crianças e adolescentes, além de interferir em qualquer
situação conflitante relacionada à comunidade, funcionando neste caso com uma espécie de juizado
especial local.
13. Quanto à escolha dos Conselheiros Tutelares e aos impedimentos para se servir no Conselho Tutelar,
assinale a alternativa correta:
a) Marido e mulher não podem servir no mesmo Conselho. Também são impedidos na mesma condição,
irmãos, cunhados (durante o cunhadio), ou tio e sobrinho.
b) A escolha dos membros do Conselho Tutelar deve ser feita pela Secretaria de Direitos Humanos do
Estado, admitindo-se apenas em caso excepcional a escolha pelo município.
c) Depois de escolhido o Conselheiro Tutelar o seu nome terá que ser confirmado pelo prefeito do município
e pelo governador do Estado. Só depois dessa confirmação o Conselheiro poderá assumir o cargo.
d) O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, responsável pela escolha dos
Conselheiros Tutelares, realiza tal escolha com total independência, sem a fiscalização de órgãos como
o Ministério Público.
14. Toda criança ou adolescente tem seu direito de acesso garantido à Defensoria Pública, ao Ministério Público
e ao Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos. Tal assertiva alude à questão do direito de acesso à
justiça para crianças e adolescentes determinado pelo ECA. Quanto a isso, assinale a alternativa que
melhor condiz com tal direito.
a) Os menores de dezesseis não precisam ser representados e os maiores de dezesseis e menores de
vinte e um anos deverão ser assistidos apenas por curadores, na forma da legislação civil ou processual.
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b)

Qualquer notícia a respeito de Ato Infracional não poderá identificar a criança ou adolescente, não se
permitindo fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência.

c) Apenas os municípios poderão criar varas especializadas e exclusivas da infância e da juventude,
cabendo aos mesmos o recrutamento dos seus juízes.
d) É autorizado e recomendável tornar-se público os atos judiciais, policiais e administrativos relacionados a
crianças e adolescentes que tenham incorrido em ato infracional.
15. Por vezes pode ocorrer a perda ou a suspensão do poder familiar dos pais sobre crianças e adolescentes.
Tal ocorrência iniciará por provocação do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse. Sobre o
assunto, assinale a alternativa INCORRETA.
a) No procedimento para a perda ou suspensão do poder familiar, a petição inicial indicará o nome, o
estado civil, a profissão e a residência do requerente e do requerido, dispensada a qualificação em se
tratando de pedido formulado por representante do Ministério Público.
b) Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar a suspensão
do poder familiar, liminar ou incidentalmente, até o julgamento definitivo da causa.
c) No caso de perda ou suspensão do poder familiar, ficará a criança ou adolescente entregue a instituições
caritativas ou ONGs responsáveis pela acolhida de crianças e adolescentes em situação semelhante.
d) A sentença que decretar a perda ou a suspensão do poder familiar será averbada à margem do registro
de nascimento da criança ou do adolescente.
16. O ECA estabelece procedimentos de apuração de irregularidades em entidades de atendimento a crianças e
adolescentes. Sobre tal assunto, assinale a alternativa que contém os procedimentos corretos.
a) Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar liminarmente
o afastamento provisório do dirigente da entidade.
b) No caso de irregularidade, o dirigente da entidade será citado para, no prazo de seis meses, oferecer
resposta escrita, podendo juntar documentos e indicar as provas a produzir ou pedir mais tempo para
oferecer resposta.
c) O procedimento de apuração de irregularidades em entidade governamental terá início mediante portaria
da autoridade judiciária ou representação do apenas do Conselho Tutelar, sem possibilidade de
participação do Ministério Público.
d) No caso de afastamento provisório ou definitivo de dirigente de entidade governamental ou não
governamental, o Conselho Tutelar assume todas as funções do dirigente afastado.
17. Há também procedimentos para apuração de infração administrativa às normas de proteção à criança e ao
adolescente. Assinale a alternativa correta quanto a tais procedimentos.
a) O Conselho Tutelar tem o privilégio de representação exclusiva a partir da ação inicial para imposição de
penalidade administrativa por infração às normas de proteção à criança e ao adolescente.
b) No procedimento iniciado com o auto de infração, não poderão ser usadas em hipótese alguma fórmulas
impressas, mesmo que se especifique a natureza e as circunstâncias da infração.
c) O requerido terá prazo de dez dias para apresentação de defesa, contado da data da intimação, que será
feita pelo autuante, no próprio auto, quando este for lavrado na presença do requerido.
d) O Conselho Tutelar deve ter papel de primeiro plano na determinação da pena a ser aplicada a quem
recair em infração administrativa às normas de proteção à criança e ao adolescente.
18. O Ministério Público possui suas funções específicas relacionadas à criança e ao adolescente, funções as
quais são determinadas pelo ECA. Constituem funções do Ministério Público neste caso, EXCETO:
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a) Promover e acompanhar os procedimentos relativos às infrações atribuídas a adolescentes.
b) Promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais, difusos ou
coletivos relativos à infância e à adolescência.
c) Instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e determinar a instauração de inquérito
policial, para apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção à infância e à juventude.
d) Deliberar sobre a tomada de posse de um Conselheiro Tutelar, determinando, se assim achar
conveniente, a posse de um conselheiro mesmo à revelia do poder municipal.
19. O ECA determina que nenhum adolescente a quem se atribua a prática de Ato Infracional, ainda que
ausente ou foragido, seja processado sem defensor. Além disso, pode-se dizer que:
a) A criança ou o adolescente, seus pais ou responsável, poderão intervir nos procedimentos legais que
envolvam acusações de Ato Infracional, através de advogado, o qual será intimado para todos os atos.
b) Na ausência de defensor, o adolescente será julgado sem advogado presente, a não ser que em tempo
hábil constitua novo advogado e que este compareça à eventual audiência.
c) A ausência do defensor determinará irremediavelmente o adiamento de todos os atos do processo,
ficando dessa forma estacionado o processo até que o juiz venha a nomear novo defensor.
d) A assistência jurídica gratuita e integral será dada apenas àqueles que não forem acusados de Ato
Infracional de maior gravidade e àqueles com idade inferior a 14 anos.
20. Acerca dos crimes praticados contra a criança e o adolescente, por ação ou omissão, analise as
proposições abaixo e assinale a alternativa INCORRETA.
a) No caso de o encarregado de serviço ou o dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante
deixar de manter registro das atividades desenvolvidas, é estabelecida uma pena de detenção de seis
meses a dois anos.
b) Se o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante deixar de
identificar corretamente o neonato e a parturiente, por ocasião do parto, será punido apenas com uma
advertência.
c) Aquele que privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, apreendendo-o mesmo sem estar em
flagrante de Ato Infracional, terá pena de detenção de seis meses a dois anos.
d) A autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente tem a obrigação de fazer
imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele
indicada, constituindo crime não o fazê-lo.
ATUALIDADES
21. A energia solar tem sido encarada atualmente com uma interessante alternativa energética. Com a
vantagem de ter como base uma fonte renovável – diferente de outras fontes tradicionalmente utilizadas – e
por ser considerada uma fonte de energia limpa, a energia solar é uma das fontes alternativas mais
promissoras para obtenção energética. Apesar disso, o uso da energia solar apresenta algumas
desvantagens, algo que faz com que o seu uso no Brasil, por enquanto, não seja tão disseminado. Entre
essas desvantagens, podemos assinalar:
a) A radiação solar em países como o Brasil não é suficiente para produzir energia a contento,
impossibilitando que residências ou empresas possam se utilizar dela integralmente.
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b) Exige muita manutenção em suas unidades de produção, encarecendo assim a médio e a logo prazo a
sua utilização.
c) Para ser fabricado, um painel solar consome grande quantidade de energia e ainda tem um custo
bastante elevado, o que desencoraja muitas residências a se utilizarem dessa fonte energética.
d) É inviável para lugares afastados e de difícil acesso, pois necessita de articulação com a rede elétrica
das cidades e tem que ser produzida em conjunto com outras fontes de energia.
22. A educação básica no Brasil passa continuamente por mudanças, no que parece ser uma incessante busca
pela melhoria da educação das nossas crianças, adolescentes e eventuais adultos. Se em outras épocas o
desafio do Brasil era a universalização da educação, hoje o desafio que se impõe é a elevação da qualidade
da educação oferecida pelas instituições de ensino público. Nesse sentido, as mudanças mais recentes e
impactantes que vem sendo implementadas na educação básica brasileira, são:
a) A criação dos PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), uma iniciativa do governo federal que cria junto
com os estados uma nova forma de conceber o Ensino Infantil e o Ensino Fundamental.
b) A transferência da responsabilidade pelo Ensino Fundamental do Governo Federal para os estados,
criando-se um sistema mais descentralizado e eficiente, mas sem a participação direta dos municípios.
c) O impedimento para que adolescentes internos em medida privativa da liberdade possam se matricular
em instituições de ensino público nos turnos matutino e vespertino.
d) A criação da BNCC (Base Nacional Comum Curricular) para os ensinos Fundamental e Médio, além da
reforma do Ensino Médio, o chamado “Novo Ensino Médio”, algo que deverá se implementado nos
próximos anos.
23. Nesse novo mundo tecnológico, digital e conectado, surgem novas formas de sociabilidade e de
comunicação entre as pessoas, assim como variadas oportunidades para que jovens e adultos exerçam
suas aptidões. Nesse contexto, observamos o aparecimento de novas “profissões” ou formas de trabalho
remunerado. Entre elas, destacam-se os Youtubers, Digital Influencers e os Coachs. Sobre esses novos
profissionais e suas formas de trabalho, analise as opções abaixo e assinale a que está correta:
a) Os Coachs oferecem uma alternativa interessante ao tratamento com psicólogos e psiquiatras, pois
apesar de os profissionais de coaching não possuírem, na maioria dos casos, formação acadêmica, suas
técnicas de trabalho se mostram revolucionárias e acabam tornando psiquiatras e psicólogos
profissionais obsoletos.
b) O trabalho de Youtuber é feito de forma bastante segmentada, pois se restringe a adolescentes e jovens
que produzem conteúdo direcionado à mesma faixa etária destes, sendo assim um nicho de mercado
completamente dominado pela população de faixa etária entre 12 e 22 anos.
c) Apesar de ter bastante gente interessada no trabalho de profissionais Coachs, deve-se ressaltar que o
conhecimento acadêmico e científico não deve ser desprezado ou colocado em segundo plano. De modo
que questões sérias como depressão e outros problemas mentais devem ser tratados por profissionais
com formação acadêmica comprovada e reconhecida.
d) Um Digital Influencer, como o próprio nome sugere, exerce uma influência determinante na sociedade.
Suas fotos marcantes e suas frases de efeito impactam até mesmo as melhores mentes pensantes e boa
parte da alta intelectualidade brasileira, formando-se um novo padrão de formação de uma futura elite
intelectual.
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24. Apesar de a história dos índios no Brasil ser conhecida como a história de um grande massacre ou até
mesmo de um genocídio, o que sabemos é que a população indígena no Brasil na atualidade é muito
numerosa, presente em todas as regiões do país. Sem deixar de admitir os direitos negados, os extermínios
e opressões de toda a sorte aos grupos indígenas ao longo dos séculos, é preciso ter em conta que a
população indígena no Brasil tem crescido bastante nas últimas décadas. Acerca da condição dos grupos
indígenas no Brasil atual, assinale a alternativa correta.
a) Os atuais índios do Brasil não mantêm hábitos tipicamente indígenas, são grupos há muito absorvidos
pela “civilização”, o que demonstra a unidade cultural do Brasil e a ausência de diversidade étnica no
nosso país.
b) Os índios do Brasil atual estão presentes apenas em zonas rurais afastadas das cidades ou em áreas de
matas, vivendo a maioria deles isolados com pouquíssimo contato com o mundo urbanizado e com a
tecnologia do mundo dos “brancos”.
c) Pode-se dizer que a questão indígena no Brasil é hoje algo bastante bem resolvido, acomodando
satisfatoriamente os interesses dos indígenas em todas as partes do país. Em virtude disso, não se
verifica mais no Brasil movimentos sociais de indígenas reivindicando direitos.
d) Atualmente a tendência é de crescimento da população indígena. O Brasil possui hoje 305 povos
indígenas habitando todas as regiões do país. São 274 línguas indígenas distribuídas entre cerca de 900
mil índios. Em Pernambuco temos entre 13 e 14 povos indígenas.
25. Apesar de ser um país de formação cristã e ainda predominante cristão, pode-se dizer que a religiosidade
brasileira não é homogênea, não constitui uma unidade. Isso dizemos em virtude de:
a) O cristianismo no Brasil não ser exclusividade do catolicismo. Assim como acontece em outras partes do
mundo ocidental, as religiões protestantes estão em constante ascensão, diminuindo o número de fiéis
católicos.
b) O Brasil apresenta uma interessante diversidade religiosa, onde as religiões de matriz cristã dividem
espaço com as religiões de matriz africana, a religiosidade dos diversos grupos indígenas, além da
ocorrência de outras religiões de origem oriental.
c) A intolerância religiosa ser uma questão superada, já que há algumas décadas percebe-se que os grupos
predominantes cristãos, sobretudo os protestantes, convivem harmoniosamente com as religiões de
matriz africana, não mais ocorrendo casos de intolerância.
d) Não haver no ocidente a ocorrência do Islamismo, religião esta que ficou restrita à Ásia, África e algumas
regiões da Oceania. É na Índia que se concentra o maior número de muçulmanos na atualidade.

PORTUGUÊS

A importância do voto consciente
O cenário atual do Brasil configura-se de intensas mudanças e tomadas de atitudes político-sociais. Com
isso, vem-se discutindo a importância do voto consciente na sociedade, relacionando a necessidade desse
mecanismo democrático com os impactos causados no país. Por isso, é necessário que a sociedade reflita sobre a
legitimidade e o valor do voto.
A ausência de consciência, em relação à escolha do candidato eleitoral, advém de um passado históricocultural repleto de atitudes autoritárias que desrespeitam os direitos humanos, como exemplo temos o Coronelismo e
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o “voto de cabresto” durante a República Velha.
Apesar das transformações políticas ocorridas no governo de Getúlio Vargas a partir da revolução de 1930, a
herança do passado influencia a questão política eleitoral com a permanência da troca de favores, com a compra de
votos e com a corrupção em geral.
É importante salientar que infelizmente a ação de aliciação e desvirtuação de votos acarretam consequências
que refletem a situação governamental do país, intensificando a desigualdade, o desrespeito, a degeneração e a
desmoralização presentes na sociedade.
Portanto, é essencial a atuação do Estado, da sociedade e das instituições sociais na conscientização do
voto, ressaltando a seriedade e a magnitude desse sistema que tem o poder de transformar a nação. Os segmentos
do Governo Federal devem criar e ampliar as políticas e projetos eficazes de esclarecimento e de informação sobre o
voto durante os processos eleitorais, sinalizando a maior participação dos setores administrativos no
acompanhamento da fiscalização das infrações nas eleições e na garantia da legitimidade do voto.
Fonte: https://guiadoestudante.abril.com.br. Acesso em 20/09/2018. Adaptado.

A partir da leitura do texto acima, resolva as questões que se seguem.
26. O autor do texto cita que o Brasil vem discutindo a importância do voto consciente na sociedade por conta de:
a) Muitas transformações e maneiras de pensar as políticas.
b) Excessivas mudanças e desonestidade dos brasileiros.
c) Claras mudanças e tomadas de atitudes apenas sociais.
d) Intensas transformações e tomadas de atitudes políticas e sociais.
27. No trecho do texto: “...É importante salientar que a ação de aliciação [...]de votos ....”, o termo destacado
assume o sentido de:
a) Honestidade.
b) Seriedade.
c) Repressão.
d) Indução.
28. De acordo com a leitura do texto acima, podemos perceber que o seu objetivo é:
a) Persuadir o leitor sobre um assunto.
b) Listar uma demonstração da pesquisa Geográfica e Estatística.
c) Descrever uma experiência histórica e social.
d) Dar uma informação relevante sobre um assunto.
29. Analise a seguinte frase: “Os pais tendem a escolher, por exemplo, os brinquedos que passem a seus
filhos conhecimentos que julguem necessários”. Ela contém uma figura de linguagem que trata da
capacidade de atribuir a seres irracionais ou a objetos inanimados, ações, qualidades e sentimentos que são
próprios dos seres humanos. Esta figura de linguagem se chama:
a) Ironia.
b) Assonância.
c) Prosopopeia.
d) Onomatopeia.
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Atente para o texto abaixo e resolva a questão seguinte.

Disponível em: https://clubedamafalda.files.wordpress.com/2011/05/intro-midiatvpublicidade.jpg
acesso em 11/09/18

30. Ao observar os dois primeiros quadrinhos, pode-se afirmar que Mafalda expressa, respectivamente, os
sentimentos de:
a) Raiva e medo.
b) Raiva e surpresa.
c) Revolta e tristeza.
d) Revolta e dúvida.
RACIOCÍNIO LÓGICO
31. Na temporada 2014/2015 Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski foram os maiores artilheiros
do futebol europeu. Messi marcou 45 gols, Cristiano 43 gols e Lewandwski 40 gols. Levando em conta a
soma de gols marcados pelos três artilheiros durante a temporada, qual o percentual, aproximadamente, de
gols marcados pelo maior artilheiro?
a) 57,6%
b) 35,15 %
c) 52%
d) 38,8%
32. Observe os seis primeiros termos dessa sequência numérica:
40, 36, 32, 28, 24, 20, ....
Se mantivermos o mesmo padrão da sequência acima, o menor número (que não seja negativo) dela será:
a) 5
b) 0
c) 8
d) 4
33. Carla vende caldo de cana na feira todos os sábados. Ela chega à feira às 5 da manhã e fica até às 13:00.
Ela pretende neste sábado vender – pelo preço de R$2,00 cada caldo - pelo menos 120 litros do produto, e
para isso ela fez um cálculo de quantos litros de caldo ela precisa vender por hora para vender tudo.
Pensando nisso, quantos copos de caldo de cana de 250 ml ela precisa vender por hora para vender tudo e
quanto será seu apurado em dinheiro?
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a) 72 copos e R$1020,00.
b) 58 copos e R$820,00.
c) 60 copos e R$960,00.
d) 65 copos e R$972,00.
34. A família do Sr. Zózimo é formada por sua esposa Gertrudes e 4 filhos. Os filhos são Carlos (19 anos); Paula
(22 anos); Juvenal (31 anos) e Albertina (33 anos). O Sr. Zózimo tem a curiosidade de saber qual é a média
de idade da sua prole. Então, assinale a alternativa que contém a média de idade dos filhos do Sr. Zózimo.
a) 26,25
b) 38,9
c) 43,1
d) 32,5
35. Em um supermercado da cidade, José Francisco, que pretendia fazer um churrasco no final de semana,
encontrou uma embalagem de Costela Bovina de 6 kg pelo preço de R$72,00. Continuando a pesquisar,
também encontrou Fraldinha, com a embalagem de 4 kg ao preço de R$60,00; Costela Suína custando
R$91,00 a embalagem com 7 kg; Contrafilé ao preço de R$44,00 a embalagem de 2 kg. No entanto, José
Francisco precisa levar o máximo de quantidade de carne para casa e por isso terá que levar as carnes com
menor preço por quilo. Além disso, terá que escolher 3 opções entre as 4 carnes que mostramos acima.
Assim, quais as 3 carnes que ele deve levar para gastar menos e levar mais carne?
Obs.: há a opção no supermercado de outras embalagens das mesmas carnes com pesos diferentes.
a) Costela Bovina, Contrafilé e Fraldinha.
b) Contrafilé, Costela Suína e Costela Bovina.
c) Fraldinha, Contrafilé e Costela Suína.
d) Costela Bovina, Costela Suína e Fraldinha.
REDAÇÃO
Construa um texto dissertativo que possua entre 10 e 20 linhas. Ou seja, o texto não pode ter menos de 10 linhas ou
mais que 20 linhas.
INSTRUÇÕES


A redação deverá ter no mínimo 10 (dez) linhas e no máximo 20 (vinte) linhas;



A

dissertação

que

ultrapassar

o

limite

máximo

de

20

(vinte)

do

tema

linhas

ou

não

respeitar

tenha

conteúdo

o limite mínimo de 10 (dez) linhas será diminuída pontuação;


A
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desrespeitoso
Universal

dos

que
ou

fugir
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Direitos

total
ao

Humanos

ou

parcialmente

Estatuto
ou

da

aos

Criança

princípios

e
da

proposto,
do

que

Adolescente,

Constituição

Federal

a
da

Declaração
República

Brasileira de 1988, será atribuída nota 0 (zero).



A redação deverá ser transcrita em caneta de tinta azul ou preta.

TEMA
Maioridade Penal no Brasil: diminuir ou continuar como está?
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RASCUNHO PARA REDAÇÃO

OBS: ESSE ESPAÇO É DESTINADO PARA O CANDIDATO FAZER SEU RASCUNHO DA REDAÇÃO, PORÉM A
REDAÇÃO SÓ SERÁ CORRIGIDA NO FORMULÁRIO DE REDAÇÃO QUE SERÁ ENTREGUE JUNTO AO
CARTÃO RESPOSTA.
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