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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Língua Portuguesa 

 
Atenção: As questões de números 1 a 6 referem-se ao texto abaixo. 
 
 

O mundo abriga hoje aproximadamente 500 mil pessoas centenárias, e esse número deverá aumentar na próxima década. 

Foi no final do século XIX que a expectativa de vida começou a aumentar nos países europeus que se industrializavam, 

apesar de continuar em patamares medíocres em diversas partes do mundo. 

Nas últimas décadas, no entanto, a desigualdade diminuiu e a expectativa de vida mundial praticamente duplicou. Hoje os 

países pobres têm expectativa média de vida semelhante à dos que eram considerados ricos nos anos 1900. 

Cem anos atrás, a expectativa de vida de quem nascia na Índia ou na Coreia era de apenas 23 anos. Atualmente, esse número 

quase triplicou. No Brasil, uma criança que completasse dez anos de idade em 1950 podia alimentar a esperança de viver 

mais 53 anos. As que chegaram aos dez anos em 2015 devem viver mais 67 anos. 

Esses aumentos na longevidade aconteceram graças a avanços no conhecimento. O declínio da mortalidade foi resultado de 

ideias novas no campo da saúde e dos benefícios trazidos por melhores condições de nutrição e saneamento básico, pela vacinação 

em massa e pela descoberta dos antibióticos. 

No decorrer do século XXI, será possível duplicar mais uma vez a expectativa de vida? 

Em um trabalho publicado na revista Nature, pesquisadores desmentiram essa hipótese. Os autores concluíram que aumentos 

da sobrevida tendem a declinar depois dos 100 anos. A longevidade atingiria um teto ao redor dos 115 anos. 
 

(Adaptado de: VARELLA, Drauzio. Disponível em: folha.uol.com.br) 
 
 
1. Estabelece-se relação de causa e consequência, respectivamente, entre as seguintes ideias do texto: 
 

(A) o investimento em saneamento básico // vacinação em massa. 

(B) inovações no campo da saúde // declínio da mortalidade. 

(C) o aparecimento de 500 mil centenários // o declínio da sobrevida depois dos 100 anos. 

(D) o investimento em saneamento básico // a industrialização dos países europeus. 

(E) o declínio da sobrevida depois dos 100 anos // inovações no campo da saúde. 
 
 
2. Infere-se corretamente do texto: 
 

(A) No Brasil, devido ao maior investimento em saneamento básico, a expectativa de vida de uma criança passou a aumentar 
significativamente a partir da década de 1950.  

 
(B) Apesar de avanços no campo das ciências, países pouco industrializados como a Índia e a Coreia ainda hoje apresentam 

expectativa de vida semelhante à de 1900. 
 
(C) A premissa de que a expectativa de vida possa ser duplicada no século XXI foi contestada por pesquisadores com base 

no argumento de que a sobrevida tende a diminuir depois dos 100 anos. 
 
(D) Uma vez que já existem mais de 500 mil centenários no mundo, estima-se que a longevidade será duplicada ainda neste 

século. 
 
(E) A expectativa de vida de países que não investiram em vacinação em massa e produção de antibióticos, como a Índia, 

ficou em nível abaixo do esperado no século XX. 
 
 
3. Nas últimas décadas, no entanto, a desigualdade diminuiu e a expectativa de vida mundial praticamente duplicou. 
 
 Sem prejuízo do sentido original e da correção, e sem que nenhuma outra modificação seja feita na frase, o segmento 

sublinhado acima pode ser substituído por  
 
(A) todavia 

(B) embora 

(C) por conseguinte 

(D) ao passo que 

(E) portanto 
 
 
4. Em um trabalho publicado na revista Nature, pesquisadores desmentiram essa hipótese. (último parágrafo) 
 
 Colocando-se o segmento sublinhado acima na função de sujeito da frase, o verbo “desmentir” deverá adotar a seguinte forma: 
 

(A) desmentiam-se. 
 
(B) foi desmentida. 
 
(C) é desmentido. 
 
(D) tivesse desmentido. 
 
(E) desmentiam. 
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5. Considerado o contexto, afirma-se corretamente: 
 

(A) Mantendo-se o sentido original, em A longevidade atingiria um teto ao redor dos 115 anos (último parágrafo), o segmento 
sublinhado pode ser substituído por “a cerca”. 

 
(B) Sem prejuízo da correção, o segmento Cem anos atrás, a expectativa de vida... (4

o 
parágrafo) pode ser substituído por 

“Fazem cem anos, que a expectativa de vida...”. 
 
(C) O segmento apesar de continuar em patamares medíocres (2

o 
parágrafo) exprime uma consequência.  

 
(D) No segmento semelhante à dos que eram considerados ricos nos anos 1900 (3

o 
parágrafo), o termo “que” refere-se a 

“países”. 
 
(E) Sem prejuízo do sentido, o ponto de interrogação da oração que inicia o penúltimo parágrafo pode ser substituído por ponto 

final. 
 
 
6. Está correta a redação do seguinte comentário: 
 

(A) Foram apenas nas últimas décadas, que se viu a expectativa de vida mundial praticamente duplicar, além da diminuição 
da desigualdade entre os países. 

 
(B) Cem anos atrás, embora se mantesse baixa na Índia ou na Coreia, a expectativa de vida já apresentava níveis mais altos, 

em áreas industrializadas. 
 
(C) Benefícios gerados pela descoberta de antibióticos e pela melhora na alimentação foi responsável pelo aumento na 

longevidade. 
 
(D) De acordo com pesquisas, preveem-se que o limite da longevidade, será entorno de 115 anos. 
 
(E) No final do século XIX, a expectativa de vida começava a aumentar nos países europeus industrializados, mas ainda se 

mantinha baixa em diversas outras partes do mundo. 
 
 

7. Cem anos atrás, pessoas que 
I  (nascer) na Índia ou na Coreia 

II . (ter) uma expectativa de vida de apenas 23 anos. 

 Considerando a adequada correlação verbal, preenchem as lacunas I e II da frase acima, respectivamente: 
 

(A) havessem nascido – teriam tido   
(B) nasceriam – tiveram  
(C) nasciam – tivessem tido  
(D) nascessem  – teriam  
(E) nascera – teram 

 
 
Atenção: Considere o texto abaixo para responder às questões de números 8 a 10. 
 
 

Em janeiro de 1968, estreava na Europa e nos Estados Unidos um filme considerado o primeiro da nova era do cinema 

hollywoodiano, por quebrar tabus e fazer sucesso entre o público jovem. Era Bonnie e Clyde, de Arthur Penn. Tratava-se da história 

de dois jovens apaixonados, ladrões de banco, que circulavam pelo centro dos Estados Unidos durante a Grande Depressão. O casal 

reforçava nos jovens a ideia da quebra de todas as regras.  

Lançado num país que ainda se recuperava do trauma do assassinato do presidente John Kennedy e via aumentar a tensão 

provocada por conflitos raciais, o filme causou repulsa e indignação entre os críticos. Por adotar, com humor, o ponto de vista dos 

criminosos, foi visto como subversivo.  

Paralelamente ao lançamento do filme, surgiam produtos que se destinavam exclusivamente aos jovens e que passariam a 

depender do consumo destes. Esses produtos atravessavam as fronteiras nacionais com uma facilidade sem precedentes e a cultura 

de massas tornou-se internacional por definição. 

(Adaptado de: ZAPPA, Regina e SOTO, Ernesto. 1968: Eles só queriam mudar o mundo. Rio de Janeiro: Zahar, edição digital) 
 
 
8. Depreende-se do texto que o filme Bonnie e Clyde 
 
 I. foi considerado um risco para a ordem estabelecida, uma vez que adotou com humor o ponto de vista de dois ladrões de 

banco. 
 

 II. foi aclamado pela crítica por quebrar paradigmas e inaugurar uma nova etapa no cinema de Hollywood. 
 

 III. desagradou o público jovem pela falta de seriedade com que abordou o tema dos conflitos raciais que eclodiam nos 

Estados Unidos da época. 
 
 Está correto o que consta APENAS de 

 
(A) I. 
 
(B) II e III. 
 
(C) I e II. 
 
(D) I e III. 
 
(E) III. 
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9. O casal reforçava nos jovens a ideia da quebra de todas as regras. (1
o 
parágrafo) 

 
 O termo que possui a mesma função sintática do sublinhado acima está também sublinhado em:  
 

(A) ...e via aumentar a tensão provocada por conflitos raciais... (2
o 

parágrafo) 
 
(B) Tratava-se da história de dois jovens apaixonados... (1

o 
parágrafo) 

 
(C) ...ainda se recuperava do trauma do assassinato do presidente John Kennedy... (2

o 
parágrafo) 

 
(D) ...Esses produtos atravessavam as fronteiras nacionais... (3

o 
parágrafo) 

 
(E) ...que circulavam pelo centro dos Estados Unidos durante a Grande Depressão. (1

o 
parágrafo) 

 

 
10. Está adequada a pontuação do seguinte período: 
 

(A) Bonnie e Clyde de Arthur Penn, conta a história de dois ladrões de banco, apaixonados, circulando durante a Grande 
Depressão, pelo centro dos Estados Unidos. 

 

(B) Na época do lançamento do filme, o país ainda se recuperava do trauma do assassinato do presidente John Kennedy, e a 
tensão provocada por conflitos raciais aumentava. 

 

(C) Estreou, na Europa e nos Estados Unidos, em janeiro de 1968: o filme considerado, o primeiro da nova era do cinema 
hollywoodiano. 

 

(D) Produtos destinados aos jovens passaram a circular, pelo mundo, agilmente; fazendo com que, a cultura de massas se 
internacionalizasse. 

 

(E) O lançamento do filme, alavancou a multiplicação de produtos os quais se destinavam, exclusivamente ao público 
jovem. 

 

 
Atenção:  Para responder às questões de números 11 e 12, considere o trecho de uma entrevista do psicanalista Jurandir Freire 

Costa transcrito abaixo. 
 
 

A ideia de dor e sofrimento foi se tornando marginal. Nossa cultura difunde a ideia de que você é mais autêntico e mais 

realizado quando sofre menos; você tem que ter boa saúde, boa forma... Do ponto de vista moral ocorre a mesma coisa. Queremos 

que as sensações psíquicas cumpram o mesmo modelo das sensações físicas agradáveis. Assim, vou sempre em busca de uma 

espécie de autossuficiência. Só me tornando autossuficiente eu não corro o risco do desprazer, porque o outro sempre pode me 

frustrar. Você tenta retirar da vida mental e sentimental as frustrações, as desilusões e os lutos, que são inevitáveis. O indivíduo hoje 

já nasce recebendo a indicação de que não deve sofrer. Vamos pegar duas "dores" comuns de hoje, as frustrações profissionais e as 

frustrações amorosas. Hoje, seja para o insucesso amoroso, seja para o profissional, receita-se um antidepressivo. Não há esforço 

nenhum dos indivíduos. Esse é o pior dos mundos. Mas podemos construir um mundo humano onde caiba o sofrimento, sem que ele 

seja dilacerante. 

(Adaptado de: COSTA, Jurandir Freire. Disponível em: www1.folha.uol.com.br) 
 

 
11. Depreende-se do texto que o autor 

 

(A) assinala que frustrações podem ser combatidas com antidepressivos. 

 

(B) defende que a autossuficiência seja usada como estratégia para evitar desilusões. 

 

(C) opõe-se à noção de que se deve evitar o sofrimento a todo custo. 

 

(D) valoriza as pessoas autênticas, que também são as mais realizadas. 

 

(E) constata que se sofre menos à medida que se conquista uma boa forma. 
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12. O segmento redigido com correção e lógica encontra-se em: 
 
(A) Enquanto nossa cultura defende que, a ideia de dor e sofrimento foi deixado de lado, sofremos menos quando somos mais 

autênticos e realizados. 
 

(B) O que ocorre, do ponto de vista psíquico é que sensações físicas agradáveis vem acompanhadas de sensações psíquicas. 
 

(C) Apesar do outro sempre poder lhe decepcionar, é tornando-se autossuficiente que deixa-se de correr o risco de uma 
desilusão. 

 

(D) Hoje temos a tendência de regeitar e desconsiderar as frustrações, as desilusões e os lutos, que mesmo assim, são 
inevitáveis. 

 

(E) Existe a possibilidade de se construir um mundo humano em que o sofrimento seja aceito, de modo a não ser considerado 
dilacerante. 

 
 

Raciocínio Lógico-Matemático 
 

13. A idade do meu pai é o quadruplo da idade do meu filho mais 10 anos. Minha idade é o triplo da idade do meu filho menos 5 
anos. Se eu tenho 40 anos, as idades do meu pai e do meu filho são, em anos, respectivamente:  
 

(A) 60 e 10. 
 
 
(B) 80 e 20. 
 
 
(C) 70 e 10. 
 
 
(D) 70 e 15. 
 
 
(E) 65 e 15. 

 
 
14. Um ônibus faz a viagem entre duas cidades em 3 horas normalmente. Devido a uma chuva forte precisou fazer a viagem com 

4

3
 da velocidade média que fazia. Assim o atraso do tempo da viagem foi de 

 

(A) 2h15min. 
 
 
(B) 1h. 
 
 
(C) 4h. 
 
 
(D) 45min. 
 
 
(E) 1h20min. 

 
 
15. Quando afirmamos: “Todo brasileiro é patriota”, então: 

 

(A) Quem não é brasileiro não é patriota. 
 
 

(B) Aquele que é patriota é brasileiro. 
 
 

(C) Quem não é patriota não é brasileiro. 
 

 
(D) Aquele que é patriota não é brasileiro. 
 
 
(E) Nenhum brasileiro é patriota.  
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História e Geografia do Amapá 

 
16. Durante o período colonial, a região amazônica ganhou importância no âmbito do Império Português por causa 
 

(A) da extração e comércio das “drogas do sertão”, entre elas o urucum, o guaraná, a castanha-do-pará  e o pau-cravo. 
 

(B) da navegação dos rios da bacia amazônica, que possibilitavam o escoamento do ouro explorado na região, para Portugal. 
 

(C) do cultivo do cacau e da extração do látex, produtos que foram largamente exportados para indústrias promovendo a 
riqueza da elite local, presente na modernização de Manaus e Belém. 

 

(D) do tráfico de indígenas escravizados para o interior e o centro do território, região onde predominava o plantation que 
utilizava largamente essa mão de obra. 

 

(E) da rentável produção agrícola desenvolvida pelos jesuítas, nas missões, que empregaram de forma assalariada aldeias 
inteiras no cultivo de algodão e fumo para exportação e o desenvolvimento da região.   

 
 
17. A Cabanagem foi um episódio marcante na história do Amapá e na história da região Norte, pois 
 

(A) ameaçou a hegemonia do governo Imperial durante a fase da regência, mobilizando proprietários, comerciantes, índios e 
negros em defesa de um projeto republicano e de maior autonomia provincial. 

 

(B) dividiu de forma radical todas as províncias da região norte e nordeste, provocando uma guerra civil entre os que eram 
favoráveis e fiéis ao governo português e os defensores de um novo governo brasileiro, democrático. 

 

(C) foi um movimento com forte participação popular que se alastrou por uma área hoje correspondente a diversos estados, 
expressando o descontentamento social e político com a situação da região e as tensões com o governo de Dom Pedro I. 

 

(D) resultou na decretação da independência do Grão Pará em relação ao centro do Império, e na instalação de um governo 
provisório que logo foi reconhecido pelas demais províncias, ao propor o projeto de criação da Confederação do Equador.  

 

(E) demonstrou a capacidade de organização e luta das classes populares, uma vez que os cabanos chegaram a tomar o 
poder e proclamaram um governo republicano, que resistiu mesmo após investidas das forças imperiais, levando  Dom 
Pedro I a assinar um pacto de paz. 

 
 
18. A criação do Território Federal do Amapá ocorreu por 
 

(A) determinação do presidente da República  no período do regime militar. 
 
(B) decisão popular, por meio de um plebiscito direcionado aos cidadãos da região norte. 
 
(C) resolução do governo do Pará, que alegou que o Amapá trazia prejuízos e onerava economicamente o estado. 
 
(D) medida tomada em função de estratégia de segurança nacional e com vistas ao desenvolvimento regional. 
 
(E) decreto-lei aprovado  como parte da Constituição Federal de 1988. 

 
 
19. O estado do Amapá é uma das 27 unidades federativas do Brasil e foi elevado a essa condição com a Constituição Federal de 

1988. Indica características do território amapaense: região 
 

(A) Norte; domínio Amazônico; clima equatorial. 
 
(B) Nordeste; domínio Amazônico; clima tropical. 
 
(C) Centro-Oeste; domínio do Cerrado; clima subtropical. 
 
(D) Norte; domínio das Caatingas; clima equatorial. 
 
(E) Nordeste; domínio dos Mares de Morros; clima tropical. 

 
 
20. Sobre a distribuição da população amapaense é correto afirmar que 
 

(A) apresenta grande concentração às margens do rio Jari. 
 
(B) está regularmente dispersa pelo território do estado. 
 
(C) tem grande concentração no norte do estado. 
 
(D) a maior parte está concentrada no sudoeste do estado. 
 
(E) a maior parte está concentrada em Macapá. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. Vivemos em um país e um mundo marcado pelo pluralismo de etnias, identidades, subjetividades e representações. Nesse 

sentido, o monitor socioeducativo precisa, em seu relacionamento interpessoal, 
 

(A) impor respeito aos educandos por meio de sua autoridade e regime disciplinar. 

(B) trabalhar a partir de um mesmo referencial cultural com todos educandos. 

(C) definir a cultura que possa garantir uma sólida aprendizagem a todos. 

(D) respeitar a diversidade cultural existente nos grupos de educandos. 

(E) transmitir valores e saberes de reconhecimento social e cultural. 
 
 
22. Planejamento é um processo que se preocupa com o “para onde ir” e “quais as maneiras adequadas de se chegar lá”, tendo em 

vista a situação presente e possibilidades futuras (...) 
 
 Nessa perspectiva, um planejamento deve conter 
 

(A) análise crítica das ações e intenções, onde se procura ampliar a consciência em relação aos problemas enfrentados no 
cotidiano da instituição. 

 
(B) os conhecimentos previstos nas diretrizes curriculares da educação básica, em conformidade com as indicações do mer-

cado de trabalho. 
 
(C) propostas de referencial teórico para que os educadores possam aplicar as técnicas mais adequadas ao ensino. 
 
(D) objetivos instrucionais e comportamentais de intervenção nas interações com as crianças e adolescentes. 
 
(E) a descrição das ações individuais que deverão ser realizadas junto aos socioeducandos de seu grupo classe. 

 
 
23. Considere as seguintes atribuições do monitor socioeducativo: 
 
 I. Controlar a entrada e saída dos educandos na unidade, bem como a permanência dos mesmos na área interna da 

unidade. 
 

 II. Garantir a disciplina e segurança dos socioeducandos pautadas na Política de Promoção, Garantia e Defesa dos Direitos 
da Criança e do Adolescente da Fundação da Criança e do Adolescente (FCRIA). 

 
 III. Realizar atividades socioeducativas e recreativas visando a reeducação do adolescente infrator. 

 
 IV. Coordenar e executar sob orientação da equipe técnica, as atividades de orientação profissional dos adolescentes. 
 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) II e IV. 

(B) I e III. 

(C) I e II. 

(D) II, III e IV. 

(E) I, II e IV. 
 
 
24. Preocupado com a propagação da tuberculose em sua unidade de internação, um educador social desenvolveu uma atividade 

para debater as formas de contágio e prevenção da doença. Para uma melhor compreensão da gravidade da doença, o 
educador solicitou a um educando que acabara de contrair a doença que desse um depoimento sobre seu estado de saúde. 

 
 Essa prática educativa utilizada pelo educador está 
 

(A) correta, quando o educador estiver apoiado em teorias científicas que justifiquem suas explicações aos educandos. 
 
(B) incorreta porque o educando não tem conhecimento suficiente para explicar como se dá a contaminação da doença. 
 
(C) correta, pois esta forma de ensinar concretiza o problema e faz os educandos refletirem sobre as causas da doença. 
 
(D) correta, na medida em que o processo de ensino não é apenas expositivo, tornando o educando sujeito do seu processo 

de aprendizagem. 
 
(E) incorreta, pois a ele cabe resguardar o caráter confidencial das informações pertinentes ao atendimento ao socioeducando. 

 
 
25. Não é possível haver respeito aos educandos, à sua dignidade, a seu ser formando-se, à sua identidade fazendo-se, se não se 

levam em consideração as condições em que eles vêm existindo, se não se reconhece a importância dos conhecimentos que 

eles trazem de suas experiências de vida... 
 

Nessa perspectiva de educação, observa-se a importância do 
 

(A) monitor socioeducativo transmitir o conhecimento correto ao educando. 

(B) diálogo na relação entre socioeducando e monitor socioeducativo. 

(C) reconhecimento do saber do monitor socioeducativo em um ensino de qualidade. 

(D) planejamento das ações educativas ser de competência da equipe técnica da FCRIA. 

(E) programa socioeducativo da FCRIA desenvolver cursos de preparação para o trabalho. 
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26. Não adianta querer uma infância na escola, uma infância escolarizada, mantendo a infância sem moradia, com fome, dormindo 

na rua, ou dormindo amontoada em casa, uma infância sem carinho. Uma infância sem infância. 
 
 Nesse contexto, é correto afirmar que 
 

(A) o direito à educação é inseparável da pluralidade de direitos da infância e da adolescência. 
 
(B) as condições das mães que trabalham fora de casa impedem que seus filhos obtenham o direito a uma educação integral. 
 
(C) a família desestruturada não apresenta condições sociais, econômicas e afetivas de educar a criança ou o adolescente de 

forma sadia. 
 
(D) o crescente desinteresse da criança e do adolescente pela escola deve-se ao descaso de muitas famílias em relação à 

educação de seus filhos. 
 
(E) a falta de poder aquisitivo e a carência cultural das camadas populares provocam o baixo rendimento escolar dos 

educandos. 
 
 
27. Em relação ao uso de álcool e outras drogas, a escola como instituição de intervenção social tem o papel de oferecer proteção 

aos adolescentes. Cabe à escola 
 

(A) supervisionar os educadores para verificar o conhecimento e aplicação da legislação para as devidas punições previstas. 
 
(B) impedir o consumo de álcool e drogas ilícitas por parte dos educandos, estando a criança ou o adolescente que não 

cumprir esta regra sujeito a regime de isolamento. 
 
(C) comunicar primeiramente ao Conselho Tutelar e depois às demais  autoridades públicas, os casos de ingestão de álcool 

ou outras drogas dentro do espaço institucional. 
 
(D) construir um contexto de esclarecimento e promoção da importância da saúde, envolvendo temas que favoreçam o 

desenvolvimento quanto ao esclarecimento dos fatores de risco e os de proteção. 
 
(E) vigiar o consumo de álcool e uso de drogas, prioritariamente, no horário das atividades de esporte e lazer. 

 
 
28. A metodologia do atendimento aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, tanto em meio aberto como 

fechado, devem levar em conta a articulação do plano de atendimento, as atividades de acompanhamento e a acolhida do 
socioeducando na instituição. 

 
 A acolhida 
 

(A) não pode ser tomada como forma de socialização do educando na instituição, devendo as regras de disciplinas se 
sobreporem a ela. 

 
(B) não pode ser vista como tarefa do monitor socioeducativo, devendo esta fazer parte das atribuições do diretor da unidade. 
 
(C) não se refere apenas ao momento inicial de chegada do adolescente, mas deve estar presente no cotidiano do trabalho a 

ser desenvolvido. 
 
(D) deve fazer parte do conjunto de técnicas pedagógicas para disciplinar o comportamento do adolescente na instituição. 
 
(E) precisa ser realizada pela equipe técnica da instituição, uma vez que é ela a responsável pelo comportamento dos 

educandos. 
 
 
29. O sistema de relações escolares é geralmente segregador. Não é comum ao sistema de ensino uma prática inclusiva. 
 
 Diante disso, é correto afirmar: 
 

(A) Uma prática educativa inclusiva exige uma metodologia científica afirmativa para que todos educandos possam igualmente 
assimilar o conhecimento. 

 
(B) No ensino regular os educandos com deficiência mental não podem ser encaminhados ao ensino especial. 
 
(C) O Estatuto da Pessoa Deficiente determina aplicação de metodologia específica aos educandos com deficiência mental. 
 
(D) Aos educandos deficientes, a prática pedagógica deve voltar-se para as atividades manuais, adequando-se às 

peculiaridades dos educandos. 
 
(E) Os sistemas de ensino criam determinados padrões de normalidade, como se fossem parâmetros para o pertencimento ou 

não-pertencimento social. 
 
 
30. A garantia de acesso, permanência e um ensino de qualidade ainda são direitos a serem conquistados. Estes direitos só serão 

garantidos quando todas as crianças, jovens e adultos forem contemplados sem distinção de etnia, idade ou gênero. 
 
 Na prática da escola inclusiva faz-se necessário 
 

(A) a adoção de currículos e metodologias de ensino que levem em consideração as diferenças regionais, culturais, de gênero, 
étnicas, raciais e religiosas. 

 
(B) escolher uma metodologia de ensino que elimine as dificuldades de aprendizado dos educandos de culturas diferentes. 
 
(C) acolher todos os alunos: crianças, jovens e adultos impedidos de estudar por serem portadores de alguma deficiência. 
 
(D) eliminar qualquer formar de exclusão, implantando salas de aulas especiais para trabalhar as diferenças de relações de 

gênero. 
 
(E) elaborar um currículo voltado à eliminação das distorções idade-série, implantando políticas de correção de fluxo. 
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31. Em relação à verificação do rendimento escolar na educação básica, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

observa os seguintes critérios: avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Consequentemente, 

espera-se que a avaliação 
 

(A) garanta a aprendizagem significativa de todos educandos, possibilitando a formação de um cidadão comprometido com 
suas tarefas no mercado de trabalho. 

 

(B) forneça dados para que se possa acompanhar o aprendizado durante um determinado período, permitindo ao educando se 
rever durante o processo. 

 

(C) não seja baseada apenas em aspectos qualitativos, devendo os aspectos quantitativos oferecer os dados finais do 
aprendizado do educando. 

 

(D) não se resuma apenas em pareceres subjetivos, mas na obtenção de resultados da produção real dos educandos. 
 

(E) não se concentre apenas em notas, mas de alguma forma consiga medir os conhecimentos aprendidos pelos educandos 
estimulando a competitividade entre eles. 

 
 
32. Considerados comunidades e povos tradicionais, os quilombolas são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem 

como tais: possuidores de formas próprias de organização social, utilizam conhecimentos, inovações e práticas gerados e 
transmitidos pela tradição. Por isso, são ocupantes e usuários de territórios e recursos naturais como 

 
(A) possibilidade de demonstrar sua superioridade econômica, social e cultural. 
 

(B) exigência de serem reconhecidos para contribuírem na produção da riqueza do país. 
 

(C) forma de ampliar a posse de terras no estado de origem e educar a população. 
 

(D) condição à sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. 
 

(E) oportunidade de se constituírem um grupo com capacidade intelectual superior aos brancos. 
 
 
33. Num 1

o 
momento da nossa história que, de acordo com os livros didáticos, começa com a chegada dos europeus, os índios da 

colônia são cordiais e amigáveis: carregam o pau-brasil em troca de bugigangas e miçangas, ajudam os portugueses a construir 

fortes e casas (...) ensinam os brancos a sobreviver e conhecer a nova terra. Logo em seguida, entretanto, os índios começam a 

atrapalhar a colonização (...) De cordiais, os índios passam a ser traiçoeiros. A colonização exige, por sua vez, trabalho, e o 

índio é mão-de-obra utilizada em toda a colônia (...) A escravidão negra surge e os livros ensinam que o índio não era afeto ao 

trabalho: "eram preguiçosos". 

 
 Essa forma simplificada de ver o índio, presente em muitos livros didáticos, demonstra, por vezes, a  
 

(A) coexistência pacífica entre a cultura indígena e a cultura ocidental. 
 

(B) importância da colonização para o desenvolvimento cultural dos índios. 
 

(C) nossa incapacidade em compreender o outro que é diferente, surgindo assim o preconceito. 
 

(D) existência de várias culturas entre os povos indígenas, pois há os bons e maus selvagens. 
 

(E) contribuição dos índios bons que deixaram seus traços culturais para as gerações atuais. 
 
 
34. Antes de 1990, as crianças e os adolescentes eram vistos somente quando estavam em situação de risco para as violên-

cias e vulnerabilidade social, ou quando provocavam delitos. Numa visão contrária a esta, o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente 

 
(A) estabelece assistência socioeducativa aos menores de idade em situação de exclusão social. 
 
(B) determina de forma precisa os direitos e deveres que a criança e o adolescente  devem ter na vida em sociedade. 
 
(C) institui o atendimento prioritário a todas as crianças e adolescentes em situação irregular, indicando medidas socioedu-

cativas para ressocializá-las. 
 
(D) prevê a inclusão de todos os menores em unidades educacionais, oferecendo cursos profissionalizantes como forma 

preventiva ao delito. 
 
(E) dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, estabelecendo a todos a garantia de direitos fundamentais ao 

ser humano.  
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35. No combate à discriminação e ao preconceito, a escola, além de instruir e educar, deve 
 

(A) assumir junto com a comunidade, a sua função de garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. 
 
(B) discutir sistematicamente as regras de boa conduta a serem praticadas durante as atividades escolares. 
 
(C) exigir que todos educadores e equipe técnica sigam as diretrizes político-pedagógicas da escola, evitando discutir as 

questões de gênero nas aulas. 
 
(D) elaborar, junto aos educadores e dirigente escolar, um conjunto de normas que padronize o comportamento dos 

socioeducandos para que não haja várias orientações sexuais. 
 
(E) estabelecer uma metodologia de ensino que garante a disciplina de todos os socioeducandos, sejam brancos ou negros. 

 
 
36. O órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da 

criança e do adolescente, definidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é o 
 

(A) Ministério da Infância e da Adolescência. 

(B) Tribunal de Justiça – Vara da Infância e da Juventude. 

(C) Ministério Público Estadual. 

(D) Conselho Tutelar. 

(E) Conselho Municipal de Educação e Saúde. 

 
 
37. Segundo o ECA, a internação constitui medida privativa de liberdade e só poderá ser aplicada quando 
 

(A) o Centro de Referência de Assistência Social (CREAS) identificar e confirmar ato de preconceito seguido de discriminação 
e ódio cometidos por um  adolescente contra uma criança, caracterizado como prática de bulliyng. 

 
(B) tratar-se de ato infracional cometido pelo adolescente mediante grave ameaça ou violência a pessoa; por reiteração no 

cometimento de outras infrações graves; por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. 
 
(C) for constatado danos físicos e materiais a um patrimônio público ou privado, com prejuízo não possível de ser reparado 

pelo adolescente, de forma a compensar o prejuízo da vítima. 
 
(D) o Conselho Tutelar certificar à Vara do Juizado da Infância e da Juventude o abandono, pelo adolescente, aos estudos do 

ensino regular, sem consentimento prévio dos pais ou responsáveis. 
 
(E) for certificado atos constantes de agressão e violência por parte da criança ou do adolescente, causados por uso contínuo 

de álcool ou droga ilícita, com a comprovação de que a família estimule a tais atos. 
 
 
38. Capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho e respeito à pessoa em desenvolvimento referem-se ao direito do 

adolescente 
 

(A) à formação em todos os níveis de escolarização. 

(B) à formação técnica, desde que cursando o ensino fundamental. 

(C) à profissionalização e à proteção no trabalho. 

(D) ao acesso e permanência nas escolas públicas. 

(E) à remuneração do aprendiz de 12 a 16 anos de idade. 

 
 
39. Segundo o Estatuto da Igualdade Racial, o direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos 

religiosos de matriz africana compreende, dentre outros: 
 
 I. A prática de cultos, a celebração de reuniões relacionadas à religiosidade e a fundação e manutenção, por iniciativa 

privada, de lugares reservados para tais fins. 
 

 II. A celebração de festividades e cerimônias de acordo com preceitos das respectivas religiões. 
 

 III. A produção, a comercialização, a aquisição e uso de artesanato de matriz africana. 
 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) II. 

(B) I. 

(C) I e III. 

(D) II e III. 

(E) I e II. 
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40. De acordo com a Lei Maria da Penha (Lei n
o 

11.340/2006), constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a 
mulher, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de 
urgência, dentre outras: 

 
(A) suspensão da posse ou restrição do porte de armas e afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a 

ofendida. 
 
(B) prisão preventiva para garantia da preservação da integridade física da ofendida e de seus familiares. 
 
(C) proibição de contato físico ou visual, bem como, comunicação verbal e/ou via internet com a ofendida, familiares e amigos 

de ambas partes. 
 
(D) inserção em regime de semi-liberdade ou internação em regime fechado em estabelecimento educacional, conforme a 

gravidade dos fatos. 
 
(E) restrição de visitas à vítima, só sendo permitida quando agendada com um mês de antecedência. 

 

 
41. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: 
 

(A) a reincidência e ter o agente confessado espontaneamente a autoria do crime. 
 
(B) o desconhecimento da lei e ter o agente cometido o crime com abuso de autoridade. 
 
(C) ser o agente menor de 21 anos na data do fato e ter praticado o crime com abuso de poder. 
 
(D) ter o agente cometido o crime sob influência de multidão e contra irmão ou cônjuge. 
 
(E) ter o agente cometido o crime contra ascendente e quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade 

 

 
42. Incumbe ao serviço de assistência social na execução da pena: 
 

(A) punir o preso que cometa falta disciplinar. 
 
(B) acompanhar o resultado das saídas temporárias. 
 
(C) promover a formação profissional do preso. 
 
(D) ajuizar pedido de progressão de regime de pena. 
 
(E) promover atendimento psicológico do preso. 

 
 
43. Constitui crime de tortura 
 

(A) privar a liberdade de alguém durante a ação de subtrair seu patrimônio mediante grave ameaça. 
 
(B) constranger alguém com emprego de violência, causando-lhe sofrimento físico em razão de discriminação racial. 
 
(C) praticar o tráfico de pessoas com o fim de exploração sexual de adolescente em outro país. 
 
(D) privar alguém de sua liberdade mediante cárcere privado sem contato com seus familiares. 
 
(E) reduzir alguém a condição análoga à de escravo submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva. 

 
 
44. O cumprimento de pena em regime fechado 
 

(A) ocorre em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. 
 
(B) requer prisão em casa de albergado e sem contato com o mundo externo. 
 
(C) baseia-se na autodisciplina diante da ausência de vigilância direta. 
 
(D) é acumulada com prestação de serviços à comunidade. 
 
(E) deve ocorrer em estabelecimento de segurança máxima ou média. 

 
 
45. Segundo a Lei de Execução Penal 
 

(A) a progressão de regime é incabível para condenados por crimes graves. 
 
(B) a execução penal tem por objetivo castigar o condenado e infligir sofrimento. 
 
(C) é direito do preso a proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. 
 
(D) a remição é o direito de saída nos feriados para os presos do regime semiaberto. 
 
(E) o trabalho externo é vedado aos condenados por crime hediondo por motivo de segurança. 
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46. À luz do que dispõe a Constituição Federal, 
 

(A) a assistência social, de caráter contributivo, será prestada a quem dela necessitar. 
 
(B) as ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da saúde. 
 
(C) a organização das ações governamentais na área da assistência social tem como diretriz a centralização político-

administrativa. 
 
(D) é proibido aos Estados vincular parte de sua receita tributária líquida a programa de apoio à inclusão e promoção social. 
 
(E) a assistência social tem, como um de seus objetivos, a promoção da integração ao mercado de trabalho. 

 

 
47. Segundo a Constituição do Estado do Amapá, podem requerer plebiscito ou referendo 
 

(A) cinco por cento do eleitorado estadual; o Governador e o Vice-Governador do Estado; metade dos membros da 
Assembleia Legislativa. 

 
(B) dois por cento do eleitorado estadual; o Procurador-Geral do Estado; dois terços, pelo menos, dos membros da 

Assembleia Legislativa. 
 
(C) dois por cento do eleitorado estadual; o Procurador-Geral de Justiça do Estado; a maioria absoluta dos membros da 

Assembleia Legislativa. 
 
(D) um por cento do eleitorado estadual; o Governador do Estado; um terço, pelo menos, dos membros da Assembleia 

Legislativa. 
 
(E) três por cento do eleitorado estadual; o Secretário de Justiça do Estado; a maioria relativa dos membros da Assembleia 

Legislativa. 
 

 
48. Segundo o que dispõe a Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948), 
 

(A) ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, 
nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques, toda a pessoa tem direito a proteção da lei. 

 
(B) toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião; este direito implica a liberdade de mudar 

de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, desde que estritamente em 
ambiente privado. 

 
(C) a maternidade e a infância têm direito a ajuda e a assistência especiais. Todas as crianças, desde que nascidas dentro do 

matrimônio, gozam da mesma proteção social. 
 
(D) todo o indivíduo tem direito a ter uma nacionalidade, podendo, contudo, ser arbitrariamente privado da sua nacionalidade 

em razão de interesses nocivos à ordem pública nacional. 
 
(E) toda pessoa sujeita a perseguição tem o direito de procurar e de se beneficiar de asilo em outros países, inclusive no caso 

de processo realmente existente por crime de direito comum ou por atividades contrárias aos fins e aos princípios das 
Nações Unidas. 

 

 
49. Segundo o que dispõe a Convenção Americana de Direitos Humanos − Pacto de San Jose da Costa Rica (OEA, 1969), 
 

(A) toda pessoa tem o direito de buscar e receber asilo em território estrangeiro, em caso de perseguição por delitos comuns e 
de acordo com a legislação de cada Estado e com os convênios internacionais. 

 
(B) é permitido se restabelecer a pena de morte nos Estados que a hajam abolido. 
 
(C) toda pessoa tem direito a um prenome e aos nomes de seus pais ou ao de um destes. A lei deve regular a forma de 

assegurar a todos esse direito, mediante nomes fictícios, se for necessário. 
 
(D) ninguém deve ser detido por dívidas, inclusive em relação aos mandados de autoridade judiciária competente expedidos 

em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. 
 
(E) as penas privativas da liberdade devem ter por finalidade essencial a retribuição ao mal causado pelos condenados. 

 

 
50. As chamadas Regras de Mandela são preceitos mínimos da Organização das Nações Unidas (ONU) para 
 

(A) o combate ao racismo e a toda forma de discriminação. 

(B) o tratamento de presos. 

(C) a proteção à infância, à juventude e à maternidade. 

(D) o tratamento de pessoas exiladas e refugiadas. 

(E) a proteção à liberdade religiosa. 
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