APRESENTAÇÃO DO E-BOOK
Olá, Estrategista!
A prova do concurso da SEJUSP MG está batendo na porta! Nesse momento, muitos concurseiros se sentem
ansiosos, com medo e até inseguros. Porém, não se desespere! Nós estamos aqui para te ajudar!
Pensando em te deixar afiado(a) para o seu exame, convocamos o nosso time de professores para a Revisão
de Véspera SEJUSP MG. Serão QUASE 12 HORAS de transmissão GRATUITA em nosso canal do Youtube, com
as últimas dicas imperdíveis para a sua prova.
A nossa intenção é que você faça a prova com o conteúdo fresquinho na cabeça e garanta a sua aprovação!
Este e-book nada mais é do que o material de aula que os nossos professores utilizarão durante a Revisão,
compilado para você. Deste modo, você conseguirá acompanhar o que será exibido na tela, fazer anotações,
destacar os pontos importantes etc. Caso ainda não tenha visto, nossa Revisão de Véspera SEJUSP MG
seguirá a seguinte programação:
Horário
8h às 9h
9h às 10h
10h às 11h
11h às 12h
13h às 14h
14h às 15h
15h às 16h
16h às 17h
17h às 18h

Disciplina
Noções de Direito Administrativo
Informática Básica
Estatuto da Criança e do Adolescente
Raciocínio Lógico
Português
Estatuto dos Servidores e Lei Ordinária 15301
de Minas Gerais, 2004.
Noções de Direito Humanos
Legislação
Noções de Direito Constitucional

Professor
Thállius Moraes
Rani Passos
Lilian Novakoski
Carlos Henrique
Janaína Arruda
Emerson Bruno
Fábio Ramos
Antônio Pequeno
Adriane Fauth
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Estatuto da Criança e do
Adolescente
Prof. Lilian Novakoski
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Conceitos
Criança

12 anos
incompletos

Adolescente

12 anos até
18 anos

Criança e
Adolescente

Art. 2º Considera-se criança, para os
efeitos desta Lei, a pessoa até doze
anos de idade incompletos, e
adolescente aquela entre doze e
dezoito anos de idade.
Parágrafo único. Nos casos expressos
em lei, aplica-se excepcionalmente
este Estatuto às pessoas entre
dezoito e vinte e um anos de idade.

2021/IBGP/Prefeitura de Itabira MG
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), a
idade que se deve considerar um indivíduo como criança e adolescente
respectivamente DEVE ser:
a)Doze anos incompletos e entre doze e dezoito anos.
b)Onze anos incompletos e entre onze e dezoito anos.
c)Treze anos incompletos e entre treze e dezoito anos.
d)Quinze anos incompletos e entre quinze e dezoito anos.
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DIREITOS
FUNDAMENTAIS

Conceitos

Absoluta Prioridade
Considerando pessoa
em desenvolvimento

Art. 5º Nenhuma criança ou
adolescente será objeto de qualquer
forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e
opressão, punido na forma da lei
qualquer atentado, por ação ou
omissão,
aos
seus
direitos
fundamentais.
Art. 6º Na interpretação desta Lei
levar-se-ão em conta os fins sociais a
que ela se dirige, as exigências do
bem comum, os direitos e deveres
individuais e coletivos, e a condição
peculiar da criança e do adolescente
como pessoas em desenvolvimento.
.
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• encaminhamento a programa oficial ou comunitário de
proteção à família;
• encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico;
• encaminhamento a cursos ou programas de orientação;
• obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado;
• advertência.
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Aplicam-se Medidas
de de Proteção na
Violação de Direitos

Ação ou
Omissão da
Sociedade ou
do Estado
Por falta,
omissão ou
abuso dos pais
ou responsável
Em razão da
própria
conduta do
menor
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Art. 129. São medidas aplicáveis aos pais ou responsável:
I - encaminhamento a serviços e programas oficiais ou
comunitários de proteção, apoio e promoção da família;
II - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio,
orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos;
III - encaminhamento a tratamento psicológico ou
psiquiátrico;
IV - encaminhamento a cursos ou programas de orientação;
V - obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar
sua freqüência e aproveitamento escolar;
VI - obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a
tratamento especializado;

VII - advertência;
VIII - perda da guarda;
IX - destituição da tutela;
X - suspensão ou destituição do poder familiar . (Expressão
substituída pela Lei nº 12.010, de 2009)
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2021/IBGP/Prefeitura de Uberaba MG
Pedro gostava de assistir a vídeos e ver fotos com cenas de sexo envolvendo
crianças, mas nunca teve coragem de praticar nenhum ato libidinoso contra
nenhum menor de idade. Contentava-se em assistir aos vídeos e às imagens que ele
baixava na internet, salvava no seu computador e, de vez em quando, trocava com
outras pessoas interessadas.
Considerando o caso de Pedro, é CORRETO afirmar que deverá ser tomada a
seguinte medida:
a)Pedro não pode ser preso, pois não cometeu crime algum, já que não
materializava nenhuma das condutas que ele assistia nos vídeos.
b)Pedro pode ser preso, pois comete o crime de estupro de vulnerável, na
modalidade tentada, uma vez que não chega a praticar ato libidinoso em desfavor
de nenhuma criança.
c)Pedro está cometendo infração administrativa e pode ser multado, mas não preso.
d)Pedro pode ser preso, uma vez que está praticando crime previsto no Estatuto da
Criança e do Adolescente.

OBRIGADA
Prof. Lilian Novakoski
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Raciocínio Lógico
Prof. Carlos Henrique

Whatsapp : 21 988787600
Instagram: @profcarloshenriquerlm
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REVISÃO DE RACIOCÍNIO LÓGICO
1) Cinco amigos, Júlio, Karla, Lorena, Mauro e Olavo, combinaram de se
encontrar no cinema. Sabe-se que Júlio chegou ao cinema antes de Mauro e
Lorena, Mauro chegou ao cinema antes de Olavo, Karla chegou ao cinema
antes de Júlio, e Olavo não foi o último a chegar ao cinema. Dessa forma,
entre os cinco amigos citados, o quarto a chegar no cinema foi
a) Júlio
b) Karla
c) Lorena
d) Olavo

REVISÃO DE RACIOCÍNIO LÓGICO
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REVISÃO DE RACIOCÍNIO LÓGICO
2) Cinco moças foram acusadas de comer escondido o pedaço de bolo de
chocolate de Joana. Ao entrar na sala, irritada, Joana as questiona:
- “Eu não fui”, responde Karen.
- “Foi a Emília”, garantiu Mônica.
- “Foi a Ju”, disse Emília.
- “A Mônica está mentindo”, retrucou Ju.
- “A Karen está falando a verdade”, disse Renata.

REVISÃO DE RACIOCÍNIO LÓGICO
Sabendo-se que apenas uma das moças mentiu e somente uma delas o pedaço de
bolo de Joana, quem comeu o bolo?
a) Karen.
b) Emília
c) Mônica.
d) Ju.
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REVISÃO DE RACIOCÍNIO LÓGICO

REVISÃO DE RACIOCÍNIO LÓGICO
3) Maria saiu de casa para comprar a saia nova cuja venda tinha se iniciado na semana
anterior. Ao voltar para casa sem a saia, a mãe de Maria comentou com o pai:
Maria não tinha dinheiro suficiente ou o shopping fechou.
Do ponto de vista lógico, essa frase é equivalente a
a) O shopping fechou e Maria não tinha dinheiro suficiente.
b) O shopping não fechou e Maria não tinha dinheiro suficiente.
c) Se Maria não tinha dinheiro suficiente então o shopping não fechou.
d) Se Maria tinha dinheiro suficiente então o shopping fechou.
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REVISÃO DE RACIOCÍNIO LÓGICO

REVISÃO DE RACIOCÍNIO LÓGICO
4) A respeito da festa do casamento de Maria, José fez a seguinte declaração:
Se o número de salgadinhos encomendados não foi o suficiente, então o casamento não
acabou bem.
Sabe-se que a declaração de José é falsa, portanto, a negação da afirmação de José é:
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REVISÃO DE RACIOCÍNIO LÓGICO
a) Se o número de salgadinhos encomendados foi o suficiente, então o casamento acabou
bem.
b) O número de salgadinhos encomendados não foi o suficiente e o casamento acabou
bem.
c) Se o casamento não acabou bem, então o número de salgadinhos encomendados não
foi o suficiente.
d) Se o casamento acabou bem, então o número de salgadinhos encomendados foi o
suficiente.

REVISÃO DE RACIOCÍNIO LÓGICO
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REVISÃO DE RACIOCÍNIO LÓGICO
5) Considere que, com a aquisição de novos equipamentos, o tempo para se
digitalizar uma página, que era de 22 segundos, passou a ser de [22 – 22 × P]
segundos, em que P correspondente à dízima periódica 0,27272727.... Nessa
situação, com os novos equipamentos, a digitalização de uma página passou a ser
feita em:
a) 14 segundos
b) 15 segundos
c) 16 segundos
d) 17 segundos

REVISÃO DE RACIOCÍNIO LÓGICO
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REVISÃO DE RACIOCÍNIO LÓGICO

REVISÃO DE RACIOCÍNIO LÓGICO
O enunciado abaixo refere-se às questões 6 e 7.
Lúcia, uma estudiosa moça, passou para a PM SP em primeiro lugar. Resolveu, então,
fazer um jantar de comemoração para seus amigos. Entre os seus amigos estão
Karina e Mauro (o namorado da Karina).
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REVISÃO DE RACIOCÍNIO LÓGICO

REVISÃO DE RACIOCÍNIO LÓGICO
6) Certa noite, supondo-se que Karina e Mauro só comparecerão ao jantar juntos,
caso sejam convidados, o número máximo de possibilidades para o jantar de Lúcia é:
a) 120
b) 180
c) 255
d) 240
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REVISÃO DE RACIOCÍNIO LÓGICO

REVISÃO DE RACIOCÍNIO LÓGICO
7) Outra noite, supondo-se que Karina e Mauro tenham brigado e, portanto, não
possam ser convidados juntos, o total de jantares que Lúcia pode oferecer nessas
condições é:
a) 420
b) 450
c) 480
d) 495
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REVISÃO DE RACIOCÍNIO LÓGICO

REVISÃO DE RACIOCÍNIO LÓGICO
8) Em uma urna há cinco bolas, iguais na forma, porém duas são brancas e três são
pretas. No escuro, Maria retirou duas bolas na urna.
A probabilidade de que Maria tenha retirado duas bolas da mesma cor é de
a) 20%.
b) 30%.
c) 40%.
d) 50%.
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REVISÃO DE RACIOCÍNIO LÓGICO

REVISÃO DE RACIOCÍNIO LÓGICO
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REVISÃO DE RACIOCÍNIO LÓGICO
9) Por um certo ponto de uma estrada passam ônibus das linhas X
e Y, de 42 em 42 minutos e de 36 em 36 minutos,
respectivamente. Se às 9h 17min dois desses ônibus passaram
simultaneamente, a próxima vez que isso acontecerá será às:
a) 12h 41min
b) 13h 29min
c) 17h 41min
d) 21h 53min

REVISÃO DE RACIOCÍNIO LÓGICO
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REVISÃO DE RACIOCÍNIO LÓGICO

REVISÃO DE RACIOCÍNIO LÓGICO
10) A sequência 2, 2, 1, 5, 5, 5, 5, 5, 2, 2, 1, 5, 5, 5, 5, 5, 2, ... mantém o
padrão apresentado indefinidamente. A soma dos 2015 primeiros
termos dessa sequência é:
a) 7560;
b) 7555;
c) 7550;
d) 7545;
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REVISÃO DE RACIOCÍNIO LÓGICO

REVISÃO DE RACIOCÍNIO LÓGICO
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REVISÃO DE RACIOCÍNIO LÓGICO
11) A audiência do Sr. José estava marcada para uma segunda-feira. Como
ele deixou de apresentar ao tribunal uma série de documentos, o juiz
determinou que ela fosse remarcada para exatos 100 dias após a data
original. A nova data da audiência do Sr. José cairá em uma
a) quarta-feira.
b) segunda-feira.
c) quinta-feira.
d) terça-feira.

REVISÃO DE RACIOCÍNIO LÓGICO

13/08/2021

REVISÃO DE RACIOCÍNIO LÓGICO

REVISÃO DE RACIOCÍNIO LÓGICO

12) Quatro amigas estão em um mesmo lado de um rio que precisam atravessar. Elas
dispõem de apenas um bote, que suporta somente duas pessoas por vez; logo, cada vez
que uma dupla atravessa o rio, uma das amigas que já atravessou deve trazer o barco de
volta para o outro lado. Essas amigas, quando sozinhas, conseguem atravessar o rio
respectivamente em 2, 3, 5 e 7 minutos. Quando estão em dupla, o tempo para atravessar
o rio é a da amiga mais lenta. O menor tempo, em minutos, para que todos as amigas
cruzem esse rio é igual a
a) 14.
b) 15.
c) 17.
d) 18.
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REVISÃO DE RACIOCÍNIO LÓGICO
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OBRIGADO
Prof. Carlos Henrique

Português
Prof. Janaina Arruda
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REVISÃO DE PORTUGUÊS
Urnas funerárias de 500 anos são encontradas na Amazônia
Arqueólogos de instituto localizaram os objetos no estado do Amazonas
Graças ao trabalho de arqueólogos, a riqueza cultural dos povos originais do
Brasil vem à tona: pesquisadores localizaram dezenas de urnas funerárias com idade
estimada de mais de 500 anos na região central do estado do Amazonas. O trabalho de
investigação foi conduzido por profissionais do Instituto Mamirauá, organização social
que desenvolve pesquisas e fomenta a conservação da Amazônia.
De acordo com os arqueólogos, os itens estavam enterrados a 40 centímetros da
superfície, em uma área próxima a uma escola de uma comunidade da região. As urnas
funerárias eram adornadas com desenhos que representam formas humanas e figuras
de animais.

REVISÃO DE PORTUGUÊS
A região abriga um sítio arqueológico de riqueza ainda não totalmente explorada:
os pesquisadores afirmam que há a possibilidade de vestígios ainda mais antigos
serem encontrados no local. Durante a escavação, foram encontradas peças de
cerâmica que estavam localizadas a vários centímetros de profundidade abaixo das
urnas funerárias, indicando uma grande diferença temporal.
A presença das urnas funerárias sustentam a complexidade das sociedades
indígenas que existiram antes da chegada dos europeus ao território brasileiro. Além
de indicar um forte vínculo cultural e religioso, os itens revelam parte da organização
social daqueles povos.
Os objetos serão levados para o laboratório do Instituto Mamirauá, que fica na
cidade amazonense de Tefé, para serem analisados com maior cuidado.
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REVISÃO DE PORTUGUÊS
Em estudo publicado no periódico científico Nature, pesquisadores da
universidade britânica de Exeter coletaram registros indicando que os povos indígenas
da Amazônia desenvolviam a cultura de diferentes alimentos há 4,5 mil anos, o que
possibilitou a maior diversificação de espécies da maior floresta tropical do mundo.
Disponível em: https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Arqueologia/noticia/2018/08/urnas-funerarias-de-500-anossao-encontradas-naamazonia.html Acesso: 02 set. 2018.

REVISÃO DE PORTUGUÊS
1. Assinale a alternativa em que a palavra adornadas pode ser substituída sem que
haja perda no sentido do período a seguir:
As urnas funerárias eram adornadas com desenhos que representam formas humanas
e figuras de animais.
A) Enfeitadas.
B) Rabiscadas.
C) Detalhadas.
D) Depredadas.
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REVISÃO DE PORTUGUÊS
2. Releia o seguinte período extraído do texto:
A região abriga um sítio arqueológico de riqueza ainda não totalmente explorada: os
pesquisadores afirmam que há a possibilidade de vestígios ainda mais antigos serem
encontrados no local. Durante a escavação, foram encontradas peças de cerâmica que
estavam localizadas a vários centímetros de profundidade abaixo das urnas funerárias,
indicando uma grande diferença temporal.
Sobre o trecho sublinhado, é CORRETO afirmar que:
A) Trata-se de um predicativo do objeto.
B) Trata-se de um vocativo.
C) Trata-se de um aposto.
D) Trata-se de um sujeito composto.

REVISÃO DE PORTUGUÊS
3. Assinale a alternativa em que as palavras foram acentuadas pelo mesmo motivo:
A) Arqueólogos – funerárias – vestígios.
B) Indígenas - cerâmica – Amazônia.
C) Funerárias - vestígios – Amazônia.
D) Indígenas – funerárias – cerâmica.
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REVISÃO DE PORTUGUÊS
4. Assinale a alternativa que apresenta um predicado nominal:
A) (...) os itens estavam enterrados a 40 centímetros da superfície (...).
B) A região abriga um sítio arqueológico de riqueza ainda não totalmente explorada
(...).
C) (...) os itens revelam parte da organização social daqueles povos. (...).
D) (...) pesquisadores da universidade britânica de Exeter coletaram registros (...).

REVISÃO DE PORTUGUÊS
5. A separação silábica foi feita CORRETAMENTE apenas na seguinte alternativa:
A) Cien-tí-fi-co – di-ver-si-fi-ca-ção – es-pé-cies.
B) Ci-en-tí-fi-co – di–ver-si-fi-ca-ção – espé-cies.
C) Cien-tífi-co- diver-sifi-cação – es-pé-ci-es.
D) Ci-en-tí-fi-co – di-ver-si-fi-ca-ção – es-pé-ci-es
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REVISÃO DE PORTUGUÊS
6. Releia o período:
Durante a escavação, foram encontradas peças de cerâmica que estavam localizadas a
vários centímetros de profundidade abaixo das urnas funerárias, indicando uma grande
diferença temporal.
Assinale a alternativa que justifica o uso da primeira vírgula nesse período:
A) Trata-se de um adjunto adnominal deslocado.
B) Uso de adjunto adverbial deslocado.
C) Uso de advérbio de modo deslocado.
D) Uso de complemento nominal deslocado.

REVISÃO DE PORTUGUÊS
7. Releia o trecho:
As urnas funerárias eram adornadas com desenhos que representam formas humanas
e figuras de animais.
Assinale a alternativa que contém o predicativo do sujeito:
A) Adornadas.
B) Formas.
C) Figuras.
D) Desenhos
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REVISÃO DE PORTUGUÊS
8. Sobre a linguagem do texto lido, assinale a alternativa CORRETA:
A) Trata-se de linguagem não verbal apenas.
B) Trata-se de linguagem verbal apenas.
C) Trata-se de linguagem mista.
D) Trata-se de linguagem verbal regional.

REVISÃO DE PORTUGUÊS
9. Assinale a alternativa em que a oração encontra-se na voz passiva:
A) (...) os povos indígenas da Amazônia desenvolviam a cultura de diferentes alimentos
há 4,5 mil anos (...).
B) Os objetos serão levados para o laboratório do Instituto Mamirauá (...).
C) (...) o que possibilitou a maior diversificação de espécies da maior floresta tropical
do mundo.
D) (...) pesquisadores localizaram dezenas de urnas funerárias com idade estimada de
mais de 500 anos (...).
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REVISÃO DE PORTUGUÊS
Barulho do tráfego está associado ao aumento
da barriga
A obesidade é uma condição que predispõe o desenvolvimento de diversas
doenças. A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de três milhões de
pessoas morram por ano em consequência do sobrepeso e obesidade. Devido ao seu
crescimento epidêmico nos últimos anos e seus efeitos prejudiciais ao organismo
(como diminuição da qualidade e encurtamento do tempo de vida) muito tem se
estudado sobre as possíveis causas da obesidade. Sedentarismo e maus hábitos
alimentares associados à urbanização são as principais. No entanto, muitas outras
podem ter uma contribuição importante.
Pouco tem sido estudado sobre os efeitos no organismo de uma das principais
consequências da urbanização - o aumento do setor de transportes e seus ruídos.

REVISÃO DE PORTUGUÊS
Algumas pesquisas revelam que o barulho do tráfego é um importante fator de risco
para doenças cardiovasculares, tais como hipertensão, infarto e acidente vascular
cerebral (AVC ou derrame). No entanto, pouco se sabe sobre seu efeito sobre o
metabolismo.
Preenchendo esta lacuna, foram publicados recentemente dois trabalhos
científicos que tiveram por objetivo estudar uma possível associação entre intensidade
do ruído do tráfego e marcadores de obesidade. Um dos estudos foi realizado na
Noruega, onde foram acompanhados mais de oito mil participantes por um período de
10 anos. O outro estudo foi na Suécia, onde mais de cinco mil participantes foram
acompanhados por um período de 8 a 10 anos. Os marcadores de obesidade avaliados
foram o índice de massa corporal, a circunferência abdominal e a relação entre cintura
e quadril. A exposição ao ruído do tráfego foi medida seguindo a Diretiva Europeia de
Ruído Ambiental e três tipos principais de ruídos foram identificados: os provocados
pelo tráfego de automóveis, de aviões e de trens.
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REVISÃO DE PORTUGUÊS
Os resultados das pesquisas revelaram que há uma associação proporcional e positiva
entre a intensidade de ruído a que o indivíduo está exposto e sua circunferência
abdominal. Quanto mais ruído maior a circunferência. Além disso, o risco para um
aumento da cintura cresce com a associação de ruídos de diferentes origens. Assim,
aqueles que estão expostos a ruídos de somente uma origem (tráfego de automóveis,
por exemplo) têm uma chance 25% maior de ter aumento abdominal que aqueles que
não estão expostos. Este risco dobra para aqueles expostos aos ruídos das três origens
(avião, carro e trem). E este aumento é proporcional à intensidade de ruído.
As explicações para estes achados estão ligadas a fatores indiretos
desencadeados pelos ruídos. Seriam eles o estresse crônico (produzindo aumento do
hormônio cortisol) e as alterações de sono. Estes mesmos fatores que são
responsáveis pelas doenças cardiovasculares estariam na gênese do desenvolvimento
da obesidade abdominal. Além do seu tom de curiosidade, estes resultados podem
servir de importante subsídio para a abordagem multifatorial da prevenção e
tratamento da obesidade.
Fonte: http://www.abcdasaude.com.br/ Acesso em:

REVISÃO DE PORTUGUÊS
10. A leitura do primeiro parágrafo do texto permite afirmar que:
A) O sedentarismo é a principal causa da obesidade.
B) Os maus hábitos alimentares são menos prejudiciais à saúde que o sedentarismo.
C) A obesidade é um fator que deixa as pessoas predispostas a sofrerem por outras
doenças.
D) A obesidade leva a morte milhares de pessoas por ano.
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11. Considerando todo o artigo, compreende-se:
A) Que há uma associação proporcional e positiva entre a intensidade de ruído a que o
indivíduo está exposto e sua circunferência abdominal.
B) Que não há uma associação proporcional e positiva entre a intensidade de ruído a
que o indivíduo está exposto e sua circunferência abdominal.
C) Que há uma associação inversamente proporcional e positiva entre a intensidade de
ruído a que o indivíduo está exposto e sua circunferência abdominal.
D) Que há uma associação proporcional e negativa entre a intensidade de ruído a que
o indivíduo está exposto e sua circunferência abdominal.

REVISÃO DE PORTUGUÊS
12. Assinale a alternativa que apresenta os vocábulos que são acentuados pelo mesmo
motivo:
A) três – consequência – subsídio.
B) tráfego – ruído – está.
C) automóveis – hormônio – gênese.
D) tráfego – crônico – gênese.
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REVISÃO DE PORTUGUÊS
13. Leia o excerto abaixo, extraído do artigo lido.
Os resultados das pesquisas revelaram que há uma associação proporcional e positiva
entre a intensidade de ruído a que o indivíduo está exposto e sua circunferência
abdominal.
Sobre o excerto, assinale a alternativa CORRETA:
A) O período é simples, contendo somente uma oração.
B) O período é composto, contendo duas orações.
C) O período é composto, contendo três orações.
D) O período é composto, contendo quatro orações

REVISÃO DE PORTUGUÊS
Leia a oração abaixo e responda às questões 5 a 7.
As explicações para estes achados estão ligadas a fatores indiretos desencadeados
pelos ruídos.
14. A partir de seus conhecimentos sintáticos sobre os tipos de sujeito, assinale a
alternativa CORRETA.
A) O sujeito da oração é simples, tendo como núcleo o vocábulo “explicações”.
B) O sujeito da oração é composto, tendo como núcleo os vocábulos “explicações” e
“achados”.
C) O sujeito da oração é indeterminado, não havendo possibilidade de se encontrar o
seu
núcleo.
D) O sujeito da oração é desinencial, podendo ser compreendido por meio do contexto
da leitura.
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REVISÃO DE PORTUGUÊS
15. É CORRETO afirmar que há, na oração lida:
A) Um artigo definido, duas preposições e um pronome demonstrativo.
B) Dois artigos definidos, duas preposições e um pronome demonstrativo.
C) Um artigo definido, três preposições e um pronome demonstrativo.
D) Dois artigos definidos, três preposições e um pronome demonstrativo.

REVISÃO DE PORTUGUÊS
16. Sobre o predicado da oração lida, assinale a alternativa em que apresenta a análise
CORRETA.
A) É nominal, tendo como predicativo do sujeito o termo, ligadas.
B) É verbo-nominal, tendo como núcleos os termos, ligadas e fatores.
C) É verbal, tendo como núcleo o verbo de ação, estão.
D) É nominal, tendo como núcleo o verbo de ligação, estão.

13/08/2021

REVISÃO DE PORTUGUÊS
Leia a oração abaixo e responda às questões 8 e 9
No entanto, muitas outras podem ter uma contribuição importante.
17. A expressão destacada possui valor de:
A) Adição.
B) Alternância.
C) Adversidade.
D) Conclusão.

REVISÃO DE PORTUGUÊS
18. É possível substituir, sem prejuízo ao sentido original, à oração destacada por:
A) Logo.
B) Com isso.
C) Por isso.
D) Contudo.

13/08/2021

REVISÃO DE PORTUGUÊS
A obesidade é uma condição que predispõe o desenvolvimento de diversas doenças.
19. Sobre a frase, assinale a alternativa CORRETA:
A) A primeira oração é coordenada assindética.
B) A segunda oração é subordinada, substantiva e predicativa.
C) A segunda oração é subordinada, substantiva e subjetiva.
D) A primeira oração é coordenada sindética aditiva.

OBRIGADA
Prof. Janaina Arruda

13/08/2021

Direitos Humanos
Prof. Fábio Ramos

REVISÃO DE DIREITOS HUMANOS
IBGP - Prefeitura de Uberaba - MG - Guarda Municipal
1. Assinale a alternativa que NÃO apresenta características dos Direitos Humanos:
A. Relatividade, indivisibilidade e historicidade.
B. Irrenunciabilidade, prescritibilidade e universalidade.
C. Interdependência, cumulatividade e essencialidade.
D. Inexauribilidade, inalienabilidade e limitabilidade.
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REVISÃO DE DIREITOS HUMANOS

2. A respeito dos marcos históricos, fundamentos e princípios dos direitos humanos,
assinale a opção correta.
A. Segundo a doutrina contemporânea, direitos humanos e direitos fundamentais
são indistinguíveis; por isso, ambas as terminologias são intercambiáveis no
ordenamento jurídico.
B. Os direitos humanos estão dispostos em um rol taxativo, que foi internalizado pelo
ordenamento jurídico brasileiro com a promulgação da Constituição Federal de 1988.
C. No Brasil, os direitos políticos são considerados direitos humanos e seu exercício
pelos cidadãos se esgota no direito de votar e de ser votado.
D. A dignidade da pessoa humana, princípio basilar da Constituição Federal de 1988,
é fundamento dos direitos humanos.
E. Em razão do princípio da imutabilidade, os direitos humanos reconhecidos na
Revolução Francesa permanecem os mesmos ainda na atualidade.

REVISÃO DE DIREITOS HUMANOS

3. Em relação aos Direitos Humanos, é correto afirmar que

A. os aspectos históricos e culturais não influenciam na sua aplicação e conceituação, uma vez
que toda e qualquer ofensa aos Direitos Humanos é recebida com igual repúdio e entendimento
em qualquer povo, cultura e época.
B.os Direitos Humanos são simples leis, sempre internas a uma nação, que visam a assegurar a
soberania desse mesmo país e a manutenção de seu povo.
C.práticas que ofenderiam a dignidade da pessoa humana, em determinada época e lugar, se
aplicadas noutra localidade e em momento distinto, podem ser consideradas completamente
normais.
D.não possuem qualquer relação com a dignidade da pessoa humana; são institutos paralelos
que possuem objetivos distintos.
E.são princípios internacionais que determinam, de forma absoluta e taxativa, quais práticas
passam a ser consideradas agressões à dignidade da pessoa humana.
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REVISÃO DE DIREITOS HUMANOS
IBGP - 2019 - Prefeitura de Jacutinga - MG - Guarda Municipal
4. De acordo com a Convenção Americana de Direitos Humanos ("Pacto de San José
da Costa Rica"), é CORRETO afirmar que:
A. Em alguns casos é permitida a pena de morte ser aplicada a delitos políticos e a
delitos comuns, desde que conexos com delitos políticos.
B. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, psíquica e moral.
C. As torturas e as penas cruéis, podem ser liberadas por autoridades judiciárias.
D. Os processados não precisam ficar separados dos condenados, mas devem ser
submetidos a tratamento adequado à sua condição de pessoas não condenadas.

REVISÃO DE DIREITOS HUMANOS
FEPESE - 2019 - SAP-SC - Agente Penitenciário
5. A eficácia horizontal dos direitos humanos se caracteriza por ser aquela aplicável
nas relações entre:
A.particulares.
B.poderes públicos.
C.Estados soberanos.
D.organizações internacionais.
E.o poder público e os particulares.
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REVISÃO DE DIREITOS HUMANOS
6. Sobre a teoria das gerações/dimensões dos direitos humanos, lançada pelo jurista
Karel Vasak, no ano de 1979, é correto dizer que o direito à educação é um direito de:
A.1ª dimensão.
B.2ª dimensão.
C.3ª dimensão.
D.4ª dimensão.
E.5ª dimensão.

REVISÃO DE DIREITOS HUMANOS
7. Com base na evolução dos direitos humanos em gerações, é CORRETO afirmar que
o direito à moradia é considerado direito de:

A.Primeira geração.
B.Segunda geração.
C.Terceira geração.
D.Quarta geração.
E.Quinta geração.
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REVISÃO DE DIREITOS HUMANOS
8. Quando analisamos os Direitos e Garantias Fundamentais, encontramos alguns

ligados a liberdade e a igualdade, e que estão positivados no plano internacional.
Estes tipos de direitos são conhecidos como:
A.Direitos Humanos.
B.Direitos Administrativos
C.Direitos Organizacionais.
D.Direitos Corporativos.
E.Direitos Empresariais.

REVISÃO DE DIREITOS HUMANOS
9. Os direitos fundamentais aplicam-se a todos os indivíduos, independentemente de
sua nacionalidade, sexo, raça, credo ou convicção político-filosófica. Tal afirmação
versa sobre a relação entre Direitos Humanos e Estado, consolidando o Princípio da

A.Imprescritibilidade
B.Proporcionalidade
C.Universalidade
D.Razoabilidade
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REVISÃO DE DIREITOS HUMANOS
10. São características dos Direitos humanos
A.universalidade, indivisibilidade, renunciabilidade, historicidade, aplicabilidade
imediata e caráter declaratório.
B.universalidade, proibição de retrocesso, disponibilidade individual, historicidade,
caráter meramente declaratório e imprescritibilidade.
C.universalidade, irrenunciabilidade, imprescritibilidade, indivisibilidade, proibição
de retrocesso, aplicabilidade imediata e caráter declaratório.
D.universalidade, interdependência, não complementariedade, alienabilidade,
renunciabilidade, imprescritibilidade e proibição de retrocesso.
E.universalidade, irrenunciabilidade, prescritibilidade, indivisibilidade, proibição de
retrocesso, aplicabilidade imediata e caráter declaratório.

REVISÃO DE DIREITOS HUMANOS

IBADE - 2018 - SEJUC - SE - Guarda de Segurança do Sistema Prisional
11. Os direitos humanos de primeira dimensão/geração marcam a passagem de um
Estado autoritário para um Estado de Direito e, nesse contexto, o respeito às
liberdades individuais, em uma verdadeira perspectiva de absenteísmo estatal.
Alguns documentos históricos são marcantes para a configuração e emergência
desses referidos direitos (séculos XVII, XVIII e XIX), destacando-se os seguintes
documentos, EXCETO:
A.Paz de Westfália.
B.Habeas Corpus Act.
C.Constituição de Weimar, da Alemanha
D.Magna Carta, do Rei João Sem Terra.
E.Bill of Rights.
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REVISÃO DE DIREITOS HUMANOS
IBADE - 2020 - Prefeitura de Cariacica - ES - Guarda Municipal I
12. Sobre “Garantias Judiciais”, a Convenção Americana de Direitos Humanos (“Pacto
de San José da Costa Rica”), prevê que toda pessoa acusada de delito tem direito a
que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa.
Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, de:
A.ser torturada.
B.ficar por pelo menos 5 (cinco) dias incomunicável.
C.confessar o crime, mesmo que seja coagida a fazê-lo.
D.não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada.
E.não ser assistido por um defensor, ainda que deseje o auxílio de um.

REVISÃO DE DIREITOS HUMANOS
13. Um determinado Tratado Internacional sobre Direitos Humanos foi assinado em 2009, aprovado no ano seguinte,
em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, e
promulgado pelo Presidente da República em 2011. Em conformidade com a Constituição Federal de 1988, este tratado
internacional será equivalente a:
A.Lei ordinária, pois se trata de tratado internacional sobre Direitos Humanos aprovado, em cada casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros.
B.Lei ordinária, pois foi aprovado com o mesmo quórum exigido para a aprovação das emendas constitucionais.
C.Emenda constitucional, pois se trata de tratado internacional sobre Direitos Humanos aprovado, em cada casa do
Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros.
D.Emenda constitucional, quaisquer tratados internacionais aprovados, em cada casa do Congresso Nacional, em dois
turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, são equivalentes às emendas constitucionais.
E.Lei complementar, pois, apesar de terem amparo constitucional, apenas poderão possuir status de norma
constitucional quando reiterarem ou reprisarem normas constitucionais.
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REVISÃO DE DIREITOS HUMANOS
14. A Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR responsável pela
implementação de uma política de promoção da igualdade racial e coordenação das ações governamentais,
optou, na elaboração de sua Política, pela realização de um amplo diálogo com diferentes instâncias do
Governo Federal, instituições públicas e privadas e movimentos sociais, especialmente o Movimento Negro.
Os três princípios que regem a Política Nacional de Promoção a Igualdade Racial são:
A.Centralização, Gestão Democrática, Verticalização;
B.Transversalidade, Descentralização, Gestão Democrática;
C.Verticalização, Transversalidade, Fortalecimento institucional;
D.Gestão Democrática, Universalidade, Transversalidade.

REVISÃO DE DIREITOS HUMANOS
15. De acordo com as Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância e da
Juventude - Regras de Beijing, a formação e o tratamento dos menores colocados em instituição têm por
objetivo:
A.ajudá-los a lidar com a colocação em família substituta.
B.provar para a sociedade que a internação de adolescentes não tem outra utilidade que não a de
estigmatizar, desmoralizar, denegrir e embrutecer o indivíduo.
C.garantir que o crime por eles pratricado seja aniquilado, negado, expiado pelo sofrimento da pena que,
desse modo, restabeleceria o direito lesado.
D.aplicar-lhes um castigo, retribuindo com o mal. o mal praticado, em uma ótica retribucionista.
E.assegurar-lhes assistência ,proteção, educação e formação profissional, a fim de os ajudar a desempenhar
um papel construtivo e produtivo na sociedade.
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OBRIGADO
Prof. FÁBIO RAMOS

proffabioramos

Legislação especial
Prof. Antonio pequeno
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01- Se, com o objetivo de obter confissão, determinado agente de polícia, por meio de grave ameaça,
constranger pessoa presa, causando-lhe sofrimento psicológico,
A) e a vítima for adolescente, o crime será qualificado.
B) estará configurada uma causa de aumento de pena.
C) a critério do juiz, a condenação poderá acarretar a perda do cargo.
D) provado o fato, a pena será de detenção.
E) quem presenciar o crime e se omitir, incorrerá na mesma pena do agente.
.

02-No que concerne ao crime de tortura, assinale a opção correta.
A) O indivíduo que se omite ante a prática de tortura quando deveria evitá-la responde igualmente
pela conduta realizada.
B) A legislação especial brasileira concernente à tortura aplica-se somente aos crimes ocorridos em
território nacional.
C) No crime de tortura, a prática contra adolescente é causa de aumento de pena de um sexto até
um terço.
D) A condenação de funcionário público por esse crime gera a perda do cargo, desde que a sentença
assim determine e que a pena aplicada seja superior a quatro anos.
E) A submissão de pessoa presa a sofrimento físico ou mental por funcionário público que pratique
atos não previstos em lei exige o dolo específico.

.
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03- Rui e Jair são policiais militares e realizam constantemente abordagens de adolescentes e
homens jovens nos espaços públicos, para verificação de ocorrências de situações de uso e tráfico
de drogas e de porte de armas. Em uma das abordagens realizadas, eles encontraram José,
conhecido por efetuar pequenos furtos, e, durante a abordagem, verificaram que José portava um
celular caro. Jair começou a questionar a quem pertencia o celular e, à medida que José negava
que o celular lhe pertencia, alegando não saber como havia ido parar em sua mochila, começou a
receber empurrões do policial e, persistindo na negativa, foi derrubado no chão e começou a ser
pisoteado, tendo a arma de Rui direcionada para si. Como não respondeu de forma alguma a quem
pertencia o celular, José foi colocado na viatura depois de apanhar bastante, e os policiais caram
rodando por horas com ele, com o intuito de descobrirem a origem do celular, mantendo-o preso
na viatura durante toda uma noite, somente levando-o para a delegacia no dia seguinte.
.

04- Nessa situação hipotética, à luz das leis que tratam dos crimes de tortura e de abuso de
autoridade e dos crimes hediondos,
A) os policiais cometeram o crime de tortura, que, no caso, absorveu o crime de lesão corporal.
B) os policiais cometeram somente crime de abuso de autoridade e lesão corporal.
C) o fato de Rui e Jair serem policiais militares configura causa de diminuição de pena.
D) os policiais cometeram o tipo penal denominado tortura-castigo.
E) caso venham a ser presos cautelarmente, Rui e Jair poderão ser soltos mediante o pagamento de
fiança.

.
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05- 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 m 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

06- Lindomar é agente público e foi condenado à pena de reclusão de quatro anos pela prática de tortura.
De acordo com a Lei federal nº 9.455/1997, que define os crimes de tortura e dá outras providências, a
condenação de Lindomar acarretará a
A) suspensão do seu cargo, função ou emprego público por dois anos.
B) perda do seu cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício por quatro anos.
C) suspensão do seu cargo, função ou emprego público por quatro anos.
D) perda do seu cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício por oito anos.
E) perda do seu cargo, função ou emprego público e a interdição permanente para seu exercício.
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07-Considere a seguinte situação hipotética: João, agente público, foi processado e, ao final,
condenado à pena de reclusão, por dezenove anos, iniciada em regime fechado, pela prática do crime
de tortura, com resultado morte, contra Raimundo. Nos termos da Lei no 9.455, de 7 de abril de 1997,
essa condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público
A) e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.
B) e a interdição para seu exercício pelo triplo do prazo da pena aplicada.
C) e a interdição para seu exercício pelo tempo da pena aplicada.
D) desde que o juiz proceda à fundamentação específica.
E) como efeito necessário, mas não automático.
.

08-Maximilianus constantemente agredia seu filho Ramsés, de quinze anos, causando-lhe intenso
sofrimento físico e mental com o objetivo de castigá-lo e de prevenir que ele praticasse “novas artes".
Na última oportunidade em que Maximilianus aplicava tais castigos, vizinhos acionaram a polícia ao
ouvirem os gritos de Ramsés. Ao chegar ao local os policiais militares constataram as agressões e
conduziram ao Distrito Policial Maximilianus, Ramsés e Troia, mãe de Ramsés que presenciava todas
as agressões mas, apesar de não concordar, deixava que Maximilianus “cuidasse" da educação do
filho sem se “intrometer". Diante da circunstância descrita, é correto armar que
A) Maximilianus e Troia incorreram, nos termos da Lei n° 9.455/97, na prática do crime de tortura na
qualidade de coautores.
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B) Maximilianus incorreu, nos termos da Lei n° 9.455/97, na prática do crime de tortura na
qualidade de autor, e que Troia, porém, não poderá ser responsabilizada, pois não concorreu para
a prática do crime.
C) Maximilianus incorreu, nos termos da Lei n° 9.455/97, na prática do crime de tortura na
qualidade de autor, assim como Troia também teria incorrido no mesmo crime mas com base na
omissão penalmente relevante prevista no Código Penal.
D) Maximilianus incorreu, nos termos da Lei n° 9.455/97, na prática do crime de tortura na
qualidade de autor, sendo que Troia será responsabilizada pela prática do crime de omissão em
face da tortura praticada por Maximilianus, também previsto na Lei n° 9.455/97, tendo em vista
que tinha o dever de evitá-la.
E) Maximilianus incorreu, nos termos da Lei n° 9.455/97, na prática do crime de tortura na
qualidade de autor, e que Troia também será responsabilizada pela prática do mesmo crime,
porém na condição de partícipe.
.

09-Sobre a Lei n 9.455/97, que dispõe sobre a TORTURA, é correto armar que
A) os casos de tortura com o m de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de
terceira pessoa e para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, o crime somente se
consuma quando o agente obtém o resultado almejado.
B) o crime de tortura é próprio, uma vez que só pode ser cometido por policiais civis ou militares.
C) privar de alimentos pessoa sob sua guarda, poder ou autoridade é uma das formas de tortura
previstas na lei, na modalidade “tortura-castigo”
D) se o agente tortura a vítima para com ele praticar um roubo, responderá por crime único, qual
seja, o crime de roubo, por este ter penas maiores.
E) quando o sujeito ativo do crime de tortura for agente público, as penas são aumentadas de um
sexto a um terço
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10- O crime de tortura (Lei n 9.455/97) tem pena aumentada de um sexto até um terço se for
praticado
A) ininterruptamente, por período superior a 24 h.
B) em concurso de pessoas
C) por motivos políticos.
D) contra mulher
E) por agente público.

OBRIGADO
Prof. Antonio Pequeno
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Direito Constitucional

Prof. Adriane Fauth

EDITAL
 Título II: Dos Direitos e Garantias Fundamentais; Capítulo I: Dos
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Capítulo II: Dos Direitos
Sociais; Capítulo III: Da Nacionalidade;
 Título III: Da Organização do Estado; Capítulo I: Da Organização
Político-Administrativa; Capítulo VII: Da Administração Pública; Seção
I: Disposições Gerais; Seção II: Dos Servidores Públicos;
 Título VIII: Da Ordem Social; Capítulo I: Disposição Geral; Capítulo II:
Da Seguridade Social; Capítulo III: Da Educação, da Cultura e do
Desporto; Capítulo VII: Da Família, da Criança, do Adolescente e do
Idoso;
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1. (IBGP/2020)
A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos
previstos na Constituição de 1988. Há, portanto, cargos que são privativos de brasileiro nato,
EXCETO:
A) Presidente e Vice-Presidente da República.
B) Presidente da Câmara dos Deputados.
C) Ministros dos Tribunais Superiores (STJ e STF).
D) Presidente do Senado Federal.

FEDERALISMO
Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do
Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.
§ 1º Brasília é a Capital Federal.
§ 2º Os Territórios Federais integram a União, e sua criação,
transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão
reguladas em lei complementar.
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FEDERALISMO

VEDAÇÕES CONSTITUCIONAIS
estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los,
embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus
representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada,
na forma da lei, a colaboração de interesse público;

recusar fé aos documentos públicos;

criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.
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DA EDUCAÇÃO
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DA EDUCAÇÃO

2. (OMNI/2021)
Conforme determina a Constituição Federal de 1988, no tocante ao ensino, os Municípios atuarão,
prioritariamente:
A) no ensino fundamental e na educação infantil.
B) no ensino superior e na educação infantil.
C) no ensino fundamental e na educação infantil, bem como no ensino superior no que couber.
D) Nenhuma das alternativas.
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3. (VUNESP/2020)
No Brasil, ainda estamos avançando na concretização do direito à educação. Para isso, o artigo 208
da Constituição Federal de 1988 estabelece algumas garantias para a educação. Uma delas é
A) atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na
rede regular de ensino.
B) educação básica obrigatória dos 6 aos 18 anos de idade, assegurada a oferta gratuita a ela aos
que não tiveram acesso na idade própria.
C) atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade.
D) valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, plano de carreira para o
magistério público.
E) atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de
material didático-escolar.

DA FAMÍLIA
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CRIANÇA, ADOLESCENTE, JOVEM
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão.

CRIANÇA, ADOLESCENTE, JOVEM
Art. 227. § 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:
I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto
no art. 7º, XXXIII;
II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;
III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola;
IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional,
igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo
dispuser a legislação tutelar específica;
V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição
peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida
privativa da liberdade;
VI - estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e
subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou
adolescente órfão ou abandonado;
VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e
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CRIANÇA, ADOLESCENTE, JOVEM
idade mínima

• de quatorze anos para admissão ao trabalho

garantia de direitos

• previdenciários e trabalhistas

garantia de acesso

• do trabalhador adolescente e jovem à escola

garantia

• de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional

igualdade

• na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado

Medida privativa de liberdade

• brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento

estímulo do Poder Público

• ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou
abandonado

programas de prevenção e
atendimento especializado

• à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas
afins

CRIANÇA, ADOLESCENTE, JOVEM
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IDOSO
Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas,
assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar
e garantindo-lhes o direito à vida.
§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em
seus lares.
§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes
coletivos urbanos.

4. (VUNESP/2019)
Em relação à proteção constitucional da família, da criança, do adolescente e do idoso, assinale a
alternativa correta.
A) Para fins de proteção do Estado, não é reconhecida como comunidade familiar a relação de
mãe solteira que adota um filho.
B) Aos maiores de 60 (sessenta) anos de idade, é garantida a gratuidade dos transportes coletivos
urbanos.
C) Como medida preventiva ao tráfico ilícito de menores, é vedada a adoção de criança brasileira
por estrangeiros residentes no exterior.
D) A idade mínima para a admissão ao trabalho é de 12 (doze) anos completos para a condição de
aprendiz e de 14 (catorze) anos completos para o trabalho normal, exceto o trabalho noturno.
E) Entende-se como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus
descendentes.
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OBRIGADA!

Prof. Adriane Fauth

