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TURNO: TARDE 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: 

ima.baraodegrajau2016@outlook.com 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme 
distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 
causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Básica Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 

 
Exemplo:  
 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve 
assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que 
uma das respostas esteja correta. 
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) 
hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

 

 

 

RECEPCIONISTA 

CARGO 

ESTADO DO MARANHÃO 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ   

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS  

  
  

A B  D 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 
 

 
INSTRUÇÃO:  

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas.

 
AS QUESTÕES 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 
TEXTO 

 
Bullying e o instinto animal 

Içami Tiba 
 

Todos os animais têm instintos, que regem seus comportamentos. Todos os humanos são 1 
mamíferos e, em nós, são nítidos os instintos de sobrevivência e de perpetuação da espécie em cada 2 
um dos seus indivíduos. A grande diferença é que os humanos, por serem inteligentes, desenvolveram 3 
a civilização e a cidadania.  A lei instintiva da matilha procura eliminar seu componente mais fraco, 4 
mais lento ou defeituoso, pois estes enfraquecem a matilha, enquanto os civilizados os protegem. 5 

Assim também temos resquícios de comportamentos animal nos relacionamentos sociais 6 
humanos. 7 

Atualmente a educação de valores humanos da cidadania também foi atingida pelos 8 
acelerados avanços da civilização. A emancipação da mulher, a substituição da educação familiar pela 9 
escolar (com as crianças sendo levadas às escolas até com menos de 1 ano de idade), as dificuldades 10 
financeiras, o consumismo etc. trouxeram grandes diferenças nos funcionamentos das famílias. As 11 
crianças foram saciadas nas suas necessidades, o que é natural, e nas vontades, que precisariam ser 12 
educadas. Elas tornaram-se tiranas, mandando nos seus pais, chegando até mesmo a agredi-los 13 
fisicamente, por falta de limites e educação. 14 

Pelo silêncio e não reação, os pais confirmaram esta tirania e os amados filhinhos tornaram-15 
se tiranos não frustráveis, e quando frustrados reagem com violência. Ao agir, estas crianças seguem 16 
os conceitos humanos mais primitivos, quase instintos animais. Na família, o filho mais fraco é 17 
protegido pelos seus pais, mas seus irmãos em geral judiam dele, tiram vantagens pessoais da fraqueza 18 
dele: é o bullying sendo praticado dentro de casa. 19 

Na escola, os alunos não aprendem somente o que os "professoras ensinam", pois eles imitam 20 
e copiam os comportamentos dos mais fortes, nunca do mais fraco. Os pais em casa, também por 21 
ficarem tanto tempo fora de dela, quando estão juntos com os filhos tornam-se tolerantes e submissos 22 
aos caprichos e delinquências dos tiranos domésticos. 23 

Os tiranos domésticos tiranizam também nas ruas. A grande oportunidade para ser líder é 24 
descobrir quem não reage, o que tem medo, o que pode ser dominado. Esta não-reação é o principal 25 
componente para que o bullying prossiga. O agressor se torna líder e impõe à vítima toda a sorte de 26 
abusos. Este vítima, além da dificuldade de reagir, torna-se refém das suas ameaças e entra em pânico. 27 
É quando apresenta calado os sinais de abusado pelo bullying. 28 

Não há dois líderes numa matilha. Um é líder e todos os outros são seguidores. Quando um 29 
mais fraco é atacado pelo líder, é atacado também pelos seus seguidores. Assim ocorre com o bullying. 30 
Quando um líder ataca a sua vítima, naturalmente outros jovens sem educação adotam o mais forte 31 
como líder e também atacam a mesma vítima. Somente entre os humanos educados é que emerge 32 
aquele que vai proteger a vítima, pois não somos animais. 33 

Compreendendo-se esta dinâmica, os pais e professores terão melhores condições de 34 
combater o bullying, interferindo com ajuda à vítima e educação do líder abusador e seus seguidores. 35 
A vítima tem que aprender a se defender. O líder e seus seguidores têm que aprender a ser cidadãos. 36 
Estes trabalhos devem ser feitos na parceria entre pais e professores para transformar maus líderes 37 
em seguidores. Portanto, alguém tem que ser mais forte do que eles, já que esta é a linguagem que eles 38 
entendem39 

 
Visita ao site: educacao.uol.com.br/colunas/icami-tiba, em 26 de junho de 2016. 
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01) De acordo com o texto: 

 

(A) Os animais e os seres humanos são iguais, sem 

distinção, quanto aos seus instintos de violência. 

(B) Os valores humanos foram atingidos direta e 

exclusivamente pelo afastamento da mulher do 

lar. 

(C) A ausência de ação firme dos pais no processo de 

educação dos filhos tem como consequência o 

desenvolvimento de um comportamento 

agressivo por parte destes. 

(D) O poder aquisitivo confere aos estudantes 

maiores possibilidade de se envolverem em caso 

de bullying. 

 

02) Sobre o texto é verdadeiro o que se afirma em: 

 

(A) A argumentação do autor, na defesa de seu ponto 

de vista, se realiza através da desvinculação 

entre ação e reação. 

(B) A estratégia argumentativa do enunciador do 

discurso contempla o emprego constante de 

palavras e expressão metafóricas para 

caracterizar as relações entre pais e filhos. 

(C) O articulista constrói a argumentação do assunto 

de que trata com o objetivo de ressaltar também 

a omissão das famílias no processo de educação 

dos filhos. 

(D) O processo argumentativo usado pelo articulista 

relaciona um acontecimento a uma série de 

ideias alusivas às causas que alimentam a prática 

do bullying. 

 

03) A declaração que constitui o último parágrafo do 

texto tem caráter: 

 

(A) restritivo. 

(B) analítico. 

(C) retificador. 

(D) individualista 

04) Apresentam ideias de oposição entre si as 

afirmações: 

 

(A) “A lei instintiva da matilha procura eliminar 

seu componente mais fraco, mais lento ou 

defeituoso, pois estes enfraquecem a matilha, 

enquanto os civilizados os protegem.” 

(L.4/5). 

(B) “Quando um mais fraco é atacado pelo líder, é 

atacado também pelos seus seguidores.” 

(L.29/30). 

(C) “Elas tornaram-se tiranas, mandando nos 

seus pais, chegando até mesmo a agredi-los 

fisicamente, por falta de limites e educação.” 

(L.13/14). 

(D) “Atualmente a educação de valores humanos 

da cidadania também foi atingida pelos 

acelerados avanços da civilização.” (L.8/9). 

 

05) Funciona, no texto, como agente da ação 

verbal a expressão: 

 

(A) “seu componente mais fraco” (L4). 

(B) “com violência” (L.16). 

(C) “a sua vítima” (L.31). 

(D) “pelos acelerados avanços da civilização.” 

(L.8/9). 

 

06) São acentuadas pelos mesmos princípios do 

vocábulo  “sobrevivência” (L.2) as palavras: 

 

(A) “líder” (L.36) e “líderes” (L.29). 

(B) “pânico” (L.27) e “família” (L.17). 

(C) “espécie” (L.2) e “resquícios” (L.6). 

(D) “vítima” (L.35) e “silêncio” (L.15) 

 

07) Funciona no texto como paciente da ação 

nominal a expressão: 

 

(A) “dos mais fortes” (L.21). 

(B) “à vítima” (L.35). 

(C) “pelos acelerados avanços da civilização” 

(L.8/9). 

(D) “a civilização” (L.4). 
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08) Exerce função predicativa o termo transcrito em: 

 

(A) “fraco” (L.4). 

(B) “domésticos” (L.23). 

(C) “tolerantes” (L.22). 

(D) “a vítima” (L.33) 

 

09) O verbo é o núcleo da informação em:  

 

(A) “o filho mais fraco é protegido pelos seus pais” 

(L.17/18). 

(B) “Esta não-reação é o principal componente” 

(L.25/26). 

(C) “outros são seguidores” (L.29). 

(D) “esta é a linguagem” (L.38). 

 

10) Há equivalência entre o termo transcrito e o que 

ele denota em: 

 

(A) “Assim” (L.6) - conformidade. 

(B) “quase” (L.17) - comparação. 

(C) “mesmo” (L.13) - concessão. 

(D) “até” (L.13) - limite 

 

11) Possuem o mesmo valor morfológico os termos 

transcritos em: 

 

(A) “grande” (L.3) e “escola” (L.20). 

(B) “o” (L.12) e “estas” (L.16). 

(C) “tirania” (L.15) e “inteligentes” (L.3). 

(D) “o” (L.12) e “o” (L.11). 

 

12) Há equivalência de significado em: 

 

(A) “matilha” (L.4) - Rebanho 

(B) “líder” (L.31) - cabeça 

(C) “primitivos” (L.17) - recentes. 

(D) “emerge” (L.32) - afunda 

13) Define-se como substantivo abstrato aquele 

cuja existência depende de outro ser, como, 

por exemplo, o destacado em: 

 

(A) “A lei instintiva da matilha” (L.4). 

(B) “professores terão melhores condições de 

combater o bullying,” (L.34/35). 

(C) “o que tem medo” (L.25). 

(D) “estas crianças seguem os conceitos 

humanos mais primitivos, (L.16/17). 

 

14) A forma verbal “precisariam” (L.12) indica 

uma ação: 

 

(A) habitual. 

(B) contínua. 

(C) concluída. 

(D) hipotética. 

 

15) Há uma explicação correta sobre o termo 

transcrito na afirmativa 

 

(A) A oração “Elas tornaram-se tiranas,” (L.13) 

possui predicado verbal. 

(B) A expressão “calado”, em “É quando 

apresenta calado os sinais de abusado pelo 

bullying.” (L.28), exerce a função de adjunto 

adnominal. 

(C) A oração “Não há dois líderes numa matilha.” 

(L.29) possui sujeito indeterminado. 

(D) “É que” em, “Somente entre os humanos 

educados é que emerge aquele que vai 

proteger a vítima, pois não somos animais.” 

(L.32/33),  têm valor expletivo, podendo ser 

retirados da oração sem provocar prejuízo 

sintático. 
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16) O Analise os itens abaixo com relação à 
Introdução ao Processamento de Dados: 

 
I. Dados são tipos desorganizados de informações 

que não significa nada isoladamente. 
II. Informação é o resultado da transformação dos 

dados em algo útil e organizado para o usuário. 
III. O processamento dos dados é feito na memória 

RAM por intermédio de dispositivos especiais 
que coletam informações externas como teclado, 
mouse entre outros. 

 
(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) As alternativas I e III são falsas. 

 

17) São computadores destinados para um grande 
volume de dados, têm grandes dimensões, 
requerendo uma grande variedade de pessoal 
especializado para a sua operação, esses 
equipamentos estão distribuídos em uma ampla 
sala, com possibilidade de instalação de 
terminais em ambientes remotos. O tipo de 
computador que se refere o texto é: 

 
(A) Maiframes. 

(B) Mainframes. 

(C) Supercomputadores. 

(D) Granframes. 

 
18) Assinale a alternativa correta em relação ao 

conceito de Software Básico: 
 
(A) É um conjunto de programas que define o padrão 

de comportamento do equipamento, tornando-o 
utilizável, ou seja, são os programas usados para 
permitir o funcionamento do hardware. 

(B) É um conjunto de softwares que define qual será 
o tipo de comportamento do hardware, 
tornando-o utilizável, ou seja, são os conjuntos 
de hardwares que contribuem para a sua 
utilização. 

(C) São os programas voltados para a solução de 
problemas dos usuários, como exemplo os 
editores de textos, gráficos entre outros. 

(D) São os programas utilitários do sistema que 
fornecem um complemento necessário para uma 
ferramenta específica de gerenciamento do 
hardware.  

 
 
 
 
 
19) Julgue as afirmativas abaixo com relação à 

memória RAM: 

 

I. Uma característica da memória RAM é o seu 

acesso randômico. 

II. É uma memória de escrita e leitura. 

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas o item II é verdadeiro. 

(C) Os itens I e II são verdadeiros. 

(D) Os itens I e II são falsos. 

 

20) Em relação ao Microsoft Word (considere em 

modo padrão sem alterações) analise as 

afirmativas abaixo: 

 

I. A Faixa de Opções é o nome dado à grande 

área superior do Word, que contém todos os 

seus comandos, organizados na forma de 

ferramentas de fácil acesso. 

II. A Faixa de Opções do Word 2010 está dividia 

em guias (ou abas). 

III. A régua horizontal mostra as margens 

superior e inferior da página, e a régua 

vertical mostra as margens esquerda e direita 

da página.  

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o Item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA BÁSICA                                          QUESTÕES 16 A 20 
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21) Sobre os pronomes de tratamento e 

concordância, julgue os itens a seguir. 

 

(    ) Recomenda-se não se abreviarem os pronomes 

de tratamento em comunicações dirigidas a altas 

autoridades dos poderes da República e 

eclesiásticas. 

(   ) É recomendável evitar, apesar de correto 

gramaticalmente, substituir os pronomes de 

tratamento pelas formas “seu, sua, lhe, o”, 

principalmente em relação a “Vossa Excelência, 

Vossa Eminência” e tantos de alta cerimônia. 

(    ) Quando se refere à pessoa com quem se fala, 

emprega-se a forma “vossa”, como pode ser visto 

em: Vossa Excelência, Sr. Ministro, já concluiu 

seu voto? 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) V,F,F 

(B) F,V,F 

(C) V,F,V 

(D) V,V,V 

 

22) O instrumento pelo qual Ministros ou outras 

autoridades expedem instruções sobre a 

organização e funcionamento de serviço e 

praticam outros atos de sua competência se 

chama: 
 

(A) Portaria 

(B) Apostila 

(C) Decreto  

(D) Comunicado 

 

23) Ordens escritas, de caráter uniforme, expedidas 

a determinados funcionários ou agentes 

administrativos incumbidos de certo serviço, ou 

desempenho de certas atribuições em 

circunstâncias especiais são chamadas de: 
 

(A) Certidão 

(B) Circular 

(C) Requerimento 

(D) Memorando 

 

 

 

 

 

24) Sobre os fluxogramas, julgue os itens a seguir. 

 

(    ) O fluxograma permite representar os vários 

fatores e as variáveis que ocorrem no sistema, 

os circuitos de informações correlacionadas 

ao processo decisório, bem como as unidades. 

(    ) O fluxograma mostra como se faz o trabalho e 

analisa problemas cuja solução, interessa, 

diretamente, ao exercício de uma 

administração racional. 

(    ) Ao elaborarmos um fluxograma temos a 

possibilidade de identificar com maior 

facilidade onde se encontram os problemas 

no processo, ou que mudanças no fluxo de 

ações devem ser feitas para a melhoria do 

desempenho organizacional. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) V,F,F 

(B) F,V,F 

(C) V,F,V 

(D) V,V,V 

 

25) No que se refere à simbologia do fluxograma, 

assinale a alternativa que representa vários 

documentos. 

 

(A)   
 

 

(B)      

 

 

(C)  

 

 

(D)  

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES 21 A 40 
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26) Sobre os organogramas, julgue os itens a seguir. 

 

(    ) O organograma deve ser usado para representar 

as relações hierárquicas  

dentro de uma empresa, ou a distribuição dos 

setores, unidades funcionais. 

(    ) O organograma consiste em uma representação 

da organização em determinado momento e, 

pode portanto, imutável. 

(    ) O organograma deve ser flexível e de fácil 

interpretação. 
 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) V,F,F 

(B) F,V,F 

(C) V,F,V 

(D) V,V,V 

 

27) Documento escrito utilizado pelas 

Administrações Públicas para as comunicações 

oficiais entre si e os particulares é denominada: 
 

(A) Ofício  

(B) Requerimentos  

(C) Parecer  

(D) Memorando 

 

28) Sobre a Estrutura Organizacional do Estado, 

julgue os itens a seguir. 

 

( ) Entende-se por aparelho do Estado a 

administração pública em sentido amplo, ou seja, 

a estrutura organizacional do Estado, em seus 

três Poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário e 

três níveis, União, Estados-membros e 

Municípios. 

(    ) O aparelho do Estado é constituído pelo governo, 

isto é, pela cúpula dirigente nos três Poderes, por 

um corpo de funcionários e pela força militar. 

(    ) O Estado, por sua vez, é mais abrangente que o 

aparelho, porque compreende adicionalmente o 

sistema constitucional-legal, que regula a 

população nos limites de um território. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

(A) V,F,F 

(B) F,V,F 

(C) V,F,V 

(D) V,V,V 

29) A capacidade de governo do Estado, através 

da transição programada de um tipo de 

administração pública burocrática, rígida e 

ineficiente, voltada para si própria e para o 

controle interno, para uma administração 

pública gerencial, flexível e eficiente, voltada 

para o atendimento do cidadão é chamada de: 

 

(A) Governabilidade 

(B) Governança 

(C) Liderança 

(D) Moralidade  

 

30) Esta forma de Administração Pública surge na 

segunda metade do século XIX, na época do 

Estado liberal, como forma de combater a 

corrupção e o nepotismo. Constituem 

princípios orientadores do seu 

desenvolvimento a profissionalização, a ideia 

de carreira, a hierarquia funcional, a 

impessoalidade, o formalismo, em síntese, o 

poder racional-Iegal. Sua qualidade 

fundamental é a efetividade no controle dos 

abusos. Estamos falando da Administração 

Pública: 

 

(A) Patrimonialista 

(B) Burocrática 

(C) Gerencial 

(D) Moderna 

 

31) Consiste na constância do servidor público 

junto à Administração Pública. A presença 

ou assistência frequente junto aos 

administrados, com pontualidade no 

cumprimento do dever ou serviço. Esta é a 

definição de: 

 

(A) Eficiência 

(B) Eficácia 

(C) Assiduidade 

(D) Efetividade 
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32) Denomina-se como unidade de registro de 

informações, qualquer que seja o suporte ou 

formato: 

 

(A) Informação 

(B) Documento  

(C) Informação sigilosa  

(D) Informação pessoal 

 

33) Sobre a microfilmagem, julgue os itens a seguir. 
 
(    ) Microfilme consiste no resultado do processo de 

reprodução em filme, de documentos, dados e 
imagens, por meios fotográficos ou eletrônicos, 
em diferentes graus de redução. 

(    ) A microfilmagem será feita em equipamentos que 
garantam a fiel reprodução das informações, 
sendo permitida a utilização de qualquer 
microforma. 

(    ) A microfilmagem, de qualquer espécie, será feita 
sempre em filme original, com o mínimo de 180 
linhas por milímetro de definição, garantida a 
segurança e qualidade de imagem e de 
reprodução. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
(A) V,F,F 

(B) F,V,F 

(C) V,F,V 

(D) V,V,V 

 
34) Sobre os arquivos públicos, assinale a alternativa 

INCORRETA. 
 
(A) Os arquivos públicos são os conjuntos de 

documentos produzidos e recebidos, no 
exercício de suas atividades, por órgãos públicos 
de âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e 
municipal em decorrência de suas funções 
administrativas, legislativas e judiciárias. 

(B) Os documentos de valor permanente são 
inalienáveis e prescritíveis no prazo de cinco 
anos 

(C) A eliminação de documentos produzidos por 
instituições públicas e de caráter público será 
realizada mediante autorização da instituição 
arquivística pública, na sua específica esfera de 
competência. 

(D) A cessação de atividades de instituições públicas 
e de caráter público implica o recolhimento de 
sua documentação à instituição arquivística 
pública ou a sua transferência à instituição 
sucessora. 

35) Sobre os documentos públicos, estabeleça a 

relação correspondente. 

 

(1) Documentos 
correntes       
 
 
(2) Documentos 
intermediários 
 
 
(3) Documentos 
permanentes 
 

(    ) Aqueles em curso ou 
que, mesmo sem    
movimentação, constituam 
objeto de consultas 
frequentes. 
( ) Conjuntos de 
documentos de valor 
histórico, probatório e 
informativo que devem ser 
definitivamente 
preservados. 
(    ) Aqueles que, não sendo 
de uso corrente nos órgãos 
produtores, por razões de 
interesse administrativo, 
aguardam a sua eliminação 
ou recolhimento para 
guarda permanente. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 
(A) 1,2,3 
(B) 2,3,1 
(C) 1,3,2 
(D) 3,2,1 
 
36) Sobre a organização e administração de 

instituições arquivísticas públicas, julgue os 

itens a seguir. 

 

(    ) A administração da documentação pública ou 
de caráter público compete às instituições 
arquivísticas federais, estaduais, do Distrito 
Federal e municipais. 

(    ) Os arquivos do Ministério da Marinha, do 
Ministério das Relações Exteriores, do 
Ministério do Exército e do Ministério da 
Aeronáutica são independentes do Poder 
Executivo, tendo seus arquivos caráter 
autônomo. 

(    ) São Arquivos Municipais o arquivo do Poder 
Executivo e o arquivo do Poder Legislativo. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

(A) V,F,F 

(B) F,V,F 

(C) V,F,V 

(D) V,V,V 
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37) Sobre os Direitos e Garantias Fundamentais, 

assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) Homens e mulheres são iguais em direitos e 

obrigações, nos termos desta Constituição. 

(B) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei. 

(C) Ninguém será submetido a tortura nem a 

tratamento desumano ou degradante. 

(D) É livre a manifestação do pensamento, sendo 

permitido o anonimato. 

 

38) Sobre a Constituição Federal de 1988, julgue os 

itens a seguir. 

 
(    ) A pequena propriedade rural, assim definida em 

lei, desde que trabalhada pela família, não será 
objeto de penhora para pagamento de débitos 
decorrentes de sua atividade produtiva, 
dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu 
desenvolvimento. 

(    ) Todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, ou de 
interesse coletivo ou geral, que serão prestadas 
no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e do 
Estado. 

(    ) Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, 
podendo a obrigação de reparar o dano e a 
decretação do perdimento de bens ser, nos 
termos da lei, estendidas aos sucessores e contra 
eles executadas, até o limite do valor do 
patrimônio transferido. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) V,F,F 

(B) F,V,F 

(C) V,F,V 

(D) V,V,V 

 

39) Consoante a Constituição Federal de 88, é 

reconhecida a instituição do júri, com a 

organização que lhe der a lei, assegurados o que 

segue abaixo, EXCETO: 
 

(A) A plenitude de defesa. 

(B) A publicidade das votações. 

(C) A soberania dos veredictos. 

(D) A competência para o julgamento dos crimes 

dolosos contra a vida. 

40) Conforme a Carta Magna em vigor no Brasil, o 

habeas corpus será concedido:  

 

(A) Sempre que alguém sofrer ou se achar 

ameaçado de sofrer violência ou coação em 

sua liberdade de locomoção, por ilegalidade 

ou abuso de poder. 

(B) Para assegurar o conhecimento de 

informações relativas à pessoa do impetrante, 

constantes de registros ou bancos de dados 

de entidades governamentais ou de caráter 

público. 

(C) Para a retificação de dados, quando não se 

prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial 

ou administrativo. 

(D) Sempre que a falta de norma 

regulamentadora torne inviável o exercício 

dos direitos e liberdades constitucionais e das 

prerrogativas inerentes à nacionalidade, à 

soberania e à cidadania. 

 

 

 




