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Leia o texto abaixo e responda as questões de nº 01à 08: 
 

Redução da Maioridade Penal - “Onde se fecha uma 
escola, constrói-se um presídio” 

 
Já há algum tempo, vem-se discutindo a 

alteração na Legislação Brasileira, para que haja a 
redução da maioridade penal, dos atuais 18 anos para 
16 anos de idade, e, dessa forma, excluir do rol de 
inimputáveis (Art. 27 do Código Penal) os menores 
delinquentes que, com o amparo dessa prerrogativa, 
cometem crimes de “gente grande”. 

Em tese, a norma penal brasileira objetiva 
ressocializar o detento, esta afirmação, porém, não 
passa de teoria pois, na prática, as penitenciárias 
brasileiras expõem seus “hóspedes” a toda sorte de 
crueldade, e maus tratos. 

Esta distorção de finalidade da pena privativa de 
liberdade, subsidiada pelo histórico escravista do 
período colonial e, principalmente, pela falência 
gerencial do Estado, não poderia resultar em algo 
diferente do que mais ódio entre os “infelizes” que 
experimentam o cárcere. 

As penitenciárias brasileiras, com propriedade, 
são consideradas pela opinião pública como 
“Faculdades do Crime”, pois quando os presos que de lá 
saem, retornam à sociedade desprovidos de senso moral 
e sentimentos, especializam-se em diversos crimes, e 
tornam-se ainda mais violentos, ou seja, com “pós-
graduação em delinquência”. A prova disso, está no fato 
que 70% dos presos reincidem após obterem a 
liberdade. 
Pergunto, o mundo em que vivemos será melhor depois 
que reduzirmos a maioridade penal? Todos os 
problemas de violência sociais estarão extintos no 
Brasil? Ou na verdade estaremos dando oportunidade 
para os menores frequentarem a “faculdade” mais cedo? 

CesareBonesada, Marquês de Beccaria, em sua 
obra “Dos Delitos e das Penas”, ensina que muitas vezes 
é mais eficaz a certeza da punição do que a quantidade 
da pena aplicada a um crime cometido, ou seja, o que 
inibe a ação delituosa não o quanto tempo vai ficar atrás 
das grades, mas a convicção que tem o autor de que será 
punido pelo seu ato, e não quanto tempo vai ficar atrás 
das grades. 

As políticas implementadas pelo Estado, em 
todas as esferas, têm o estranho caráter de objetivar as 
consequências dos problemas sociais ao invés de atacar 
suas causas originárias. 

É mais cômodo e menos oneroso para o Estado 
construir presídios e amontoar seres humanos em celas 
imundas, do que oferecer oportunidade de estudo, 
trabalho e implementar políticas que proporcionem o 
crescimento e desenvolvimento do Brasil. 

EnioSantinelli Filho 
 
   
 

QUESTÃO 01 
A ideia central do texto é: 
a) A construção de cadeias no lugar de escolas. 
b) A prepotência política em diminuir a idade dos 

adolescentes. 
c) O problema não é a redução da maioridade, o 

problema está em propor políticas de 
desenvolvimento e educação. 

d) As cadeias são os melhores lugares para os 
delinquentes. 

 
QUESTÃO 02 
Segundo o autor, a redução não será a solução do 
problema por que? 
a) As cadeias, apesar de boas, não são reclassificadoras. 
b) O delinquente já nasce com alma para o delito. 
c) As políticas implementadas, sempre tem estranho 

caráter de objetivar as consequências dos problemas 
sociais ao invés de atacar suas causas originárias. 

d) O ódio no cárcere aumenta na reclusão. 
 
QUESTÃO 03 
De acordo com o texto,70% dos presos reincidem após 
obterem a liberdade, isso se dá ao fato de: 
a) pois os presos quando que de lá saem, retornam à 

sociedade desprovidos de senso moral e sentimentos. 
b) a convicção de que será punido pelo seu ato, e não 

quanto tempo vai ficar atrás das grades. 
c) É mais cômodo e menos oneroso para o Estado 

construir presídios e amontoar seres humanos em 
celas imundas, do que oferecer oportunidade de 
estudo. 

d) O histórico escravista do período colonial ainda ser 
presente. 

 
QUESTÃO 04 
De acordo com o texto, o que inibe a ação delituosa: 
a) a convicção de que será punido pelo seu ato. 
b) o tempo que vai ficar atrás das grades. 
c) o crescimento e desenvolvimento do Brasil. 
d) as consequências dos problemas sociais 

 
QUESTÃO 05 
O autor afirma que com a redução da maioridade penal 
estaremos dando oportunidade para os menores 
frequentarem a “faculdade” mais cedo, isso significa 
que: 
a) Menos adolescentes estarão desprovidos de 

conhecimento e desenvolvimento. 
b) Os adolescentes terão contatos mais cedo com 

outros criminosos, o que denota mais aprendizado no 
crime. 

c) As cadeias terão subsídios educacionais amplos para 
desenvolver suas aptidões. 

d) O estado garante com essa atitude o 
desenvolvimento brasileiro. 
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QUESTÃO 06 
Observe os conectivos sublinhados nas frases abaixo e 
assinale a opção que indica, respectivamente, a noção 
que cada um expressa. 
I - mas a convicção que tem o autor de que será punido 
pelo seu ato. 
II - pois quando os presos que de lá saem, retornam à 
sociedade. 
a) adversidade – tempo. 
b) conformidade – concessão; 
c) adição – proporção; 
d) condição – consequência; 

 
QUESTÃO 07 
Qual das expressões abaixo a palavra grifada 
corresponde a um pronome indefinido? 
a) ensina que muitas vezes é mais eficaz  
b) o crescimento e desenvolvimento do Brasil. 
c) mais cômodo e menos oneroso. 
d) que tem o autor de 
 

QUESTÃO 08 
As palavras grifadas nas expressões abaixo, exerce 
função de:  
I - para que haja a redução da maioridade penal. 
II - dos atuais 18 anos para 16 anos de idade. 
a) Procedimento 
b) Finalidade 
c) Devolução 
d) Indicação 

 
QUESTÃO 09 
“Esta distorção de finalidade da pena privativa de 
liberdade” o pronome demonstrativo sublinhado refere-
se a: 
a) livre manifestação do pensamento. 
b) A duplicidade do objetivo da pena. 
c) doutrina jurídica brasileira. 
d) regramentos. 
 
QUESTÃO 10 
A expressão no texto: “ensina que muitas vezes é mais“ 
em suma, as palavras grifadas são respectivamente: 
a) Substantivo e verbo de ligação 
b) Verbo e adjetivo 
c) Substantivo e adjetivo 
d) Verbo de ligação e substantivo. 
 
QUESTÃO 11 
O computador de José está muito lento e infectado por 
um vírus de difícil remoção. O técnico de informática 
contratado por José vê como solução a formatação do 
computador. Como a formatação do computador apaga 
todos os arquivos e programas instalados, o técnico 
orienta José para que faça uma cópia de todos os 
arquivos que deseja e grave em um CD, DVD ou 
pendrive para que estes não sejam perdidos. Em outras 

palavras, qual o procedimento que José deverá executar 
antes do técnico formatar seu computador? 
a) José deve fazer uma Desfragmentação de Disco, para 
salvar arquivos que não deseja perder com a 
formatação. 
b) José deve fazer um ScanDisk, para salvar arquivos que 
não deseja perder com a formatação. 
c) José deve fazer um Broadcast, para salvar arquivos 
que não deseja perder com a formatação. 
d) José deve fazer um Backup, para salvar arquivos que 
não deseja perder com a formatação. 
 
QUESTÃO 12 
Maria abre um documento de mais de 80 páginas 
utilizando o Microsoft Word. A mando do seu chefe, 
Maria deve trocar o nome do antigo diretor da empresa 
em que trabalha pelo nome do novo diretor, uma vez 
que, o nome do antigo diretor aparece dezenas de vezes 
ao longo do documento. Qual ferramenta, presente no 
Microsoft Word, permite que Maria troque os nomes ou 
qualquer outro trecho de texto de forma automática, 
sem a necessidade de reescrever um a um? 
a) Substituir 
b) Localizar 
c) Trocar 
d) Modificar 
 
QUESTÃO 13 
Analise os dispositivos a seguir: 
I – Disquete 
II – CD-ROM 
III – Disco Rígido 
IV – USB 
Agora escolha a resposta correta. São formas de 
armazenamento de dados: 
a) Somente I. 
b) Somente I e II. 
c) Somente I, II e III. 
d) I, II, III e IV são formas de armazenamento de dados. 
 
QUESTÃO 14 
A tecla CAPS LOCK, quando ativa, tem a função de 
tornar maiúsculas as letras digitadas. Se, com a tecla 
CAPS LOCK ativa, pressiona-se ao mesmo tempo a tecla 
SHIFT e a tecla da letra “A”, o que ocorre? 
a) Nada, pois a combinação das teclas SHIFT e qualquer 
outra tecla não causam qualquer efeito. 
b) Nada, pois quando a tecla CAPS LOCK está ativa 
anula a função da tecla SHIFT. 
c) A letra “A” torna-se minúscula no texto digitado. 
d) A letra “A” fica acentuada com crase. 
 
QUESTÃO 15 
Analise a sentença a seguir: 
O ______________ é um gerenciador de arquivos e pastas 
do sistema operacional Windows 7. É também utilizado 
para cópia, exclusão, organização, movimentação e 
todas as atividades de gerenciamento de arquivos. 
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Qual das alternativas preenche corretamente a lacuna 
da sentença? 
a) Windows Explorer. 
b) Internet Explorer. 
c) Desktop. 
d) Bloco de notas. 
 

As questões de nº 16à 30 são referentes a lei Federal 
8069/90 – Estatuto da Criança e do adolescente 

 
QUESTÃO 16 
Art. 252. Deixar o responsável por diversão ou 
espetáculo público de afixar, em lugar visível e de fácil 
acesso, à entrada do local de exibição, informação 
destacada sobre a natureza da diversão ou espetáculo e 
a faixa etária especificada no certificado de 
classificação: 
a) Pena - multa de dois a dez salários de referência, 

aplicando-se o dobro em caso de reincidência. 
b) Pena - multa de dois a quinze salários de referência, 

aplicando-se o dobro em caso de reincidência. 
c) Pena - multa de três a dez salários de referência, 

aplicando-se o dobro em caso de reincidência. 
d) Pena - multa de três a vinte salários de referência, 

aplicando-se o dobro em caso de reincidência. 
 
QUESTÃO 17 
Art. 244-B.  Corromper ou facilitar a corrupção de 
menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração 
penal ou induzindo-o a praticá-la:    
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos 
Pena - reclusão, de 3 (três) a 5 (cinco) anos 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos 
 

QUESTÃO 18 
Art. 241-D - Aliciar, assediar, instigar ou constranger, 
por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim 
de com ela praticar ato libidinoso:     Pena – reclusão, de 
1 (um) a 3 (três) anos, e multa. Nas mesmas penas 
incorre quem: 
 I – facilita ou induz o acesso à criança de material 
contendo cena de sexo explícito ou pornográfica com o 
fim de com ela praticar ato libidinoso 
II – pratica as condutas descritas no caput deste artigo 
com o fim de induzir criança a se exibir de forma 
pornográfica ou sexualmente explícita. 
a) Afirmativa I apenas 
b) Afirmativa II apenas 
c) Ambas as afirmativas 
d) Nenhuma das afirmativas 
 
QUESTÃO 19 
Art. 230. Privar a criança ou o adolescente de sua 
liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em 
flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita 
da autoridade judiciária competente: 
a) Gera pena de multa 

b) Gera pena de retenção 
c) Gera medida de segurança 
d) Gera pena de multa, reclusão e liberdade assistida. 

 
QUESTÃO 20 
Art. 210. Para as ações cíveis fundadas em interesses 
coletivos ou difusos, consideram-se legitimados 
concorrentemente: 
I - o Ministério Público; 
II - a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal 
e os territórios; 
III - as associações legalmente constituídas há pelo 
menos um ano e que incluam entre seus fins 
institucionais a defesa dos interesses e direitos 
protegidos por esta Lei, dispensada a autorização da 
assembleia, se houver prévia autorização estatutária. 
a) I apenas está correto 
b) II apenas está correto 
c) II e III apenas estão corretos 
d) I, II e III estão corretos 

 

QUESTÃO 21 
Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações 
de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados 
à criança e ao adolescente, referentes ao não 
oferecimento ou oferta irregular, exceto: 
a) do ensino facultativo; 
b) de atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência; 
c) de atendimento em creche e pré-escola às crianças 

de zero a seis anos de idade; 
d) de ensino noturno regular, adequado às condições 

do educando; 
 
QUESTÃO 22 
Art. 207. Nenhum adolescente a quem se atribua a 
prática de ato infracional, ainda que ausente ou 
foragido, será     processado sem defensor. Sobre o 
defensor, é incorreto afirmar: 
a) Se o adolescente não tiver defensor, ser-lhe-á 

nomeado pelo juiz, ressalvado o direito de, a todo 
tempo, constituir outro de sua preferência. 

b) A ausência do defensor não determinará o 
adiamento de nenhum ato do processo, 

c) Na ausência do defensor o juiz deve nomear 
substituto, ainda que provisoriamente, ou para o só 
efeito do ato. 

d) Se o adolescente não tiver defensor, ser-lhe-á 
nomeado pelo juiz, regulado o direito de, a todo 
tempo, não constituir outro de sua preferência. 

 
QUESTÃO 23 
Art. 194. O procedimento para imposição de penalidade 
administrativa por infração às normas de proteção à 
criança e ao adolescente não terá início por: 
a) Representação do Ministério Público. 
b) Representação do Conselho Tutelar. 
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c) auto de infração elaborado por servidor efetivo ou 
voluntário credenciado, e assinado por duas 
testemunhas, se possível. 

d) Representação pelo Juiz de diretivo da Comarca 
onde se encontra o adolescente. 

 

QUESTÃO 24 
Art. 183. O prazo máximo e improrrogável para a 
conclusão do procedimento da Apuração de Ato 
Infracional Atribuído a Adolescente, estando o 
adolescente internado provisoriamente, será de 
a) quarenta e cinco dias. 
b) cinquenta dias. 
c) sessenta dias. 
d) sessenta e cinco dias. 
 
QUESTÃO 25 
Art. 165. São requisitos para a concessão de pedidos de 
colocação em família substituta: 
a) Indicação de eventual parentesco do requerente 

exceto de seu cônjuge, ou companheiro, com a 
criança ou adolescente, especificando se tem ou não 
parente já falecido. 

b) Indicação do cartório onde foi inscrito nascimento, 
anexando, se possível, uma cópia da respectiva 
certidão. 

c) Declaração sobre a existência de ações, direitos ou 
rendimentos relativos ao parentesco da criança ou ao 
adolescente. 

d) Qualificação completa do requerente e de seu 
eventual cônjuge, ou companheiro, sem expressa 
anuência deste. 

 

QUESTÃO 26 
Art. 155. O procedimento para a perda ou a suspensão 
do  poder familiar terá início por provocação do 
Ministério Público ou de quem tenha legítimo 
interesse.  Art. 156. A petição inicial indicará: 
(  ) a autoridade judiciária a que for dirigida; 
(  ) o nome, o estado civil, a profissão e a residência do 

requerente e do requerido, dispensada a qualificação 
em se tratando de pedido formulado por 
representante do Ministério Público; 

(  ) a exposição sumária do fato e o pedido; 
(  ) as provas que serão produzidas, oferecendo, desde 

logo, o rol de testemunhas e documentos. 
Coloque V para verdadeiro e F para Falso nas afirmativas 
acima assinale a alternativa abaixo correspondente. 
a) V, V, F, F 
b) V, F, F, V 
c) V, V, V, V 
d) F, F, V, F 
 
QUESTÃO 27 
Art. 142. No que concerne o Acesso à Justiça, complete 
a sentença: 
Os menores de ___________ anos serão representados e os 
maiores de __________ e menores de ____________ 

assistidos por seus pais, tutores ou curadores, na forma 
da legislação civil ou processual. 
a) Dezoito – dezoito – vinte e um 
b) Dezesseis – dezesseis – vinte e um 
c) Dezesseis - Dezoito – vinte e um 
d) Dezoito - vinte e um - vinte e um 

 
QUESTÃO 28 
Art. 136. São atribuições do Conselho Tutelar: 
I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses 
previstas nos arts. 98 e 105, aplicando as medidas 
previstas no art. 101, I a VII; 
II - atender e aconselhar os pais ou responsável, 
aplicando as medidas previstas no art. 129, I a VII; 
III - promover a execução de suas decisões. 
a) I apenas está correta 
b) II apenas está correta 
c) III apenas está correta 
d) I, II e III estão corretas 
 
QUESTÃO 29 
Art. 129. O encaminhamento a programa oficial ou 
comunitário de promoção à família, inclusão em 
programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e 
tratamento a alcoólatras e toxicômanos., 
encaminhamento a tratamento psicológico ou 
psiquiátrico são medidas aplicáveis: 
a) Ao conselho tutelar 
b) Aos pais 
c) Ao Poder Executivo local  
d) Ao conselheiro tutelar 

 
QUESTÃO 30 
Art. 131. O Conselho Tutelar é: 
a) Órgão permanente e autônomo. 
b) Órgão jurisdicional. 
c) Órgão provisório e autônomo 
d) Órgão permanente e não autônomo 

 


