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Ÿ

Ÿ

Verifique se este caderno contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, com 5
(cinco) alternativas de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva, e a
prova discursiva, acompanhada de espaço para rascunho. Caso o caderno esteja
incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao chefe de sala que tome as providências
cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
No momento da identificação, verifique, na folha de respostas, se as informações relativas a você
estão corretas.

Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva, no espaço
apropriado de sua folha de respostas, com sua caligrafia usual, a seguinte frase:

‘‘A educação é a chave do progresso moral.’’
Ÿ

Você dispõe de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos para fazer a prova objetiva e a prova
discursiva. Na duração das provas, está incluído o tempo destinado à entrega do material, à
identificação — que será feita no decorrer das provas — e ao preenchimento da folha de respostas e
da folha de texto definitivo.

Ÿ

Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de
tinta preta ou azul, fabricada com material transparente.

Ÿ

É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição
e(ou) em qualquer outro meio, que não os permitidos.

Ÿ

Somente após decorrida 1 (uma) hora do início das provas, você poderá entregar sua folha de
respostas e sua folha de texto definitivo e retirar-se da sala.

Ÿ

Você só poderá levar este caderno de questões após 3 (três) horas e 20 (vinte) minutos do início das
provas.

Ÿ

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato conclua sua
prova.

Ÿ

Ao terminar as provas, chame o chefe de sala, devolva-lhe sua folha de respostas devidamente
assinada e sua folha de texto definitivo e deixe o local de provas.

Ÿ

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno, na
folha de respostas ou na folha de texto definitivo poderá implicar a anulação das suas provas.
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D

Ao receber sua
folha de
respostas,
marque,
imediatamente,
no campo
indicado, o tipo
de prova que
você recebeu
(A), conforme
modelo acima.
Esta marcação
é obrigatória e
a sua ausência
ou a marcação
de mais de um
campo
implicará a
anulação da
sua prova.
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Duas especialistas em direitos humanos da
Organização das Nações Unidas (ONU) falaram sobre a
situação que atinge mais de 150 milhões de crianças de rua
no mundo. Ambas lembraram aos governos que não há
crianças descartáveis e que a vida de todas é importante.
Elas cobraram mais investimentos para garantir o total
acesso dessas crianças a direitos e serviços.
Essas crianças estão escapando da pobreza, de
moradias inadequadas, de famílias desestruturadas, da
violência doméstica, do desalojamento, de desastres
naturais, conflitos e guerras. Elas tomam as ruas porque não
há outro lugar para onde ir. Uma vez nas ruas, elas sofrem
discriminação e são estigmatizadas.
“Crianças em situação de rua, frequentemente tendo
escapado da violência, encaram um alto risco de serem
sexualmente exploradas”, disse a relatora especial da ONU
sobre venda e exploração sexual de crianças. “Esse círculo
vicioso de abuso tem que acabar através de uma abordagem
efetiva na prevenção de maus-tratos em todos os setores,
inclusive nas famílias.”
A relatora especial da ONU sobre o direito à moradia
adequada ressaltou o impacto da crise econômica global na
qualidade e quantidade de recursos disponíveis em nível
local e nacional. E acrescentou que “os Estados devem
adotar estratégias de longo prazo para a moradia baseadas
nos direitos humanos, que integrem políticas econômicas
para as famílias, para ajudar a prevenir que as crianças vão
para as ruas”.
Além disso, as especialistas em direitos humanos
convocaram os Estados a abolir qualquer lei que criminalize
moradores de rua através de proibição de mendicância e
“vadiagem”. Segundo elas, a adoção de qualquer lei neste
sentido deve ser fortemente desencorajada.
“A chave para mudar as vidas das crianças em
situação de rua é assegurar, onde for possível, com base
nos direitos humanos, sua participação em programas e
políticas que se relacionem com elas, assim como
proporcionar moradias adequadas e acesso à educação”,
disseram. “Crianças de rua são detentoras de direitos
estabelecidos na Convenção sobre os Direitos da Criança, e
devem ser, portanto, reconhecidas, valorizadas e tratadas
dessa forma.”

QUESTÃO 2 ________________________________
Entende-se da leitura do texto que as especialistas em
direitos humanos da ONU
(A)

acreditam que o Estado seja o principal responsável
pelo abandono de crianças nas ruas.

(B)

defendem a adoção de leis mais severas contra a
exploração sexual de crianças de rua.

(C)

são contrárias à existência de leis que criminalizem o
morador de rua por meio da proibição da mendicância
e da “vadiagem”.

(D)

atribuem

à

crise

econômica

global

o

aumento

vertiginoso do número de crianças que vão para as
ruas.
(E)

são favoráveis ao desenvolvimento de políticas de
legalização do trabalho infantil, desde que embasadas
nos princípios dos direitos humanos.

QUESTÃO 3 ________________________________
Assinale a alternativa correta a respeito de aspectos
linguísticos do texto.
(A)

Na linha 6, a forma verbal “cobraram” está na 3.a
pessoa

do

plural

porque

concorda

com

“mais

investimentos”.
(B)

A locução verbal “estão escapando” (linha 8) tem
sentido futuro, equivalendo, no texto, a escaparão.

(C)

A palavra “estigmatizadas” (linha 13) poderia ser
substituída

por

enganadas,

ludibriadas,

sem

prejuízo do sentido original do texto.
(D)

Os vocábulos “doméstica” (linha 10) e “econômica”
(linha 22) são acentuados graficamente de acordo
com a mesma regra de acentuação.

(E)

A supressão do vocábulo “os” em “todos os setores”
(linha 19) manteria a correção gramatical do texto e

Internet: <www.nacoesunidas.org> (com adaptações).

daria sentido genérico à palavra “setores”.
QUESTÃO 1 ________________________________
Assinale a alternativa em que o período apresentado
constitui título adequado para a matéria jornalística acima.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

ONU alerta os governos mundiais acerca do perigo do
descarte de crianças nas ruas para a população dos
países desenvolvidos
Especialistas da ONU cobram dos governos mundiais
mais investimentos para a garantia de direitos e
serviços às crianças de rua
ONU adverte o mundo desenvolvido a respeito das
consequências da crise econômica que atinge países
periféricos
Especialistas
da
ONU
propõem
que
países
desenvolvidos invistam em programas sociais infantis
de países atingidos pela guerra
Especialistas da ONU lembram os governos mundiais
da importância do reconhecimento da Convenção
sobre os Direitos da Criança
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QUESTÃO 4 ________________________________
No que se refere às relações de coesão no texto, assinale a
alternativa correta.
(A)

“Ambas” (linha 4) se refere a “Duas especialistas”
(linha 1) e “todas” (linha 5), a crianças (linha 5).

(B)

Na linha 12, o pronome “elas” retoma “ruas”.

(C)

“Esse círculo vicioso de abuso” (linhas 17 e 18) está
empregado em referência a “venda e exploração
sexual de crianças” (linha 17).

(D)

“que” (linha 26) tem como antecedente “os Estados”
(linha 24).

(E)

Na linha 36, “sua” tem como referente a expressão
“direitos humanos”.
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QUESTÃO 5 ________________________________

QUESTÃO 8 ________________________________

Assinale a alternativa em que há correta correspondência

De acordo com os relatórios de acompanhamento dos

entre a conjunção/locução conjuntiva extraída do texto e o

objetivos do milênio 2013, o Brasil atingiu, em 2012, uma

sentido a ela atribuído.

importante meta, fixada apenas para 2015: reduzir em dois
terços (entre 1990 e 2015) a mortalidade na infância

(A)

“porque” (linha 11) – causa

(crianças de até cinco anos de idade). Com base nessa

(B)

“Segundo” (linha 32) – tempo

informação, assinale a alternativa correta.

(C)

“assim como” (linha 37) – consequência

(D)

“e” (linha 40) – contraste

(E)

“portanto” (linha 41) – explicação

(A)

No Nordeste do Brasil, os avanços nessa área foram
muito tímidos: as taxas de mortalidade infantil caíram
menos que a metade – de índices próximos a
50/1.000 em 1990 para algo em torno de 27/1.000

QUESTÃO 6 ________________________________

em 2012.
(B)

No Brasil como um todo, as taxas de mortalidade na

Estariam mantidas a correção gramatical e a coerência das

infância deixaram patamares altíssimos em 1990, que

ideias do texto, caso se substituísse

o colocavam próximo a países africanos muito pobres,
com índices menores que 10/1.000 em 2012.

(A)

“que” (linha 3) por onde.

(C)

(B)

“lembraram aos” (linha 4) por lembraram-se dos.

crianças

(C)

“há” (linha 4) por tem.

infantil brasileira: as mais pobres têm mais que o

(D)

“para onde” (linha 12) por aonde.

dobro de chance de morrer e as negras apresentam

(E)

“em nível” (linha 23) por à nível.

50% de chance de morrer a mais que as brancas.
(D)

As

disparidades

étnicas

interferem

e

econômicas

diretamente

na

entre

as

mortalidade

No mundo, o objetivo de reduzir a mortalidade infantil
de crianças com até cinco anos de idade em dois

QUESTÃO 7 ________________________________

terços foi igualmente atingido em 2012.
(E)

Na América Latina, entre 1990 e 2012, países com

Assinale a alternativa em que a reescrita do primeiro período

índices de desenvolvimento humano (IDHs) maiores

do terceiro parágrafo mantém a correção gramatical e a

que o brasileiro apresentaram quedas na mortalidade

coerência do texto.

infantil superiores às que o Brasil apresentou.

(A)

Falou a relatora especial da ONU sobre venda e
exploração sexual de crianças de que “Crianças
em

situação

de

rua

que

QUESTÃO 9 ________________________________

escapam

frequentemente, da violência, ficaram com um
(B)

(C)

O Centro de Promoção da Liberdade Religiosa e Direitos

alto risco de serem sexualmente exploradas”.

Humanos (Ceplir), ligado à Secretaria de Estado de Assistência

Sobre a venda e exploração sexual de crianças a

Social e Direitos Humanos, recebeu, em dois anos e meio, quase

relatora especial da ONU argumentou: “Tendo

mil denúncias de casos de intolerância religiosa. Os números

escapado

rua

constam de um relatório apresentado em audiência pública na

encaram um risco alto de serem exploradas

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Entre julho de

sexualmente.”

2012 e dezembro de 2014, foram registradas 948 queixas, 71%

A relatora especial da ONU sobre venda e

delas de intolerância contra religiões, segundo o relatório.

exploração

da

violência

sexual

de

as

crianças

crianças

de

disse

assim:

“Crianças que vivem na rua, frequentemente

Internet: <http://g1.globo.com> (com adaptações).

tendo escapado da violência tem alto risco de ser
(D)

sexualmente explorada.”

No

último

mês

A relatora especial da ONU sobre venda e

amplamente o fato de que duas cidades no entorno do

exploração sexual de crianças falou que crianças

Distrito

em situação de rua, que frequentemente fugirão

segundo a polícia, provavelmente se enquadrariam no tema

da violência corriam sério risco de sofrerem

abordado na reportagem acima. Essas cidades foram

Federal

de
(DF)

setembro,

a

imprensa

experimentaram

divulgou

situações

que,

exploração sexual.
(E)

A relatora especial da ONU sobre venda e

(A)

Unaí e Formosa.

exploração

afirmou

que

(B)

Cocalzinho de Goiás e Luziânia.

rua,

que

(C)

Formosa e Planaltina de Goiás.

frequentemente escaparam da violência, correm

(D)

Cidade Ocidental e Cristalina.

sério risco de sofrerem exploração sexual.

(E)

Santo Antônio do Descoberto e Águas Lindas de Goiás.

crianças

TECS/2015

sexual
em

de

crianças

situação

de
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QUESTÃO 10 _______________________________

QUESTÃO 14 _______________________________

Existem alguns sites que monitoram o comportamento de
seus visitantes, coletam informações referentes ao acesso e
ao tempo de visita, identificam produtos que os visitantes
desejam adquirir e repassam essas informações para outras
empresas. O programa de navegação Mozilla Firefox, em sua
versão mais recente, possui um recurso que permite
informar aos sites que o usuário visita que ele não deseja
que o seu comportamento de navegação seja monitorado e
que as suas informações sejam coletadas. Esse recurso é
conhecido como

Com relação à LODF, assinale a alternativa correta.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

extensões.
navegação privada.
do not track (não me rastreie).
bloqueador de pop-ups.
sync.

QUESTÃO 11 _______________________________
Assinale a alternativa que apresenta a rede social cujo foco
esteja direcionado à área profissional, tendo como principal
objetivo proporcionar aos usuários interconexão e interação
nos assuntos relacionados a negócios e trabalhos.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

LinkedIn
Facebook
Formspring
WhatsApp Messenger
QZone

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 15 _______________________________
Acerca das concepções de constituição e das normas
relativas à Administração e aos servidores, assinale a
alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

QUESTÃO 12 _______________________________
Infectar documentos do pacote Microsoft Office é a principal
característica do vírus
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Trojan.
de boot.
de macro.
de rede.
de script.

(D)

(E)

QUESTÃO 13 _______________________________
Acerca da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF), assinale a
alternativa correta.

(B)

(C)

(D)

(E)

A Câmara Legislativa do DF poderá reunir-se
ordinariamente em qualquer local do DF.
Suponha-se que Pedro tenha praticado um ato
tipificado como causa de inelegibilidade na legislação
eleitoral. Nesse caso, ele não poderá ser nomeado
para exercer cargo de administrador regional.
Um deputado distrital poderá perder o mandato
eletivo se deixar de comparecer a mais de um terço
das sessões ordinárias, salvo licença ou missão
autorizada pela maioria absoluta dos membros da
câmara legislativa.
De acordo com a LODF, associação e entidade sindical
não têm legitimidade para denunciar à Câmara
Legislativa do DF o governador do DF por crime de
responsabilidade.
O conselho de governo é o órgão superior de consulta
do governador do DF do qual não participam pessoas
estranhas à Administração Pública.

TECS/2015

Constituições sintéticas são as constituições que
tratam, em seu texto, de todos os assuntos relevantes
à formação, à destinação e ao funcionamento do
Estado, assim como estabelecem metas a serem
atingidas pelo legislador ordinário.
Suponha-se que João ocupe emprego de médico em
uma sociedade de economia mista federal e um cargo
de professor universitário. Nesse caso, essa
acumulação
será
ilegal,
mesmo
que
haja
compatibilidade de horários.
Considere que Maria, servidora pública detentora de
cargo efetivo do DF, tenha um decréscimo nos seus
vencimentos devido à fixação de novo subsídio do
desembargador do DF. Nesse caso, diante do princípio
da irredutibilidade dos vencimentos e dos subsídios,
Maria não será prejudicada pelo advento da nova lei
que fixou o subsídio dos desembargadores.
De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF),
os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do
Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos
pelo Poder Executivo por cargos com atribuições e
exigências semelhantes.
Suponha-se que João, que ocupava os cargos de
médico e professor, se encontre aposentado e tenha
requerido nova aposentadoria no âmbito do regime
geral de previdência. Nesse caso, o recebimento dessa
terceira aposentadoria será vedado pela CF.

QUESTÃO 16 _______________________________
No que diz respeito a direitos e garantias fundamentais,
assinale a alternativa correta.
(A)

(A)

O DF é a capital do Brasil e a sede do governo do DF.
A lei disporá a respeito da participação popular no
processo de escolha dos administradores regionais.
É competência comum do DF e da União licenciar a
construção de qualquer obra.
O governador do DF poderá doar bens móveis ou
imóveis sem expressa autorização da câmara
legislativa.
Viola a LODF lei que preveja participação de
representantes dos servidores na direção superior das
empresas
públicas,
autarquias,
fundações
e
sociedades de economia mista do DF.

(B)
(C)

(D)

(E)

Qualquer cidadão é legitimado a ingressar com ação
popular ou ação civil pública que vise anular ato lesivo
ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao
meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural,
ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento das
custas judiciais e do ônus da sucumbência.
Os tratados internacionais que forem aprovados pelo
Congresso Nacional serão equivalentes às emendas
constitucionais.
Considere que João seja jogador de futebol na
Espanha e que, após alguns anos, lhe tenha sido
imposta a naturalização pela lei espanhola para que
continuasse a trabalhar. Nesse caso, optando-se pela
nacionalidade espanhola, João perderá a nacionalidade
brasileira.
Suponha-se que Antônio seja oficial do exército há
quinze anos e pretenda se candidatar a cargo eletivo.
Nesse caso, mesmo como candidato, Antônio deverá
afastar-se da atividade.
É hipótese de perda ou suspensão dos direitos
políticos a recusa de cumprir obrigação imposta a
todos ou prestação alternativa prevista em lei.
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QUESTÃO 17 _______________________________

QUESTÃO 19 _______________________________

Em relação à segurança pública e à organização do Estado,

Acerca da polícia, do poder hierárquico e do poder de polícia,

assinale a alternativa correta.

assinale a alternativa correta.

(A)

A

Polícia

Federal

exerce,

com

exclusividade,

as

(A)

de polícia, não é possível que o Poder Judiciário venha

funções de polícia judiciária da União, sendo nula

a anulá-los.

qualquer investigação, formal ou informal, promovida
por

outros

órgãos

do

Estado

que

possa

ter

(B)

mediante

aprovação

da

genéricos,

população

diretamente interessada, por meio de plebiscito, e do
Congresso Nacional, por meio de emenda à CF.
(C)

também por meio da edição de atos normativos,

Os estados poderão ser criados, desmembrados ou
divididos

(C)

(E)

viola

a

impessoais,

tais

como

O tribunal de contas sujeitar-se-á ao chamado poder

julgar

as

contas

dos

administradores

e

demais

responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos.
(D)

rádio e televisão.
Não

e

hierárquico do Poder Legislativo quando, por exemplo,

Compete concorrentemente à União, aos estados, ao

efeito indicativo, de diversões públicas e programas de

abstratos

regulamentos, portarias, resoluções, entre outros.

DF e aos municípios exercer a classificação, para

(D)

O poder de polícia poderá ser exercido por meio de
atos concretos, como multas e interdições, mas

repercussão penal.
(B)

Diante da característica da discricionariedade dos atos

O ato de delegação, que decorre do poder hierárquico,
prescinde de publicação oficial.

CF

a

previsão,

contida

em

lei

(E)

O recurso hierárquico impróprio presta-se a corrigir o

complementar da União, de que os estados e o DF

ato de uma autoridade ou de um órgão subordinado

possam legislar a respeito de questões específicas de

hierarquicamente, ou seja, integrante da mesma

direito penal.

entidade, quando pratica uma ilegalidade.

São

bens

da

União

as

águas

superficiais

ou

subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito.
QUESTÃO 20 _______________________________

QUESTÃO 18 _______________________________

No

que

se

refere

a

atos

administrativos

e

à

Lei Complementar n.º 840/2011, assinale a alternativa
A respeito da Administração Pública e dos órgãos públicos,

correta.

assinale a alternativa correta.
(A)
(A)

alterado

A Administração Pública, no sentido objetivo, constitui
a

própria

atividade

administrativa

exercida

mandato para conceituar os órgãos administrativos,

(B)

(E)

respeito

estar

alojada

no

próprio

corpo

(C)

A posse ocorrerá no prazo improrrogável de trinta
dias, contados do ato de nomeação.

(D)

O candidato aprovado dentro do número de vagas

Compete à justiça comum estadual julgar as causas

nomeação, mas apenas expectativa de direito.
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ato

em outros processos ou em pareceres prévios.

previsto

respectivo processo judicial.

do

sendo possível a mera referência da motivação prévia

órgão.

em que as empresas públicas federais sejam parte no

de

administrativo por meio de “considerandos”, não

exteriorização da vontade do dirigente do órgão seja
bastante para consubstanciar a vontade do próprio

a

tenha

A motivação, como elemento do ato administrativo,
deverá

De acordo com a CF, os órgãos públicos deverão ser

Órgão de representação plúrima é aquele em que a

entendimento

Pública

como suas consequências jurídicas.

criados e extintos por meio de lei.
(D)

seu

Administração

para alcançar os atos administrativos já editados, bem

pois os agentes públicos agem em nome do Estado.
(C)

a

da legalidade, a nova interpretação deverá retroagir

função administrativa.
O direito administrativo brasileiro adotou a teoria do

o

que

determinada matéria. Nesse caso, diante do princípio

pelo

Estado, por seus órgãos e agentes, caracterizando a

(B)

Suponha-se

(E)

no

edital

não

terá

direito

subjetivo

à

Não é possível, no âmbito do Poder Executivo do DF,
criar cargo em comissão de jardineiro.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21 _______________________________

QUESTÃO 24 _______________________________

Com base no que estabelece a Lei n.º 12.594/2012 a

Considerando as Regras de Beijing (regras mínimas das

respeito

Nações Unidas para a administração da justiça da infância e

do

Socioeducativo

Sistema

Nacional

(Sinase),

a

de

execução

Atendimento
das

medidas

socioeducativas reger-se-á pelo princípio da
(A)

(B)

da juventude), assinale a alternativa correta.
(A)

responsabilidade penal para jovens, o começo dessa

proporcionalidade em relação à ofensa cometida,

responsabilidade penal não deverá se fixar em uma

podendo o adolescente receber tratamento igual ou

idade demasiadamente precoce, levando-se em conta,

até mais gravoso que o conferido ao adulto, na

necessariamente, as circunstâncias que acompanham

medida da sua culpabilidade.

a maturidade física ou biológica, emocional, mental e

individualização

e

adequação

da

intelectual.

medida,

considerando-se a idade, as circunstâncias pessoais do

(B)

que possam ser processados por realizar qualquer ato

com o objetivo de prevenir reincidência em ato

concreto que não seria punível se fosse praticado por

infracional.

(D)

(E)

legalidade, priorizando-se a intervenção judicial e a

As disposições pertinentes das regras não só se
aplicarão aos jovens infratores, mas também àqueles

adolescente e o prolongamento da duração da medida

(C)

Nos sistemas jurídicos que reconheçam o conceito de

adultos.
(C)

As garantias processuais básicas, como a presunção

imposição de medidas de meio aberto.

de

intervenção ampla, alcançando-se efetivamente todos

acusações, a assistência judiciária, a presença dos

os aspectos necessários para a ressocialização do

pais ou tutores, a confrontação com testemunhas e o

menor infrator.

direito a interrogá-las, a publicidade do julgamento e

relação a práticas ou medidas que atendam às

o

direito

de

ser

informado

das

o direito de apelação ante uma autoridade superior,

prioridade em relação a práticas ou medidas que
sejam restaurativas e, sempre que possível, em

inocência,

serão respeitadas em todas as etapas do processo.
(D)

Toda remissão que signifique encaminhar o jovem a
instituições

necessidades das vítimas.

da

comunidade

não

dependerá

do

consentimento dele ou de seu representante legal,
sendo a decisão relativa à remissão do caso submetida
ao exame de uma autoridade competente.

QUESTÃO 22 _______________________________

(E)

Para facilitar a adoção de uma decisão justa por parte
da autoridade competente, antes da decisão definitiva,
será efetuada uma investigação completa a respeito

De acordo com o que dispõe a Declaração Universal dos

do meio social, das circunstâncias de vida do jovem e

Direitos Humanos, os direitos humanos são indivisíveis e

das condições em que se deu a prática da infração,

englobam, exclusivamente, os direitos
(A)

independentemente da gravidade ou da natureza
dessa infração.

civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, não
prevendo hierarquia entre eles.

(B)

civis e políticos.

(C)

coletivos e individuais, estes últimos hierarquicamente

QUESTÃO 25 _______________________________
Caio, técnico socioeducativo, foi acusado pela prática

superiores.

de crime de abuso de autoridade.

(D)

econômicos e sociais.

(E)

privados e públicos, estes últimos hierarquicamente
superiores.

Com base nesse caso hipotético e no que dispõe a
Lei n.º 4.898/1965, é correto afirmar que Caio
(A)

QUESTÃO 23 _______________________________

estará sujeito a sanções penais, como a suspensão do
cargo, por prazo de cinco a cento e oitenta dias, com
perda de vencimentos e vantagens.

Segundo a Convenção Internacional sobre os Direitos da

(B)

estará sujeito a sanções administrativas, como a

Criança, excetuando-se os casos em que, pela lei aplicável à

perda do cargo e a inabilitação para o exercício de

criança, a maioridade é antecipada, considera-se como

qualquer outra função pública, por prazo de até três

criança todo ser humano com menos de
(A)

6 anos de idade.

(B)

12 anos de idade.

(C)

15 anos de idade.

(D)

18 anos de idade.

(E)

21 anos de idade.
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anos.
(C)

terá praticado crime de abuso de autoridade caso
tenha cometido, sem competência legal, ato lesivo à
honra ou ao patrimônio de pessoa jurídica.

(D)

não estará sujeito a sanções administrativas caso seja
condenado criminalmente.

(E)

poderá ser acusado pela prática do crime de abuso de
autoridade ainda que tenha agido culposamente.
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QUESTÃO 26 _______________________________

QUESTÃO 29 _______________________________

Em relação ao que dispõe o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) quanto à família substituta, assinale a
alternativa correta.

Em relação ao procedimento previsto no ECA referente à
apuração de ato infracional atribuído a adolescente, assinale
a alternativa correta.

(A)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

A adoção atribuirá a condição de filho ao adotado, com
os mesmos direitos e deveres, inclusive com os
mesmos impedimentos matrimoniais, desligando-o
totalmente de qualquer vínculo com pais e parentes
naturais.
O direito sucessório entre o adotado e os ascendentes
do adotante dependerá de consentimento destes
últimos, posto que se trate de direito personalíssimo.
A adoção é medida excepcional e irrevogável, cabível
quando esgotados os recursos de manutenção da
criança ou do adolescente na família natural ou
extensa, esta formada por parentes até o 4.º grau.
A adoção será deferida quando apresentar reais
vantagens para o adotando e se fundar em motivos
legítimos, razão pela qual não pode o tutor ou o
curador adotar o pupilo ou o curatelado, mas é
permitida a adoção pelos ascendentes do adotando
órfão.
O adotado terá direito de conhecer sua origem
biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao
processo no qual a medida foi aplicada, podendo-se
deferir esse acesso ao adotado menor de dezoito anos
de idade, a seu pedido, asseguradas orientação e
assistência jurídica e psicológica.

QUESTÃO 27 _______________________________

(B)

(C)

(D)

(E)

Um brasileiro com dez anos de idade pode viajar para
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

comarca contígua a da sua residência, localizada em
outra unidade da federação, sem a necessidade de
autorização judicial ou do representante legal.
fora da comarca onde reside, sem a necessidade de
autorização
judicial,
desde
que
acompanhado
de colateral até o 3.º grau maior de idade,
comprovando-se documentalmente o parentesco.
fora da comarca onde reside, desde que acompanhado
de pessoa maior de idade, sendo necessária a
autorização judicial.
o exterior, desde que acompanhado de estrangeiro
residente em outro país, sendo necessária apenas a
autorização expressa do pai e da mãe.
o exterior, na companhia de um dos pais, sendo
necessária a autorização judicial.

QUESTÃO 28 _______________________________
Fábio, que tem onze anos de idade, foi surpreendido
praticando ato infracional correspondente ao crime de furto.
Considerando-se essa situação hipotética e o que dispõe o
ECA, poderá ser aplicada a Fábio a medida de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

advertência.
obrigação de reparar o dano.
prestação de serviços à comunidade.
colocação em família substituta.
inserção em regime de semiliberdade.

TECS/2015

A autoridade judiciária poderá discordar do pedido de
arquivamento dos autos feito pelo representante
do Ministério Público, hipótese em que deverá
fazer remessa dos autos, mediante despacho
fundamentado, ao procurador-geral de Justiça, que,
caso ratifique o arquivamento, fará com que o juiz
seja obrigado a homologá-lo.
O representante do Ministério Público deverá oferecer
representação, sempre por escrito, à autoridade
judiciária, propondo a instauração de procedimento
para aplicação da medida socioeducativa mais
adequada, devendo, na representação, haver o
resumo dos fatos, a classificação do ato infracional e o
indispensável rol de testemunhas.
A representação dependerá de prova pré-constituída
da autoria e da materialidade em face das
peculiaridades deste procedimento, que se refere a
adolescente
supostamente
envolvido
em
ato
infracional.
Oferecida a representação, o juiz deverá designar
audiência de apresentação do adolescente, devendo
ser os pais cientificados do teor da representação e
notificados a comparecer acompanhados de advogado.
Não sendo localizados os pais, será nomeado defensor
dativo e realizada a audiência.
Oferecida a representação, o juiz deverá designar
audiência de apresentação do adolescente e
determinar a notificação para comparecimento. Não
sendo localizado o adolescente, a autoridade judiciária
deverá nomear curador especial e dar seguimento ao
procedimento.

QUESTÃO 30 _______________________________
Carla, genitora do menor de idade Maurício,
entregou-o para ser criado como filho de Lúcio e Ana. Lúcio
ofereceu determinada recompensa à Carla e Ana efetuou o
pagamento.
Considerando-se essa situação hipotética, é correto afirmar
que a conduta descrita caracteriza
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

infração de Carla aos deveres decorrentes do poder
familiar, sendo essa conduta passível de pagamento
de multa administrativa e de devolução do valor
recebido.
crime, porque foi efetivada mediante paga ou
recompensa, sujeitando apenas Carla à pena de
reclusão e multa.
crime, porque foi efetivada mediante paga ou
recompensa, sujeitando Carla, Lúcio e Ana à pena de
reclusão e multa.
crime, porque foi efetivada mediante paga ou
recompensa, sujeitando Carla, Lúcio e Ana à pena de
detenção.
crime, independentemente de ter sido efetivada
mediante paga ou recompensa, sujeitando Carla e Ana
à pena de reclusão.
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QUESTÃO 31 _______________________________

QUESTÃO 35 _______________________________

A informação contábil deve assumir condições denotativas

Quando

suficientes para facilitar a concretização dos propósitos dos

creditada, há um(a)

usuários,

revestindo-se

de

atributos

a

conta

de

adiantamentos

a

fornecedores

é

essenciais.

Considerando essas informações, assinale a alternativa que

(A)

aumento do ativo.

apresenta um desses atributos.

(B)

redução do ativo.

(C)

aumento do passivo.

(A)

impessoalidade

(D)

redução do passivo.

(B)

imaterialidade

(E)

redução do patrimônio líquido.

(C)

tempestividade

(D)

legalidade

(E)

economicidade

QUESTÃO 36 _______________________________
Assinale a alternativa que apresenta uma conta classificada

QUESTÃO 32 _______________________________
Supondo que a situação líquida patrimonial de determinada
entidade seja nula, assinale a alternativa que apresenta
corretamente os componentes patrimoniais.
(A)

ativo igual ao passivo

(B)

ativo igual à soma do passivo com o patrimônio líquido

(C)

soma do ativo com o patrimônio líquido igual ao
passivo

(D)

ativo igual a zero e patrimônio líquido igual ao passivo

(E)

passivo igual a zero e patrimônio líquido igual ao ativo

como credora quanto à natureza de seu saldo.
(A)

títulos e valores mobiliários adquiridos

(B)

depreciação acumulada

(C)

mercadorias para revenda

(D)

encargos sociais pagos – Previdência Social

(E)

arrendamento mercantil pago

QUESTÃO 37 _______________________________
No que se refere à natureza e ao funcionamento da conta de
seguros a vencer, assinale a alternativa correta.

QUESTÃO 33 _______________________________
Assinale a alternativa que apresenta um ato administrativo.
(A)

pagamento de dívidas junto a fornecedores

(B)

compras de mercadorias à vista

(C)

garantia real prestada em contrato de financiamento

(D)

integralização de capital por parte dos sócios

(E)

pagamento de dívidas com desconto

QUESTÃO 34 _______________________________

(A)

É uma conta retificadora de ativo.

(B)

Registra

parcela

dos

seguros

pagos

antecipadamente.
(C)

Pode ter saldo credor ou devedor.

(D)

Deve

ser

utilizada

exclusivamente

por

empresas

seguradoras.
(E)

Pode

ser

movimentada

livremente

a

critério

do

administrador da empresa.

QUESTÃO 38 _______________________________
Uma empresa comprou mercadorias a prazo com

Um dos sócios de determinada empresa decidiu sair
da sociedade, retirando seu capital. Sua saída não foi

a

aceite de duplicatas.

compensada pela entrada de outro sócio.
Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa
Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que

que apresenta a correta escrituração do evento.

apresenta a correta denominação deste evento.
(A)

crédito de mercadorias e débito de compras a prazo
crédito de mercadorias e débito de caixa
débito de mercadorias e crédito de duplicatas a

(A)

ato administrativo

(B)

(B)

fato permutativo

(C)

(C)

fato modificativo misto

receber

(D)

fato modificativo aumentativo

(D)

(E)

fato modificativo diminutivo

(E)
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débito de mercadorias e crédito de duplicatas a pagar
débito de mercadorias e crédito de caixa
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QUESTÃO 39 _______________________________

RASCUNHO

Com relação às normas legais de escrituração contábil,
assinale a alternativa correta.
(A)

Os registros contábeis do livro diário podem ser feitos
em fichas no caso de escrituração mecanizada ou
eletrônica.

(B)

O Código Civil considera obrigatórias a elaboração e a
apresentação do livro-razão.

(C)

Somente os livros obrigatórios podem ser autenticados
no registro público.

(D)

Em casos excepcionais, é permitida a escrituração em
moeda estrangeira.

(E)

Os bens destinados à exploração da atividade da
empresa serão avaliados pelo valor de mercado.

QUESTÃO 40 _______________________________
Uma empresa que usa o sistema de inventário
periódico apresentou, em seu estoque de mercadorias, o
saldo de R$ 10.000,00 no final do ano X0. Durante o ano
X1, ocorreram os seguintes fatos:
 compras de mercadorias: R$ 15.000,00;
 devolução de compras: R$ 150,00;
 devolução de vendas: R$ 1.230,00;
 vendas totais: R$ 22.450,00; e
 estoque de mercadorias ao final de X1: R$ 5.720,00.
Com base nesse caso hipotético, o valor do lucro bruto sobre
vendas ao final de X1 será
(A)

menor que R$ 1.800,00.

(B)

maior

ou

igual

a

R$

1.800,00

e

menor

que

a

R$

1.900,00

e

menor

que

a

R$

2.000,00

e

menor

que

R$ 1.900,00.
(C)

maior

ou

igual

R$ 2.000,00.
(D)

maior

ou

igual

R$ 2.100,00.
(E)

maior ou igual a R$ 2.100,00.

QUESTÃO 41 _______________________________
Uma pessoa coloca R$ 500,00 e R$ 1.500,00 de
capital para render juros simples pelos prazos de 180 dias e
noventa dias, respectivamente, considerando-se uma taxa
de 12% ao ano e tendo por base o ano comercial.
Com base nessa situação hipotética, o valor dos juros
somados das duas operações será
(A)

menor que R$ 50,00.

(B)

maior ou igual a R$ 50,00 e menor que R$ 100,00.

(C)

maior ou igual a R$ 100,00 e menor que R$ 150,00.

(D)

maior ou igual a R$ 150,00 e menor que R$ 200,00.

(E)

maior ou igual a R$ 200,00.
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QUESTÃO 42 _______________________________

QUESTÃO 45 _______________________________

A respeito do sistema de inventário permanente, assinale a

Assinale a alternativa que apresenta a informação que pode

alternativa correta.
(A)
(B)

ser omitida no balancete de verificação.
(A)

nome do contabilista responsável

O custo da mercadoria vendida é apurado ao final de

(B)

identificação da entidade

cada exercício financeiro.

(C)

data a que se refere o balancete

A escolha do método de avaliação de estoque mais

(D)

abrangência do balancete

apropriado depende do grau de centralização de

(E)

soma dos saldos devedores e credores

decisões.
(C)

Os métodos PEPS e UEPS são opostos e produzem

QUESTÃO 46 _______________________________

resultados sempre distintos.
(D)

(E)

Na média ponderada móvel, o custo da mercadoria

O ativo realizável a longo prazo e o ativo circulante contêm

vendida é influenciado pelo custo de aquisição das

contas

mercadorias em estoque.

Contudo, no ativo realizável a longo prazo, os prazos de

No ato da venda, o estoque de mercadorias é reduzido
pelo custo da mercadoria mais antiga do estoque.

de

mesma

natureza,

salvo

algumas

exceções.

realização esperados situam-se após o término do exercício
financeiro subsequente à data do balanço patrimonial.
Considerando essas informações, assinale a alternativa que
apresenta o tipo de conta que pode constar do ativo
circulante, mas não pode constar do ativo realizável a longo

QUESTÃO 43 _______________________________
Assinale a alternativa que apresenta um fato cuja ocorrência
tornará

imprescindível

o

procedimento

de

conciliação

contábil.
(A)

(A)

crédito

(B)

estoque

(C)

despesa antecipada

(D)

disponível

(E)

outro valor e bem

contas retificadoras de ativo ou de passivo com saldo
igual a zero

(B)

prazo.

soma das contas de ativo circulante diferente da soma

QUESTÃO 47 _______________________________

das contas de passivo circulante
(C)
(D)

Uma empresa tem um ciclo operacional de dois anos,

contas transitórias com saldo positivo ou negativo no

então

final do exercício financeiro

patrimonial deverá ter sua utilização modificada em relação

contas de ativo com saldo devedor ou contas de

às empresas cujo ciclo operacional seja menor que o

contas com denominação diferente do plano de contas
de referência

relação

aos

aspectos

básicos

do

balancete

de

verificação, assinale a alternativa correta.
(A)

Deve-se elaborar um balancete de verificação para as
contas

patrimoniais

e

outro

para

as

contas

As contas com saldo igual a zero devem ser incluídas
A finalidade do balancete de verificação é demonstrar

(A)

patrimônio líquido

(B)

ativo imobilizado

(C)

caixa e equivalentes de caixa

(D)

reservas de reavaliação

(E)

passivo circulante

O balancete de verificação corretamente elaborado
pode detectar todos os erros cometidos na fase de
escrituração.

demonstrado

(A)

grupo

de

investimentos

do

balanço

Direito derivado de vendas, de adiantamentos ou de
empréstimos a sociedades coligadas ou controladas.
Participação permanente em outras sociedades não
classificáveis no ativo circulante.

(C)

Direito

que

tenha

por

objeto

bens

corpóreos

destinados à manutenção da companhia.
(D)

são extraídos do livro-razão.

no

patrimonial.

Os saldos para elaboração do balancete de verificação

TECS/2015

balanço

QUESTÃO 48 _______________________________

(B)

ocorrência.

(E)

seu

Considerando essa situação hipotética, assinale a alternativa

o registro dos fatos contábeis na ordem cronológica de
(D)

de

Assinale a alternativa que apresenta o item passível de ser

no balancete de verificação para efeito de controle.
(C)

contas

de

resultado.
(B)

de

que apresenta esse grupo de contas.

QUESTÃO 44 _______________________________
Em

grupo

exercício financeiro.

passivo com saldo credor
(E)

determinado

Financiamento para aquisição de direitos do ativo não
circulante.

(E)

Direito relativo ao fundo de comércio adquirido.
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QUESTÃO 49 _______________________________

QUESTÃO 53 _______________________________

Com relação à demonstração do resultado do exercício
(DRE), assinale a alternativa correta.

No mesmo exercício financeiro da lei que promover o

(A)

(B)
(C)
(D)
(E)

A DRE destina-se a evidenciar, em um determinado
período, as mutações nos resultados acumulados pela
entidade.
As receitas e os rendimentos incluídos na DRE
independem da sua realização em moeda.
O imposto sobre produtos industrializados constitui
dedução da receita operacional bruta.
As participações de terceiros no lucro devem ser
deduzidas do resultado líquido do exercício.
As receitas financeiras com juros e variações cambiais
integram o grupo de receitas não operacionais.

aumento, a União poderá aumentar a cobrança do imposto
(A)

sobre a renda e os proventos de qualquer natureza.

(B)

territorial rural.

(C)

de transmissão causa mortis e doação.

(D)

sobre a propriedade de veículos automotores.

(E)

sobre operações de crédito, câmbio e seguro.

QUESTÃO 54 _______________________________
Os diversos tributos previstos na CF podem ser classificados,

QUESTÃO 50 _______________________________
No exame de viabilidade financeira, um investimento feito
com capitais próprios e de terceiros deve ser considerado
viável quando o(a)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

taxa de retorno obtida for superior à rentabilidade de
um investimento alternativo.
taxa mínima de atratividade for superior à taxa
interna de retorno.
valor presente líquido calculado pela taxa mínima de
atratividade for positivo.
taxa de retorno obtida for superior ao custo de
captação dos recursos.
montante obtido no final do período for superior ao
capital aplicado no início.

quanto ao exercício da competência tributária, como
(A)

fiscais, extrafiscais e parafiscais.

(B)

diretos e indiretos.

(C)

privativos, comuns e residuais.

(D)

reais e pessoais.

(E)

vinculados e não vinculados.

QUESTÃO 55 _______________________________
A proposta de concessão, ou ampliação, de incentivos ou
benefícios de natureza tributária que importem renúncia de
receita

QUESTÃO 51 _______________________________

deverá

ser

instruída

por

meio

de

processo

administrativo. Considerando essa informação, assinale a
alternativa que apresenta um documento indispensável no

Em relação ao princípio orçamentário da exclusividade,
assinale a alternativa correta.
(A)

(B)
(C)
(D)
(E)

A Lei Orçamentária Anual (LOA) não conterá
dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação
da despesa.
É vedada a vinculação de receita de impostos a órgão,
a fundo ou à despesa.
Todas as receitas e despesas devem constar da lei
orçamentária pelos seus valores brutos.
É vedada a concessão ou utilização de créditos
ilimitados.
A lei orçamentária deve manter uma padronização de
dados entre os exercícios financeiros.

referido processo administrativo.
(A)

Cálculo do custo, contendo o montante efetivamente
renunciado.

(B)

Metas e objetivos a serem atingidos com a renúncia
de receita.

(C)

Nome do autor ou dos autores da proposta de
renúncia de receita.

(D)

Prazo máximo de vigência da renúncia de receita.

(E)

Autorização prévia, incluída no PPA.

QUESTÃO 56 _______________________________
QUESTÃO 52 _______________________________
Assinale a alternativa que apresenta o instrumento de
planejamento responsável pelo estabelecimento dos
programas de duração continuada.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

LOA
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB)
orçamento de investimento das estatais
Plano Plurianual (PPA)
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

TECS/2015

No ato de abertura de crédito adicional, é dispensável a
informação a respeito do(da)
(A)

tipo de crédito.

(B)

esfera orçamentária.

(C)

unidade orçamentária.

(D)

função, do programa e da natureza da despesa.

(E)

modalidade de aplicação.
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QUESTÃO 57 _______________________________

QUESTÃO 59 _______________________________

Assinale a alternativa que apresenta a denominação legal

Acerca da liberação dos recursos financeiros em decorrência

das organizações da sociedade civil que celebram convênios

de convênios, assinale a alternativa correta.

com a administração pública do DF para desenvolver
atividades de natureza continuada nas áreas de assistência

(A)

No caso de órgão da administração direta do DF, a
transferência de recursos orçamentários será efetuada

social, saúde ou educação e que prestam atendimento direto
por meio de repasse.
ao

público,

possuindo

certificação

nos

conselhos

das

(B)

respectivas políticas.

Na hipótese de implementação de medidas sugeridas
em

estudos

ambientais,

a

liberação

ficará

condicionada à autorização do Ministério do Meio
(A)

convênio

(B)

concedente

(C)

convenente

(D)

interveniente

(E)

procedente

Ambiente.
(C)

É vedada a aplicação dos recursos de convênio no
mercado financeiro.

(D)

A prestação de contas dos recursos liberados pode ser
exigida antes da liberação da última parcela.

(E)

Quando

da

financeiros

do

remanescentes

convênio,
constituirão

os

saldos

superávit

financeiro para os convênios subsequentes.

QUESTÃO 58 _______________________________

No que diz respeito à formalização de convênios entre a

conclusão

QUESTÃO 60 _______________________________

administração pública do DF e as entidades do setor privado,
é correto afirmar que

Com relação à ética no serviço público, assinale a alternativa
correta.

(A)

a comprovação de habilitação jurídica é dispensável no
momento da apresentação da solicitação do convênio,

(A)

a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao

sem prejuízo de sua exigência posterior.
(B)

seu próprio bem-estar.

cabe à Procuradoria-Geral do DF realizar avaliação do
(B)

convênio antes do exame técnico e formal.
(C)

O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante

A decisão entre o que é legal e o que é ilegal
representa o elemento ético da conduta do servidor

é vedado incluir cláusula que preveja, para o órgão

público.
público, a prerrogativa de conservar a autoridade
(C)
normativa.
(D)

o

convênio

que seja em detrimento da finalidade dos atos.
deverá prever

e fixar

as

taxas de

(D)

administração e gerência.
(E)

ônus,

fica

condicionada

à

publicação

respectivo extrato no Diário Oficial do DF.
TECS/2015

A função pública e a vida privada do servidor devem
ser mantidas constantemente afastadas.

a eficácia dos convênios e de seus aditivos, ainda que
sem

A moralidade impõe a escolha da legalidade, ainda

do

(E)

O servidor não pode omitir a verdade, exceto quando
ela for contrária aos interesses da pessoa interessada
ou da Administração Pública.
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PROVA DISCURSIVA
 Esta prova valerá, no máximo, 20 (vinte) pontos. Você deverá produzir, a partir do tema proposto, um texto, com extensão
máxima de 30 (trinta) linhas, primando pela clareza, precisão, consistência, concisão e adequação às normas do registro
formal da língua portuguesa. Qualquer fragmento de texto que ultrapasse a extensão máxima de linhas disponibilizadas será
desconsiderado.
 O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada com material
transparente.
 A folha de texto definitivo não poderá ser assinada, rubricada nem conter palavra ou marca que identifique o candidato,
sob pena de anulação do texto. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição de
texto definitivo acarretará a anulação do texto.
 A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. A folha para rascunho deste
caderno é de preenchimento facultativo e não servirá a para avaliação de seu texto.

Os poderes e deveres do administrador público são os expressos em lei, os impostos pela moral
administrativa e os exigidos pelo interesse da coletividade. Cada agente administrativo é investido da
necessária parcela de poder público para o desempenho de suas atribuições. Esse poder deve ser usado
normalmente, como atributo do cargo ou da função, e não como privilégio da pessoa que o exerce. O
Brasil, que é um Estado de direito e democrático, não reconhece privilégios pessoais; só admite
prerrogativas funcionais (Constituição Federal, art. 5.º, caput). Poder administrativo é atribuído à
autoridade para remover os interesses particulares que se opõem ao interesse público. Nessas condições, o
poder de agir se converte no dever de agir. O poder tem para o agente público o significado de dever para
com a comunidade e para com os indivíduos, no sentido de que quem o detém está sempre na obrigação
de exercitá-lo.

Internet:<www.portaleducacao.com.br> (com adaptações).

Segundo a coordenadora estadual do Programa de Educação nas Unidades de Socioeducação no
Paraná, que possui dezoito unidades e atende 1.080 jovens, o maior desafio nas unidades é resgatar o
gosto dos adolescentes pelos estudos. Para isso, a estratégia é criar vínculos, formando turmas bem
pequenas, de seis a oito alunos. Segundo ela, o maior sinal de sucesso é o número de formandos. “No ano
passado, um dos nossos alunos recebeu o certificado de conclusão do ensino médio por sua boa
classificação no Exame Nacional do Ensino Médio e outros dois passaram no vestibular.”

Internet:<www.revistaescolapublica.uol.com.br> (com adaptações).

Considerando os textos acima apresentados como meramente motivadores, redija texto dissertativo acerca do seguinte tema:

Responsabilidade do servidor público perante a sociedade
Ao desenvolver seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

A) conscientização da condição de servidor do público;
B) eficiência e qualidade na prestação do serviço; e
C) trato responsável da coisa pública.

TECS/2015

TÉCNICO SOCIOEDUCATIVO – ÁREA: CONTABILIDADE (CÓDIGO 202) TIPO A

12

1

5

10

15

RASCUNHO

20

25

30

TECS/2015

TÉCNICO SOCIOEDUCATIVO – ÁREA: CONTABILIDADE (CÓDIGO 202) TIPO A

13

FUNDAÇÃO

UNIVERSA

