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Caderno de Provas 
 

Questões Objetivas 
 

INSTRUÇÕES: 
1- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.  
2- Após a autorização para o início da prova, confira-a, com a máxima atenção, observando se há algum defeito (de 

encadernação ou de impressão) que possa dificultar a sua compreensão. 
3- A prova terá duração máxima de 4h (quatro horas), não podendo o candidato retirar-se com a prova antes que 

transcorram 2 (duas) horas do seu início. 
4- A prova é composta de 50 (cinquenta) questões objetivas. 
5- As respostas às questões objetivas deverão ser assinaladas no Cartão Resposta a ser entregue ao candidato. Lembre-

se de que para cada questão objetiva há APENAS UMA resposta. 
6- A prova deverá ser feita, obrigatoriamente, com caneta esferográfica (tinta azul escuro ou preta). 
7- A interpretação dos enunciados faz parte da aferição de conhecimentos. Não cabem, portanto, esclarecimentos. 
8-    O  Candidato deverá devolver ao Fiscal o Cartão Resposta, ao término de sua prova. 

 



LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia atentamente o texto abaixo para responder às questões 01 e 02: 
 

 
 
 
1 

 
 
 
 
 

5 

 

Razão x desejo 
(Fernando Palma) 

 

A razão é imprecisa, 
abstrata. 
 

O desejo é indiscutível 
e absoluto. 
 

Quem deseja, sempre tem razão. 
 

 

01. Em relação ao texto, podemos afirmar que: 
a) razão e desejo são elementos contraditórios. 
b) quem deseja pode ter razão. 
c) o desejo é algo que se pode discutir, mas é soberano. 
d) A razão é indeterminada enquanto o desejo é incontestável. 
e) Sempre tem razão a pessoa que deseja algo indiscutível. 
 

02. Na tentativa de se conceituar as palavras razão e desejo no texto, temos a presença da função 
da linguagem denominada: 
a) poética. 
b) metalinguística. 
c) referencial. 
d) apelativa. 
e) conativa. 
 
Leia a tirinha a seguir para responder às questões 03 a 05: 
 

 
 

03. No primeiro e segundo quadrinhos temos o uso do “que”. No texto, o “que” funciona como: 
a) um pronome relativo. 
b) um pronome indefinido. 
c) uma conjunção integrante. 
d) uma conjunção coordenada explicativa. 
e) uma partícula expletiva. 



04. No terceiro quadrinho, temos a seguinte oração: “Certifique-se de alimentá-lo duas vezes ao 
dia”. Marque a opção que justifica o uso da colocação pronominal. 
a) Uso de ênclise por se tratar de oração reduzida de infinitivo. 
b) Uso de ênclise por se tratar de início de oração. 
c) Uso de próclise para dar ênfase à oração. 
d) Uso de próclise por se tratar de uma oração imperativa. 
e) Uso de próclise por se tratar de uma oração em linguagem coloquial. 
 

05. Em “Certifique-se de alimentá-lo duas vezes ao dia”, o sujeito da primeira oração é: 
a) indefinido 
b) inexistente 
c) oracional 
d) simples 
e) indeterminado 
 
Leia o texto a seguir para responder às questões 06 a 08 
 

 
 

1 
 
 
 
 

 
5 

 

O caminho 
(Fernando Palma) 

Passou a vida 
seguindo regras 
e receitas 
 
para alcançar a felicidade. 
 
E fracassou. 
E, enfim, foi feliz. 

 
06. Em uma leitura atenta do texto, NÃO podemos afirmar que: 
a) o caminho para a felicidade reside em seguir regras e receitas. 
b) o eu lírico fracassou em sua caminhada por isso foi feliz. 
c) o eu lírico seguiu, ao longo da vida, regras e receitas para alcançar a felicidade. 
d) o eu lírico foi feliz após o seu fracasso. 
e) o eu lírico conseguiu ser feliz. 
 

07. Marque a opção em que a palavra “receita” pode ser substituída sem prejuízo de sentido. 
a) quantia recebida 
b) soma 
c) fórmula de medicamento 
d) bula 
e) caminho 
 

08.  Em: “E fracassou.” (v.5).  O conectivo “e”  só pode ser substituído sem prejuízo de sentido 
em: 
a) Pois fracassou. 
b) Logo fracassou. 
c) Mas fracassou. 
d) Portanto fracassou. 
e) De sorte que fracassou. 



Para responder às questões 9 e 10, deve-se levar em consideração o Manual de Redação da 
República. 
 

09. Em relação ao memorando, NÃO se pode afirmar que: 
a) é uma forma de comunicação tanto interna quanto externa. 
b) pode ter caráter meramente administrativo ou ser empregado para a exposição de projeto, ideias, 
diretrizes, etc. 
c) a sua principal característica é a sua agilidade. 
d) quanto à forma segue o modelo do padrão ofício com a diferença de que o seu destinatário deve 
ser mencionado pelo cargo que ocupa. 
e) os despachos nele inseridos devem ser dados no próprio documento e, no caso de falta de espaço, 
em folha continuada. 
 

10. Em relação ao correio eletrônico, NÃO é correto afirmar que: 
a) transformou-se na principal forma de comunicação para transmissão de documentos. 
b) um dos atrativos de comunicação por esse meio é sua flexibilidade. 
c) quando disponível, deve-se utilizar recurso de confirmação de leitura. 
d) é necessário existir certificação digital que ateste a identidade do remetente, na forma 
estabelecida em lei, para que a mensagem tenha valor documental. 
e) para os arquivos anexados à mensagem, deve ser utilizado somente o formato Rich Text. 
 
 
 
 



MATEMÁTICA 
 

11. Se o preço de fabricação de uma camisa é R$ 75,00, qual o preço de venda de cada camisa 

para que se obtenha um lucro de 30% por unidade vendida? 
a) R$ 105,00 
b) R$ 97,50 
c) R$ 78,00 
d) R$ 75,00 
e) R$ 45,00 
 

12. O valor da expressão algébrica  , com , para  é: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
 

13. O valor de  para que o ponto A(4,3) seja interno à circunferência de equação 

  pertence ao intervalo real: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
 

14. O par ordenado  é uma solução do sistema  , então o valor de  é: 

a)  -1 
b)  0 
c)  1 
d)  1,5 
e)  3 
 

15. A temperatura de um forno, em graus Celsius, é regida, em função do tempo, pela lei 

, no intervalo , com t medido em segundos. Marque a opção que apresenta o 

intante t, medido em segundos, em que ocorre a temperatura mais alta.  
a)  5 
b) 10 
c)  15 
d)  20 
e)  25 



16. Numa empresa há 5 sócios chineses , 4 indianos e 3 brasileiros. Para se formar uma equipe que 

vai representar essa empresa num congresso é necessário o comparecimento de exatamente 3 sócios 
chineses, 2 indianos e 1 brasileiro. O número máximo de equipes que pode ser formado é: 
a) 200. 
b) 180. 
c) 150. 
d) 130. 
e) 100. 
 

17. Uma empresa recebeu uma encomenda para fabricação de velas cilíndricas com a condição de 

que a área total externa de cada uma dessas velas fosse  e sua altura 9 cm. O diâmetro da 

base de cada vela, em cm, será: 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 4. 
e) 5. 
 

18. Um vendedor de leite, a fim de aumentar seus lucros, faz a seguinte mistura, que forma 30 

litros de leite: 5 litros de leite tipo A, que custa R$ 5,00 o litro; 4 litros de leite tipo B, que custa R$ 
3,50 o litro e 21 litros de leite tipo C, que custa R$ 1,00 o litro. Ele decide vender essa mistura por 
R$ 2,50 o litro. Seu lucro por litro vendido será de: 
a) R$ 0, 50. 
b) R$ 0,70. 
c) R$ 0,85. 
d) R$ 0,97. 
e) R$ 0,98. 
 

19. A soma, em radianos, das raízes da equação  no intervalo real, medido em radianos, 

  vale: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
 

20. Considerando as seguintes equações:  e ,  o valor de  é: 

a) 27 
b) 22 
c) 20 
d) 18 
e) 16 



INFORMÁTICA 
 

21. O bit é a menor unidade de informação compreendida por um computador. Ao grupo de 8 
bits chamamos byte. A fim de melhor compreensão humana das grandezas computacionais de 
armazenamento de dados, foram criados agrupamentos de bytes. Entre as opções abaixo, marque 
aquela que representa o maior agrupamento de dados.  

a) Megabyte. 
b) Terabyte. 
c) Petabyte. 
d) Gigabyte. 
e) Exabyte. 

 

22. O número decimal 128 necessita de, no mínimo, quantos bits em sua representação binária? 
a) 9 bits 
b) 8 bits 
c) 7 bits 
d) 6 bits 
e) 5 bits 

 

23. Marque entre as opções abaixo aquela que apresenta um dispositivo apenas de leitura. 
a) CD-ROM 
b) Cartão de Memória 
c) Disquete 
d) Memória RAM 
e) Pen Drive 

 

24. Marque entre as opções abaixo aquela que não apresenta  um programa nativo do Windows 
7: 

a) Internet Explorer 
b) Windows Live Messenger 
c) Windows Media Player 
d) Windows Media Center 
e) WordPad 

 

25. Sobre o brOffice Writer e teclas de atalho, é correto afirmar que: 
a) o conjunto Ctrl+N abre um “Novo Documento”. 
b) o conjunto  Ctrl+I envia o arquivo para “Impressão”. 
c) o conjunto Ctrl+A ativa a “Autocorreção” ao digitar o texto. 
d) o conjunto Ctrl+L abre a caixa de diálogo para “Localizar” uma palavra no documento. 
e) o conjunto Ctrl+S ativa a formatação de texto “Sublinhado”. 

 
 



26. Em uma planilha do brOffice Calc, considere os valores das células A1=2, A2=3, A3=5 e 
A4=8. O valor da célula A5, que contém a expressão =A4+A3*A2^A1, é: 

a) 1521. 
b) 117. 
c) 235. 
d) 53. 
e) 529. 

 

27. Marque, entre as opções abaixo, aquela que Não apresenta um tipo de malware: 
a) Worm 
b) Backdoor 
c) Botnet 
d) Trojan 
e) Hacker 

 

28. Para uma navegação segura na internet é necessário: 
a) ter uma conexão de banda larga.  
b) armazenar as senhas sempre que o navegador perguntar. 
c) possuir um firewall ativo na conexão. 
d) ter mais de um navegador de internet instalado no computador. 
e) salvar os arquivos de downloads sempre no mesmo local. 

 

29. Considerando as características de uma senha boa e segura, julgue as afirmativas abaixo: 
I. Deve ter no mínimo 8 caracteres. 

II. Deve combinar letras, números e símbolos. 
III. Deve conter dados tais como seu nome/sobrenome, números de documentos e datas especiais, pois 

são dados estritamente pessoais. 
IV. Deve conter sempre palavras desconhecidas contidas em dicionários de línguas.  
V. Deve apresentar uma sequência de caracteres do teclado.  

 Marque a opção que analisa corretamente as afirmativas acima. 
a) Nenhuma das afirmativas é correta 
b) Somente uma afirmativa é correta 
c) Somente duas afirmativas são corretas. 
d) Três das afirmativas são corretas. 
e) Quatro das afirmativas são corretas. 

 

30. São funções de um bom antivírus, exceto: 
a) identificar e eliminar a maior quantidade possível de vírus. 
b) analisar arquivos provenientes da internet. 
c) procurar e identificar códigos maliciosos contidos em arquivos anexados em e-mails. 
d) atualizar anualmente as assinaturas de vírus e malwares conhecidos via internet. 
e) verificar continuamente, de forma automática, discos rígidos, disquetes e pen drives. 

 



LEGISLAÇÃO 
 
31. Conforme o art. 5o da Carta Constitucional da República Federativa do Brasil, no que tange a 
direitos e deveres individuais e coletivos, é correto afirmar exceto que: 
 
a) homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. 
b) ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 
c) todos têm direito de 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.  
d) a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos 
termos da lei.  
e) o registro civil de nascimento e a certidão de óbito serão obtidos por meio de pagamento, ainda 
que a pessoa seja reconhecidamente pobre, nos termos da lei.  
 

32. Considerando o que diz respeito à Administração Pública, analise as afirmativas abaixo e em 
seguida assinale aquela que não está de acordo com o texto da constituição.  
 
a) A Constituição da República Federativa do Brasil veda a acumulação de cargos públicos, 
entretanto, se houver compatibilidade de horários, o servidor poderá acumular um cargo de 
professor com outro cargo técnico ou científico. 
b) São estáveis após dois anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de 
provimento efetivo em virtude de concurso público. 
c) O servidor público estável só perderá o cargo, dentre outros modos, mediante processo 
administrativo, em que lhe seja assegurada ampla defesa. 
d) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, 
com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro 
cargo.  
e) Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho 
por comissão instituída para esse fim. 
 

33. Analise as afirmativas abaixo e em seguida assinale aquela que não está de acordo com o texto 

da constituição. 
 
a) A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 
do Distrito Federal, constituindo-se em Estado Democrático de Direito. 
b) A República Federativa do Brasil tem como fundamento, dentre outros, a dignidade da pessoa 
humana. 
c) Constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, dentre outros, erradicar a 
pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 
d) Repúdio ao terrorismo e ao racismo constitui objetivo fundamental da República Federativa do 
Brasil. 
e) O Legislativo, o Executivo e o Judiciário são Poderes da União, independentes e harmônicos 
entre si. 
 
 
 
 



34. Analise as afirmativas abaixo e em seguida assinale aquela que não está de acordo com os 
textos legais. 
 
a) A Lei 8.027/90, que cuida das normas de conduta dos servidores públicos civis da União, das 
Autarquias e das Fundações Públicas, dispõe que a prática de comércio de compra e venda de bens 
ou serviços no recinto da repartição, ainda que fora do horário normal de expediente, constitui falta 
administrativa punível com a pena de suspensão por até 90 (noventa) dias.  
b) Na forma da Lei 8.027/90, a penalidade de suspensão acarreta o cancelamento automático do 
valor da remuneração do servidor, durante o período de sua vigência.  
c) Conforme a Lei 8.027/90, será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que 
houver praticado, na ativa, falta punível com demissão, após apurada a infração em processo 
administrativo disciplinar, com direito à ampla defesa.  
d) Conforme disposição da Lei 8.112/90, a idade mínima para investidura em cargo público é de 16 
(dezesseis) anos.  
e) Conforme disposição da Lei 8.112/90, é necessário estar em pleno gozo dos direitos políticos 
para investidura em cargo público.  
 

35. Nos termos da Lei 8.112/90, no que diz respeito à posse, são corretas as afirmativas abaixo, 
exceto: 
 
a) A posse no cargo deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação do ato de 
nomeação.  
b) A posse no cargo poderá ser efetivada por procuração específica.  
c) No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem seu 
patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública.  
d) Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do 
cargo, mediante prévia inspeção médica oficial.  
e) O prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em efetivo exercício é de 15 (quinze) 
dias, contados da posse.  
 

36. Considerando o que diz respeito à concessão de diárias no serviço público, na forma da Lei 
8.112/90, analise as afirmativas a seguir e em seguida assinale aquela que não está de acordo com o 
texto da lei. 
 
a) O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto 
do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as 
parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme 
dispuser em regulamento.  
b) Ainda que os deslocamentos constituam exigência permanente do cargo, o servidor fará jus às 
diárias.  
c) O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a 
restituí-las integralmente, no prazo de 5 (cinco) dias.  
d) A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o 
deslocamento não exigir pernoite fora da sede, ou quando a União custear, por meio diverso, as 
despesas extraordinárias cobertas por diárias.  
e) Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu 
afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso, no prazo de 5 (cinco) dias.  
 
 



 
37. Conforme as disposições da Lei 8.112/90: 
 
I. É dever do servidor cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais.  
II. É dever do servidor levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao 
conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao 
conhecimento de outra autoridade competente para apuração.  
III. O servidor pode se ausentar do serviço durante o expediente, comunicando o fato 
posteriormente ao chefe imediato.  
IV. Não há vedação expressa quanto à utilização de pessoal ou de recursos materiais da repartição 
em serviços ou atividades particulares.  
 
Marque a opção que analisa corretamente as disposições acima. 
a) Apenas I e II são corretas. 
b) Apenas II e III são corretas. 
c) Apenas I e IV são corretas. 
d) Apenas III e IV são corretas. 
e) Apenas I, II e III são corretas. 
 
 

38. Considerando o Processo Administrativo Disciplinar, regido pela Lei 8.112/90, assinale a 
alternativa que não está de acordo com o texto legal. 
 
a) A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua 
apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao 
acusado ampla defesa.  
b) Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por 
mais de 30 (trinta) dias, de demissão, de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou de 
destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar.  
c) Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da 
irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu 
afastamento do exercício do cargo, por até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração, 
podendo ser prorrogado por igual período, mesmo que ainda não concluído o processo. 
d) O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por 
infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do 
cargo em que se encontre investido. 
e) A Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, constituída para conduzir o processo, 
exercerá suas atividades sob as ordens da autoridade que a constituiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39. Considerando o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal, anexo ao Decreto 1.171/94, marque a opção que apresenta afirmativa incorreta.  
 
a) A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados 
maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já 
que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes 
serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos.  
b) A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo 
ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a 
finalidade, na conduta do servidor público, é que poderá consolidar a moralidade do ato 
administrativo.  
c) Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do 
serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. 
d) Ao servidor público é aplicável, pela Comissão de Ética, a pena de suspensão, e sua 
fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência 
do faltoso. 
e) O servidor deve apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. 
 

40. Considerando as disposições do Decreto 6.029/2007, que instituiu o Sistema de Gestão da 
Ética do Poder Executivo Federal, analise as afirmativas a seguir e assinale a que não está de 
acordo com o texto legal: 
 
a) Somente as pessoas jurídicas de direito público podem provocar a atuação da Comissão de Ética 
visando à apuração de infração ética imputada a agente público, órgão ou setor específico de ente 
estatal.  
b) Será mantido com a chancela de “reservado”, até que esteja concluído, qualquer procedimento 
instaurado para apuração de prática em desrespeito às normas éticas.  
c) Todo ato de posse, investidura em função pública ou celebração de contrato de trabalho, dos 
agentes públicos referidos no parágrafo único do art. 11, deverá ser acompanhado da prestação de 
compromisso solene de acatamento e observância das regras estabelecidas pelo Código de Conduta 
da Alta Administração Federal, pelo Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do 
Poder Executivo Federal e pelo Código de Ética do órgão ou entidade, conforme o caso.  
d) A qualquer pessoa que esteja sendo investigada é assegurado o direito de saber o que lhe está 
sendo imputado, de conhecer o teor da acusação e de ter vista dos autos, no recinto das Comissões 
de Ética, mesmo que ainda não tenha sido notificada da existência do procedimento investigatório.  
e) A infração de natureza ética cometida por membro da Comissão de Ética será apurada pela 
Comissão de Ética Pública.  
 
 
 



 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 
41. João Pedro, regularmente matriculado no Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Vitória, 
faltou à aplicação de instrumento avaliativo por motivo de doença e apresentou justificativa 
tempestiva. Considerando a situação hipotética apresentada, assinale a opção correta: 
 
a) João Pedro deverá requerer ao setor competente do campus uma segunda oportunidade de 
avaliação, até 2 (dois) dias úteis após cessado o impedimento. 
b) João Pedro deverá requerer ao setor competente do campus uma segunda oportunidade de 
avaliação, até 2 (dois) dias úteis, contados do início do impedimento. 
c) João Pedro deverá requerer ao setor competente do campus uma segunda oportunidade de 
avaliação, até 3 (três) dias úteis após cessado o impedimento. 
d) João Pedro deverá requerer ao setor competente do campus uma segunda oportunidade de 
avaliação, até 24 (vinte e quatro) horas, contadas do início do impedimento. 
e) João Pedro deverá requerer ao setor competente do campus uma segunda oportunidade de 
avaliação, até 7 (sete) dias úteis após cessado o impedimento. 
 

42. Constituem deveres do aluno regularmente matriculado no Instituto Federal do Espírito Santo: 
 
I. acatar o regime didático e disciplinar da Instituição, bem como a sua organização administrativa. 
II. permanecer nas áreas de circulação enquanto aguarda o professor ou tutor presencial. 
III. apresentar-se às atividades curriculares, independentemente de estar munido do material 
didático indispensável à sua participação nos trabalhos escolares. 
IV. indenizar os prejuízos quando produzir danos ao patrimônio do IFES ou a objetos de 
propriedade alheia. 
 
Estão corretas as disposições: 
a)  I e IV apenas.  
b)  I, II e IV apenas. 
c)  I e III apenas. 
d)  II e IV apenas. 
e)  I, III e IV apenas. 
 

43. Marcos Paulo, aluno regularmente matriculado no Instituto Federal do Espírito Santo, durante 
a aula de geografia, ministrada em sala de aula, estava a mostrar a seus colegas revista de cunho 
pornográfico. Em face da situação hipotética apresentada, de acordo com o Código de Ética e 
Disciplina do Corpo Discente do IFES, a conduta de Marcos Paulo é considerada: 
 
a) ato de indisciplina grave, passível de aplicação de medida educativa disciplinar. 
b) ato infracional, passível de aplicação de medida educativa disciplinar. 
c) ato de indisciplina médio, passível de aplicação de medida educativa disciplinar. 
d) ato de indisciplina leve, passível de aplicação de medida educativa disciplinar. 
e) ato de indisciplina gravíssimo, passível de aplicação de medida educativa disciplinar. 
 
 
 
 



 
44. Julgue as afirmativas abaixo como corretas ou incorretas. 
 
I. Ao educando que sofrer a aplicação de 2 (duas) medidas educativas disciplinares de suspensão, 
infligir-se-á cancelamento dos benefícios sociais. 
II. Ao educando que cometer ato indisciplinar leve e recusar-se a cumprir medida disciplinar, 
implicará ato de indisciplina grave. 
III. A aplicação de qualquer medida educativa disciplinar implica, além do registro em documento 
próprio oficial e no sistema acadêmico, a comunicação oficial ao educando e/ou ao seu responsável 
legal, quando menor, com arquivamento na pasta individual do aluno. 
IV. Em casos extraordinários, a suspensão poderá ser estendida, a critério do Conselho de Ética, 
para adequar-se à gravidade do feito. 
 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
a) I, II e III. 
b) II e III. 
c) I e IV. 
d) II, III e IV. 
e) III e IV. 
 
 

45. São considerados direitos do aluno regularmente matriculado no Instituto Federal do Espírito 
Santo, de acordo com o Código de Ética e Disciplina do Corpo Discente do IFES, exceto: 
 
a) ter acesso aos serviços oferecidos, nos termos do regulamento e normas próprios, sem prejuízo 
dos trabalhos escolares. 
b) não ser submetido, sob qualquer pretexto, a mais de dois instrumentos de avaliação por turno, 
limitados a três no mesmo dia, no caso de curso de período integral. 
c) receber do professor ou tutor todos os instrumentos de avaliação utilizados para a verificação de 
aprendizagem, exceto a prova final, quando existir, que deve ser arquivada. 
d) usufruir de ambiente limpo e organizado, favorável à educação. 
e) requerer ao setor competente do campus ou polo, em caráter modificativo, a revisão de 
instrumentos de avaliação em até 05 (cinco) dias após a divulgação do resultado.  
 
 

46. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se adolescente, a pessoa: 
 
a) com idade entre 16 e 18 anos. 
b) com idade entre 14 e 16 anos. 
c) com idade entre 12 e 18 anos.  
d) com até 12 anos incompletos de idade.  
e) com até 14 anos completos de idade. 
 
 
 
 
 
 
 
 



47. No que diz respeito ao Direito à Vida e à Saúde, estabelecido no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, é assegurado: 
 
I. à parturiente ser atendida preferencialmente pelo mesmo médico que a acompanhou na fase pré-
natal. 
II. assistência psicológica à gestante e à mãe, proporcionada pelo Poder Público, no período pré e 
pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. 
III. que o Poder Público, as instituições e os empregadores propiciem condições adequadas ao 
aleitamento materno, exceto  quando se tratar de filhos de mães submetidas a medida privativa de 
liberdade. 
IV. declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do 
desenvolvimento do neonato, oferecida obrigatoriamente pelos hospitais e demais estabelecimentos 
de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares. 
 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
a) III e IV.  
b) I, III e IV 
c) I e IV. 
d) I, II e IV.  
e) II e IV. 
 

48. Considerando as medidas específicas de proteção à criança e ao adolescente, analise os itens 
abaixo: 
 
I. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou 
ambulatorial. 
II.  Não obrigatoriedade em estar matriculado em estabelecimento oficial de ensino fundamental. 
III.  Não inclusão em programa de acolhimento familiar. 
IV. Colocação em família substituta. 
 
São medidas previstas na legislação apenas: 
a) II e III. 
b) I e III. 
c) III e IV. 
d) I e IV.  
e) II e IV. 
 

49. Considerando o direito à liberdade, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, analise 
os itens abaixo: 
 
I. Ir, vir,  estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. 
II.Brincar, praticar esportes e divertir-se. 
III. Participar da vida política, na forma da lei. 
IV. Comprar em estabelecimentos comerciais cigarros ou qualquer espécie de bebida alcoólica.  
 
São direitos assegurados no estatuto apenas: 
a) I, II e III.  
b) I e IV. 
c) II e IV. 
d) III e IV. 
e) I, III e IV.  



50. São considerados crimes praticados contra a criança e o adolescente, exceto: 
 
a) deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de 
identificar corretamente o neonato e a parturiente, por ocasião do parto. 
b) deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino 
fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha 
conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente. 
c) submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a 
constrangimento. 
d) produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo 
explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente. 
e) submeter criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual.  
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FOLHA DE RESPOSTA (RASCUNHO) 
 
Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta 

01  11  21  31  41  

02  12  22  32  42  

03  13  23  33  43  

04  14  24  34  44  

05  15  25  35  45  

06  16  26  36  46  

07  17  27  37  47  

08  18  28  38  48  

09  19  29  39  49  

10  20  30  40  50  
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CARGO: ASSISTENTE DE ALUNOS

GABARITO

Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta

01 D 11 B 21 E 31 E 41 A

02 B 12 A 22 B 32 B 42 A

03 C 13 B 23 A 33 D 43 D

04 B 14 C 24 NULA 34 D 44 D

05 D 15 E 25 A 35 A 45 E

06 A 16 B 26 D 36 B 46 C

07 E 17 D 27 E 37 A 47 D

08 C 18 A 28 C 38 E 48 D

09 A 19 NULA 29 C 39 D 49 A

10 E 20 D 30 D 40 A 50 B


