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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia atentamente o texto a seguir para responder às questões de 01 a 07. 

 
O PROBLEMA ECOLÓGICO 

           
                 Se alguma nave extraterrestre invadisse o espaço aéreo da Terra, com 
certeza os seus tripulantes diriam que no planeta não habita uma civilização 
inteligente, tamanho é o grau de destruição dos recursos naturais. Essas são as 
palavras de um renomado cientista americano.  
                 Apesar dos avanços obtidos, a humanidade ainda não descobriu os valores 
fundamentais da existência. O que chamamos orgulhosamente de civilização, nada 
mais é do que uma agressão às coisas naturais. Grosso modo, a tal civilização significa 
a devastação das florestas, a poluição dos rios, o envenenamento das terras e a 
deterioração da qualidade do ar. O que chamamos de progresso, não passa de uma 
degradação que o homem, irresponsavelmente, vem promovendo há muito tempo. 
 

Afrânio Primo. Jornal Madhva (adaptado). 
 

 
01. Com base no texto, podemos afirmar que o cientista americano está preocupado: 
 
(A) com a evolução da humanidade; 
 
(B) com o que pensam os habitantes de outros planetas; 
 
(C) com a destruição dos planetas; 
 
(D) com a preservação da vida no planeta Terra. 
_______________________________________________________________________ 
 
02. Em relação ao texto proposto, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
(A) Segundo o autor, a humanidade sempre foi nociva ao meio ambiente. 
 
(B) Do texto, infere-se que, para o autor, a humanidade age contra sua própria 
existência. 
 
(C) O meio ambiente está degradado porque a civilização o está destruindo. 
 
(D) O autor afirma que a civilização é devastadora.  
_____________________________________________________________________________________ 
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03. “Essas são palavras de um renomado cientista americano”.  
 
A palavra sublinhada no trecho acima pode ser substituída, sem mudança de sentido, 
por:  
 
(A) talentoso 
 
(B) recôndito 
 
(C) ignoto 
 
(D) egrégio 
_______________________________________________________________________ 
 
04. “O que chamamos orgulhosamente de civilização, nada mais é do que uma 
agressão às coisas naturais”.   
 
A palavra sublinhada no trecho acima foi escrita com SS, pois é derivada do verbo 
AGREDIR, terminado em -GREDIR, assim como são grafados com SS os substantivos 
formados por verbos terminados em: -CEDER, -MITIR, -CURTIR, -METER e -PRIMIR.  
Dessa forma, houve ERRO de grafia em: 
 
(A) concessão 
 
(B) transgressão 
 
(C) intercessão 
 
(D) introspecssão 
 
 
05. “ECOLÓGICO” recebe acentuação gráfica por ser proparoxítona. Segundo as 
regras de acentuação gráfica, está CORRETAMENTE acentuada a palavra: 
 
(A) juíz 
 
(B) jibóia 
 
(C) serôdio 
 
(D) enjôo  
__________________________________________________________________ 
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06.  No trecho “O que chamamos de progresso não passa ....”, a palavra sublinhada é 
um (a): 
 
(A) artigo definido 
 
(B) artigo indefinido 
 
(C) pronome demonstrativo 
 
(D) preposição 
 
 
07. No trecho “Grosso modo, a tal civilização significa a devastação das florestas ...”, 
a locução adverbial significa: 
 
(A) resumidamente 
 
(B) extensivamente 
 

(C) de modo exagerado 
 

(D) por baixo 
 

Acerca de conhecimentos sobre ortografia e regras de acentuação gráfica, responda 
às questões de 08 a 13.  
 
08. Assinale a opção em que a palavra sublinhada está CORRETAMENTE grafada. 
 
(A) Esse previlégio de dormir durante o dia vai acabar. 
 
(B) O arquiteto não projetou a picina.   
 
(C) As seções no congresso eram muito prolongadas e estressantes.  
 
(D) Por pouco, ela não sofreu um acidente no bueiro.     
_____________________________________________________________________ 
 

09. A frase abaixo em que a forma sublinhada está CORRETAMENTE grafada é: 
 

(A) O menino estava brincando em baixo do carro. 
 

(B) Os candidatos nada sabem a cerca de legislação específica. 
 

(C) Os pescadores subiram rio acima a fim de capturar o peixe. 
 

(D) Todos chegaram depressa, mas com muita cautela. 
_______________________________________________________________________ 
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10. Assinale a alternativa em que há todas as palavras estão grafadas de 
maneira CORRETA. 
 
(A) A cozinha está enxarcada de água. 
 
(B) Não sei aonde ela mora. 
 
(C) O enxoval do bebê deve chegar amanhã, mais já está pronto. 
 
(D) A poetisa escreve lindos versos.  
_______________________________________________________________________ 

 
11. Assinale a opção onde a frase está inteiramente de acordo com a norma culta. 
 
(A) O povo vota à muito tempo sob a influência das elites e dos chefes partidário. 
 
(B) A Câmara ficou meia preocupada com as repercuções das últimas votações. 
 
(C) Você está preocupado por quê? 
 
(D) Não sabemos o porque de ela ter saído mais cedo. 
_______________________________________________________________________ 
 
12. Marque a alternativa que apresenta ERRO de acentuação gráfica das palavras. 
 
(A) Por pouco ela não perde a boia.   
 
(B) Domingo não vou à festa porque estou com enjôo.  
 
(C) O trigésimo colocado no concurso não será nomeado.  
 
(D) Paulo não pôde ver o número do ônibus porque estava distraído. 
_______________________________________________________________________ 
 
13. Assinale a opção em que os vocábulos obedecem à mesma regra de acentuação 
gráfica.  
 
(A) pés, hóspedes. 
  
(B) sulfúrea, distância. 
 
(C) fosforescência, provém. 
 
(D) últimos, terrível. 
_______________________________________________________________________ 
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Sobre o emprego e o reconhecimento das classes de palavras, responda às questões 
de 14 a 17. 
 
14. Na oração “Ninguém será reprovado, se estudar o suficiente…”, a palavra 
sublinhada é: 
 
(A) advérbio de modo 
 
(B) conjunção adversativa 
 
(C) conjunção condicional 
 
(E) preposição essencial 
_______________________________________________________________________ 
 
15. Marque a frase em que o termo sublinhado expressa intensidade. 
 
(A) Quase morri de medo. 
 
(B) Agi com cautela. 
 
(C) Os mudos falam com as mãos. 
 
(D) Aquela rua é demasiado estreita. 
_______________________________________________________________________   
 
16. Em “Existem mulheres que reclamam exageradamente …”, a sequência 
morfológica CORRETA é: 
 
(A) verbo-substantivo-pronome relativo-verbo-substantivo. 
 
(B) verbo-substantivo-conjunção integrante-verbo-substantivo. 
 
(C) verbo-substantivo-pronome relativo-verbo-advérbio. 
 
(D) verbo-adjetivo-pronome indefinido-verbo-substantivo. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
17.  Um erro muito comum é a flexão do verbo “haver”. Esse verbo, no sentido de 
“ocorrer” ou “existir”, é impessoal, não ocorrendo a sua flexão no plural. É provável 
que a origem do erro seja a associação da conjugação do verbo “haver” com os 
verbos “existir” e “ocorrer”, que se flexionam de acordo com o número e a pessoa. 
 
Assinale a opção em que houve ERRO na flexão do verbo “haver”.  
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(A) Haverá mudanças. 
 
(B) Haviam muitas pessoas no parque. 
 
(C) Eles haviam chegado cedo. 
 
(D) Os alunos houveram-se muito bem nos exames. 
 
 
Sobre concordância nominal e concordância verbal, responda às questões de 18 a 20. 

 
18. Assinale a opção onde a concordância nominal está CORRETA. 
 
(A) Na turma do curso, há menas moças que rapazes.  
 
(B) Ela ficou meio preocupada com a notícia. 
 
(C) Após o alarme, todos os soldados ficaram alertas. 
 
(D) É proibido a entrada de menores. 
 
 
19. A frase em que a concordância está INCORRETA é: 
 
(A) É realmente louvável os esforços que vocês fizeram. 
 
(B) Questões polêmicas envolvem amplo debate. 
 
(C) Muitas pesquisas recentes tornaram superadas algumas afirmações sobre a língua 
e a literatura portuguesas. 
 
(D) Passadas cerca de duas semanas, os atletas viajaram para o exterior.  
_______________________________________________________________________ 
 

20. Concordância é o modo pelo qual as palavras alteram suas terminações para se 
acomodarem a outras palavras. A concordância verbal trata das alterações do verbo, 
para se acomodar ao seu sujeito.  Acerca do assunto, assinale a alternativa com 
ERRO de concordância verbal. 
 

(A) Precisam-se de homens honestos. 
 

(B) Há dez anos que não o vejo. 
 

(C) Alugam-se apartamentos para a temporada. 
 

(D) Mais de um aluno faltou à aula hoje.  

http://www.duquedecaxias.rj.gov.br/
http://www.ian.org.br/


Prefeitura Municipal de Duque de Caxias/RJ 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos  
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
Prova de Aferição para a Seleção de Conselheiros Tutelares 

 

www.duquedecaxias.rj.gov.br 
www.ian.org.br 

contato@ian.org.br 
7 

 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
(ECA) 

 
 
 
 
21. Considera-se criança, para os efeitos da Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, a 
pessoa: 
 

(A) até doze anos de idade completos;  
 

(B) até onze anos de idade; 
 

(C) entre 4 e 13 anos de idade; 
 

(D) até doze anos de idade incompletos. 
_______________________________________________________________________ 
 

22. Segundo o que rege o ECA, é dever da família, da comunidade, da sociedade em 
geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária. A garantia de prioridade compreende, EXCETO: 
 

(A) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 
 

(B) preferência no atendimento em estabelecimentos bancários; 
 

(C) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 
 

(D) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção 
à infância e à juventude. 
_______________________________________________________________________  
 

23. À luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito à liberdade compreende 
os seguintes aspectos, EXCETO: 
 

(A) estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, sem restrições; 
 

(B) praticar esportes; 
 

(C) participar da vida política, na forma da lei; 
 

(D) buscar refúgio, auxílio e orientação. 
 
 

As questões de 21 a 30 devem ser respondidas com base na Lei Federal 
nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), mesmo 
quando o enunciado não fizer referência.  
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24. Sobre as proibições elencadas no ECA, assinale a alternativa CORRETA.  
 

(A) É proibida a venda de bebidas alcoólicas à criança ou ao adolescente.  
 
(B) É proibida a hospedagem de criança em motel, mesmo se autorizado pelos pais ou 
responsável.  
 

(C) Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 (dezesseis) anos poderá viajar para 
fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais, mesmo com expressa 
autorização judicial.  
 

(D) Nenhuma criança ou adolescente nascido em território nacional poderá sair para 
outro país em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior. 
 

25. Sobre as Medidas de Proteção, assinale a alternativa INCORRETA.  
 

(A) Na aplicação das medidas de proteção levar-se-ão em conta as necessidades 
pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos 
familiares e comunitários.  
 

(B) As medidas específicas de proteção poderão ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente, além de substituídas a qualquer tempo.  
 

(C) Os registros e certidões necessários à inclusão, a qualquer tempo, do nome do pai 
no assento de nascimento são acompanhados de multas.  
 

(D) A autoridade competente poderá determinar, dentre outras, a seguinte medida: 
encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade. 
_______________________________________________________________________ 
 

26. Sobre o Conselho Tutelar, assinale a alternativa CORRETA.  
 

(A) Em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal haverá, no 
mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública 
local, composto de 15 (dez) membros, escolhidos pela população local para mandato 
de 4 (quatro) anos, permitida recondução por novos processos de escolha.  
 

(B) O exercício efetivo da função de Conselheiro constituirá serviço público relevante e 
estabelecerá presunção de idoneidade moral.    
 

(C) Lei federal ou estadual disporá quanto à remuneração dos membros do Conselho 
Tutelar. 
 

(D) Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, será exigida idade superior a 18 
anos.  
_______________________________________________________________________ 
 
 

http://www.duquedecaxias.rj.gov.br/
http://www.ian.org.br/


Prefeitura Municipal de Duque de Caxias/RJ 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos  
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
Prova de Aferição para a Seleção de Conselheiros Tutelares 

 

www.duquedecaxias.rj.gov.br 
www.ian.org.br 

contato@ian.org.br 
9 

 

27. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:  
 

I. conceder a remissão, como forma de suspensão ou extinção do processo; 
 
II. conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes; 
 

III. aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra norma de 
proteção à criança ou adolescente.  
 

Estão CORRETAS as afirmativas: 
 

(A) I e II, apenas; 
 

(B) I e III, apenas; 
 

(C) II e III, apenas; 
 

(D) I, II e III. 
______________________________________________________________________ 
 

28. São requisitos para a concessão de pedidos de colocação em família substituta, 
EXCETO:  
 

(A) qualificação completa apenas do requerente, independentemente da anuência ou 
não do seu companheiro ou cônjuge;  
 
(B) indicação de eventual parentesco do requerente e de seu cônjuge, ou 
companheiro, com a criança ou adolescente, especificando se tem ou não parente 
vivo; 
 
(C) qualificação completa da criança ou adolescente e de seus pais;  
 

(D) declaração sobre a existência de bens, direitos ou rendimentos relativos à criança 
ou ao adolescente.  
____________________________________________________________________________________ 
 

29. À luz do ECA, no título dos crimes e das infrações administrativas, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
 

(A) 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 prevê pena de detenção de seis meses a dois anos. 
 

(B) A autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente que 
deixar de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família 
do apreendido ou à pessoa por ele indicada poderá apenas ser multada, sem previsão 
de pena de detenção. 
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(C) Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a 
vexame ou a constrangimento prevê pena de detenção de seis meses a dois anos. 
 

(D) Impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho 
Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de função prevista no ECA 
prevê pena de detenção de seis meses a dois anos. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

30. Sobre a “Infiltração de Agentes de Polícia para a Investigação de Crimes contra a 
Dignidade Sexual de Criança e de Adolescente”, conforme dispõe a Lei nº 13.441 de 
08 de maio de 2017, assinale a alternativa INCORRETA.  
 

(A) Concluída a investigação, todos os atos eletrônicos praticados durante a operação 
deverão ser encaminhados ao Conselho Tutelar.  
 

(B) As informações da operação de infiltração serão encaminhadas diretamente ao juiz 
responsável pela autorização da medida, que zelará por seu sigilo.  
 

(C) Antes da conclusão da operação, o acesso aos autos será reservado ao juiz, ao 
Ministério Público e ao delegado de polícia responsável pela operação, com o objetivo 
de garantir o sigilo das investigações.  
 

(D) O agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade da 
investigação responderá pelos excessos praticados. 
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_____________________________________________________________________________________________________ 

PROVA DE REDAÇÃO 
INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 

 
1. O RASCUNHO da prova de Redação deverá ser feito no próprio Caderno de 
Questões, e não será válido, em hipótese alguma, para avaliação da prova de Redação 
do candidato. 
 
2. O IAN disponibilizará uma FOLHA DE REDAÇÃO personalizada, própria para o texto 
definitivo, e somente essa folha será considerada para a correção da prova de 
Redação.  
 
3. O texto definitivo deverá ser escrito com caneta de TINTA AZUL OU PRETA.  
 
4. O candidato poderá utilizar letras de fôrma ou corrida, NÃO sendo admitida a 
utilização simultânea de ambas as formas, sob pena de perder de pontos na correção.  
 
5.  O candidato deverá redigir no MÍNIMO 15 (quinze) e no MÁXIMO 25 (vinte e cinco) 
LINHAS, sob pena de ser atribuído NOTA ZERO na sua prova de Redação. 
 
6.  Serão observados os seguintes CRITÉRIOS DE CORREÇÃO: Conhecimento do tema 
proposto; Pontuação/Elementos de Coesão; Ortografia/Acentuação/Propriedade 
Vocabular/Morfossintaxe.     
 
7. A prova de Redação VALERÁ de ZERO a DEZ pontos, considerando-se habilitado o 
candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 5,0 (cinco).  Será considerado 
REPROVADO e automaticamente ELIMINADO do Processo Seletivo, o candidato que 
obtiver NOTA INFERIOR A 5,0 (cinco) na prova de Redação. 
 
8.  Será admitido RECURSO quanto à nota de Redação, conforme instruções constantes 
do item 6 do Edital.      
 
9. A prova de Redação será aplicada concomitantemente com as provas objetivas de 
múltipla escolha. 
 
10. Será atribuída NOTA ZERO à prova de Redação: em branco; com menos de 15 
linhas e mais de 25 linhas; cujo conteúdo versar sobre tema diverso do estabelecido; 
que fuja da tipologia, tema e proposta; considerada ilegível ou desenvolvida em forma 
de desenhos, números, versos, com espaçamento excessivo entre letras, palavras e 
parágrafos, bem como em códigos alheios à língua portuguesa escrita, ou em idioma 
diverso do português; que não for redigida com caneta de tinta azul ou preta; cujo 
texto seja, no todo ou em parte, cópia, transcrição ou plágio de outro autor.  
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11. NÃO é necessária a colocação de título na redação. 
 
12. Será adotado o seguinte critério de CORREÇÃO e PONTUAÇÃO na PROVA DE 
REDAÇÃO: 

   
 
 

COMPETÊNCIAS PONTUAÇÃO 
1. Tema: ponto de vista suficientemente abrangente de acordo com a proposta 
apresentada.  

 
 

(1,5) Excelente.  
(1,2) Muito bom.  
(0,8) Bom. 
(0,6) Regular.  
(0,4) Insuficiente. 

 2. Coerência nos parágrafos: condução racional às conclusões sintetizadas num ponto de 
vista ou opinião. 

(1,0) Excelente. 
(0,8) Muito bom. 
(0,6) Bom. 
(0,4) Regular. 
(0,2) Insuficiente. 

 3. Argumentação: utilização de variados recursos que conquistem a adesão do leitor às ideias 
defendidas. 

(1,5) Excelente. 
(1,2) Muito bom. 
(0,8) Bom. 
(0,6) Regular 
(0,4) Insuficiente. 

 4. Coesão na linguagem: relacionamento sintático e semântico entre palavras, orações e 
períodos, com clareza, correção, propriedade, concisão e fluência. 

(1,0) Excelente. 
(0,8) Muito bom. 
(0,6) Bom. 
(0,4) Regular. 
(0,2) Insuficiente. 

 5. Modalidade textual: 
  
a) estrutura geral: introdução, desenvolvimento e conclusão; 
b) estrutura das partes: parágrafos, períodos e orações. 

(1,0) Excelente. 
(0,8) Muito bom. 
(0,6) Bom. 
(0,5) Regular. 
(0,4) Insuficiente. 

 6. Seleção lexical: amplitude, elegância e harmonia do conjunto de vocábulos utilizados no 
texto na variedade culta da língua. 

(1,0) Excelente. 
(0,8) Muito bom. 
(0,6) Bom. 
(0,5) Regular. 
(0,4) Insuficiente. 

 7. Apresentação: estética do texto, observando-se título, caligrafia, margens e limpeza. 1,0) Excelente. 
(0,8) Muito bom. 
(0,6) Bom. 
(0,4) Regular. 
(0,2) Insuficiente. 

 8. Gramática/Ortografia: ortografia, regência, emprego do hífen, concordância, colocação, 
emprego da pontuação, acentuação gráfica e outras. 

De um  inicial de 2,0, 
será descontado 0,1 
ponto por erro, até 
o máximo de 20 
erros. 

TOTAL GERAL (Soma de todas as competências)   

http://www.duquedecaxias.rj.gov.br/
http://www.ian.org.br/
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RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
Com os conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação, redija um texto 
dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa 
sobre o tema: “OS PRÓS E OS CONTRAS DA REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL”. 
Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para 
o seu ponto de vista.  

http://www.duquedecaxias.rj.gov.br/
http://www.ian.org.br/

