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 Além deste caderno, contendo 70 (setenta) 
questões objetivas e 1 (uma) questão discursiva, 
você receberá do fiscal de sala 

 o cartão de respostas das questões objetivas; 

 a folha de textos definitivos da questão 
discursiva. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Verifique se seu caderno de questões está completo, 
sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, 
notifique imediatamente o fiscal da sala, para que 
sejam tomadas as devidas providências. 

 Confira seus dados pessoais, especialmente nome, 
número de inscrição e documento de identidade e leia 
atentamente as instruções para preencher o cartão de 
respostas e a folha de textos definitivos. 

 Use somente caneta esferográfica, fabricada em 
material transparente, com tinta preta ou azul. 

 Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) 
reservado(s). 

 Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de questões. 
Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo 
diferente do impresso em seu cartão de respostas, o 
fiscal deve ser obrigatoriamente informado para o 
devido registro na ata da sala. 

 Reserve tempo suficiente para o preenchimento do 
seu cartão de respostas e da folha de textos 
definitivos. O preenchimento é de sua 
responsabilidade e não será permitida a troca do 
cartão de respostas e da folha de textos definitivos em 
caso de erro do candidato. 

 Para fins de avaliação, serão levadas em consideração 
apenas as marcações realizadas no cartão de 
respostas e na folha de textos definitivos. 

 A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos 
na lista de presença. 

 Os candidatos serão submetidos ao sistema de 

detecção de metais quando do ingresso e da saída de 
sanitários durante a realização das provas. 

 Boa sorte! 

 

 

 Você dispõe de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) 
minutos para a realização da prova, já incluído o 
tempo para a marcação do cartão de respostas e 
preenchimento da folha de textos definitivos. 

 3 (três) horas após o início da prova é possível 
retirar-se da sala, sem levar o caderno de prova. 

 A partir dos 30 minutos anteriores ao término da 
prova é possível retirar-se da sala levando o 
caderno de questões. 

 

 Qualquer tipo de comunicação entre os 
candidatos durante a aplicação da prova. 

 Anotar informações relativas às respostas em 
qualquer outro meio que não seja o caderno de 
questões. 

 Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de 
sala. 

 Usar o sanitário ao término da prova, após deixar 
a sala. 

SUA PROVA 

TEMPO 

NÃO SERÁ PERMITIDO 

INFORMAÇÕES GERAIS 
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Língua Portuguesa 

1  

Em todas as frases a seguir foi usada a conjunção “porque”; as 
opções a seguir apresentam formas adequadas de reescrever 
essas frases, retirando-se essa conjunção, com a manutenção do 
sentido original, à exceção de uma. Assinale-a. 

(A) O invejoso é tirano e verdugo de si próprio: ele sofre porque 
os outros gozam / Por causa do gozo dos outros, o invejoso 
sofre e é tirano e verdugo de si próprio. 

(B) Muitos homens são louvados porque são mal conhecidos / 
Pelo mau conhecimento que se tem de alguns homens, eles 
são louvados. 

(C) Arguimos a vaidade alheia porque ofende a nossa própria / 
Por ofensa à nossa própria vaidade, arguimos a vaidade 
alheia. 

(D) A mocidade é temerária; presume muito porque sabe pouco / 
Pela pouca sabedoria, a mocidade é temerária e presume 
muito. 

(E) As nações não envelhecem como as pessoas, porque todos os 
dias se renovam pelos nascimentos / Pela renovação diária 
por meio dos nascimentos, as nações, como as pessoas, não 
envelhecem. 

2  

A oração “Acreditou que venceria facilmente o inimigo” poderia 
ser reescrita do seguinte modo: “Acreditou em fácil vitória contra 
o inimigo”. 

Seguindo esse modelo, assinale a frase que realiza a mesma 
modificação de forma adequada. 

(A) O problema necessita ser resolvido urgentemente / o 
problema precisa de dissolução urgente. 

(B) Essa questão merece ser examinada detidamente / essa 
questão merece um exame detalhado. 

(C) O Museu será reinaugurado proximamente / o museu terá 
uma reinauguração próxima. 

(D) Vamos dividir os doces equitativamente / vamos dividir os 
doces de forma idêntica. 

(E) O deputado declarou repentinamente que sairia do partido / 
o deputado fez uma declaração repetida de que sairia do 
partido. 

3  

Em todas as frases abaixo substituímos por um particípio o 
segmento sublinhado. 

Assinale a frase em que essa substituição foi feita de forma 
inadequada. 

(A) Um edifício que está sobre quatro colunas / erigido. 

(B) Os carros que estão em fila dupla / estacionados. 

(C) O território que está entre Rio e São Paulo / localizado, 
situado. 

(D) Os presos que estão nessa cela / inseridos. 

(E) Uma esmeralda que está nesse anel / encrustada. 

4  

Em todas as frases abaixo está presente o verbo “ver”. 

A substituição desse verbo por outro, adequada ao contexto, é: 

(A) Ficamos paralisados, vendo a paisagem maravilhosa / 
contemplando. 

(B) É difícil ver a diferença de cores neste quadro / apreciar. 

(C) O diretor verá hoje os requerimentos dos alunos / notará. 

(D) Os médicos veem muitos pacientes por dia / percebem. 

(E) Não conseguiram ver a grandeza das ações / destacar. 

5  

Assinale a frase abaixo cujo vocábulo sublinhado não apresenta 
uma impropriedade léxica (vocábulo mal-empregado no contexto 
da frase). 

(A) Recebeu um elogio pelo ato heroico que cometeu. 

(B) O carro deslizou na pista graças à chuva da noite anterior. 

(C) Eu garanto que não fui eu o autor do crime. 

(D) Os passageiros fizeram um esforço sobre-humano para 
escapar. 

(E) O paciente chegou ao hospital gozando de má saúde. 

6  

Nas frases abaixo, os adjetivos sublinhados estão relacionados à 
ideia de “movimento”. 

Assinale a opção na qual o adjetivo foi selecionado 
adequadamente para o contexto da frase. 

(A) Assim que a orquestra iniciou a valsa, os formandos 
começaram a dançar com movimentos frenéticos. 

(B) Os soldados, perfeitamente perfilados, exibiam uma marcha 
ritmada. 

(C) O passante sofreu um ataque e caiu ao chão com 
movimentos oscilantes. 

(D) O pêndulo do relógio mostrava um movimento giratório. 

(E) O mar se chocava contra as rochas com força convulsiva. 

7  

Assinale a frase em que há problema de norma culta em função 
da confusão entre “todo-a” / “todo o - toda a”. 

(A) Toda alegria é uma vitória, e uma vitória é uma vitória, por 
menor que seja. 

(B) Quem não sabe chorar de todo o coração também não sabe 
rir. 

(C) Ele chorou todo o dia após receber a notícia trágica. 

(D) Todo trabalho ficou manchado do vinho derramado. 

(E) Toda tristeza deve ser afastada de nossa vida. 

8  

Assinale a frase em que houve emprego correto do pronome LHE. 

(A) “Se você de fato leva a sério a preparação de seu filho para o 
futuro, não lhe ensine a subtrair – ensine a deduzir”. 

(B) “Os que são incapazes de recordar o passado são condenados 
a repetir-lhe”. 

(C) “Se você conta os anos, o tempo parecer-lhe-á breve”. 

(D) “Lembre-se – quando você achar que tudo está perdido, o 
futuro ainda lhe aguardará”. 

(E) “A história é um cavalo que galopa atravessando a janela, e 
você deve decidir se saltará para montar-lhe ou não”. 
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9  

Em todas as frases abaixo ocorre a presença do adjetivo “bom” / 
“boa” com diferentes sentidos. 

Assinale a frase em que há a indicação de um sinônimo 
inadequado para esse adjetivo. 

(A) Uma boa risada é um raio de sol na casa / barulhenta. 

(B) É um prazer navegar com bom tempo / estável. 

(C) Aquele apartamento está sendo vendido por bom preço / 
barato. 

(D) Acho que esse vestido está bom nela / bem ajustado. 

(E) Aquele aluno tem uma boa letra / legível. 

10  

O diminutivo em língua portuguesa mostra valores variados. 

Assinale a frase abaixo em que o diminutivo tem valor afetivo. 

(A) Nesse frio, bom mesmo é um cobertorzinho amigo. 

(B) O governo deseja que a inflação vá embora depressinha. 

(C) O deputado mostrava em seu pulso um reloginho barato. 

(D) Na Europa ocorre agora uma guerrinha suja. 

(E) A mobília da boneca tinha apenas duas cadeirinhas. 

 

Raciocínio Lógico Matemático 

11  

Uma distribuidora de produtos químicos recebeu 1600 litros de 
certo composto e deve distribuir toda essa quantidade entre 5 
laboratórios em partes proporcionais aos números  
3, 4, 5, 6 e 7. 

O laboratório que receber a menor quantidade receberá  

(A) 190 litros. 

(B) 192 litros. 

(C) 194 litros. 

(D) 196 litros. 

(E) 198 litros. 

12  

Flávio é engenheiro e seu salário é constituído de duas partes: 
60% do valor bruto referem-se ao trabalho de escritório e 40%, 
pelas visitas às obras. 

Flávio foi promovido; com isso, a parte do seu salário referente a 
visitas às obras teve aumento de 100%, mas a outra parte 
permaneceu igual. 

Sobre o novo salário, a parte relativa ao trabalho de escritório 
representa, aproximadamente, 

(A) 37%. 

(B) 39%. 

(C) 41%. 

(D) 43%. 

(E) 45%. 

13  

Milton, Nei e Otávio são técnicos e trabalham no interior do 
estado da Paraíba. Neste ano de 2022, os três fizeram cursos de 
aperfeiçoamento no Centro de Treinamento (CT) em João Pessoa. 

Considere as informações: 

• Milton chegou no CT em 27 de abril e permaneceu lá por 40 
dias. 

• Nei chegou no CT em 03 de maio e permaneceu lá por 37 
dias. 

• Otávio chegou no CT em 25 de abril e permaneceu lá por 36 
dias. 

Nas informações acima, o dia de chegada e o dia da partida são 
considerados como dias de permanência no CT. 

O número de dias que Milton, Nei e Otávio estiveram juntos no 
CT foi 

(A) 27. 

(B) 28. 

(C) 29. 

(D) 30. 

(E) 31. 

14  

Miguel, Artur e Heitor possuem idades diferentes e nasceram em 
cidades diferentes; um nasceu em Patos, outro em Cabedelo e 
outro em Santa Rita. 

As três afirmações seguintes sobre eles são verdadeiras: 

 Miguel é mais velho que o cabedelense. 

 Artur nasceu em Patos. 

 Heitor não é o mais novo. 

É correto concluir que  

(A) Miguel é mais novo que Artur. 

(B) Heitor nasceu em Santa Rita. 

(C) o santa-ritense é o mais velho. 

(D) o cabedelense é mais velho que Miguel. 

(E) Artur é mais velho que o patoense. 

15  

Carlos considera que um número é agradável quando a soma dos 
seus algarismos é 7 ou múltiplo de 7. Por exemplo, o ano de 2005 
foi agradável pois 2 + 0 + 0 + 5 = 7, e o de 2039 será também, pois 
2 + 0 + 3 + 9 = 14. 

Por esse critério, o número de anos agradáveis do século XX foi 
igual a 

(A) 7. 

(B) 10. 

(C) 11. 

(D) 13. 

(E) 14. 

16  

O valor da expressão numérica 

22022 − 22021 − 22020 + 22019

22020 − 22019
 

é 

(A) 5. 

(B) 4. 

(C) 3. 

(D) 2. 

(E) 1. 
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17  

Um número inteiro positivo é chamado de “quadrado perfeito” 
quando ele é o quadrado de um número inteiro positivo. Por 

exemplo, 16 é um quadrado perfeito pois é igual a 42. 

O número de quadrados perfeitos maiores do que 100 e menores 
do que 2023 é 

(A) 28. 

(B) 34. 

(C) 42. 

(D) 44. 

(E) 48. 

18  

Sobre 4 grandezas X, Y, Z e W sabe-se que: 

 A razão de W para X é 4:3 

 A razão de Y para Z é 3:2 

 A razão de Z para X é 1:6 

A razão de X+Y para Z+W é 

(A) 5:6 

(B) 4:7 

(C) 3:5 

(D) 6:11 

(E) 8:11 

19  

A soma de 2 números naturais é 22253. Um dos números é 
divisível por 10 e se retirarmos o algarismo das unidades desse 
número obtém-se o outro número. 

A diferença entre o maior e o menor número é 

(A) 13222. 

(B) 14644. 

(C) 15876. 

(D) 17732. 

(E) 18207. 

20  

Considere como verdadeiras as seguintes sentenças: 

 Se Gerson não é torcedor do Botafogo, então Luiz é torcedor 
do Treze. 

 Se Luiz é torcedor do Treze, então Débora não é torcedora do 
Campinense. 

 Se Débora não é torcedora do Campinense, então Lúcia é 
torcedora do Botafogo. 

 Lúcia não é torcedora do Botafogo. 

É correto concluir que 

(A) Luiz é torcedor do Treze. 

(B) Gerson é torcedor do Botafogo. 

(C) Luiz não é torcedor do Botafogo. 

(D) Débora é torcedora do Campinense. 

(E) Lúcia é torcedora do Treze. 

 

Atualidades 

21  

É um romance brasileiro de 2019 escrito pelo autor baiano Itamar 
Vieira Junior. Conta a história de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, 
marcadas por um acidente de infância, e que vivem em condições 
de trabalho escravo contemporâneo em uma fazenda no sertão 
da Chapada Diamantina. O romance foi originalmente publicado 
em Portugal, pela editora Leya, após vencer o prêmio de mesmo 
nome. No Brasil, é publicado pela editora Todavia. Além do 
Prémio Leya, venceu também importantes competições como o 
Prêmio Jabuti 2020 e o Prêmio Oceanos 2020. 

(adap. wikipedia) 

O texto refere-se ao romance 

(A) Torto Arado. 

(B) Baixo Esplendor. 

(C) Tudo é Rio. 

(D) Vista Chinesa. 

(E) Anos de Chumbo e Outros Contos. 

22  

Conceito, surgido a partir do Protocolo de Kyoto em 1997, que 
visa à diminuição dos gases de efeito estufa, que provocam 
diversos problemas ambientais associados às mudanças 
climáticas. Eles fazem parte de um mecanismo de flexibilização 
que auxilia os países que possuem metas de redução da emissão 
de gases poluentes a alcançá-las.  

A cada tonelada não emitida, gera-se um crédito. Assim, quando 
um país consegue reduzir a emissão dessa tonelada, ele recebe 
uma certificação emitida pelo Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo (MDL), ou seja, recebe os créditos que estarão disponíveis 
para serem comercializados com os países que não alcançaram 
suas metas. 

A geração do crédito é realizada à medida que os países 
esforçam-se em projetos e ações que visam ao desenvolvimento 
sustentável, evitando, assim, o aumento do efeito estufa. 
Exemplos desses projetos são o empenho em reduzir os níveis de 
desmatamento, as campanhas para o consumo consciente, o uso 
de fontes de energia alternativas, entre outros. 

(mundoeducacao.uol.com.br. Adaptado) 

O texto refere-se aos créditos de 

(A) Hidrogênio. 

(B) Oxigênio. 

(C) Carbono. 

(D) Enxofre. 

(E) Silício.  
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23  

 
O mundo tem acompanhado o que acontece com a inflação nos 
Estados Unidos da América. Recentemente, a inflação por lá saiu 
de um platô de cerca de 2% ao ano e atualmente gira em torno 
de 8 a 9%. Na zona do euro, vemos acontecer fenômeno similar. 
Economias emergentes também sentem os efeitos negativos de 
uma inflação mais alta. 

Avalie se, entre as causas do aumento recente da inflação nos 
EUA, podem ser citados: 

I. O movimento de alta nas taxas de juros. 

II. Os incentivos econômicos concedidos aos americanos 
(pessoas e empresas) durante a pandemia do coronavírus. 

III. As paralisações nas cadeias produtivas por conta dos surtos 
de Covid. 

IV. A invasão da Ucrânia pela Rússia. 

Estão corretos os itens 

(A) I e II, apenas. 

(B) III e IV, apenas. 

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

24  

 
Grande artista brasileira, Gal Costa nos deixou neste mês de 
novembro de 2022. Artista única, de voz afinadíssima, transitou 
sempre por diversos movimentos artísticos da música popular 
brasileira. Seu nome, entretanto, estará para sempre associado, 
fundamentalmente, ao seguinte movimento: 

(A) Bossa Nova. 

(B) Jovem Guarda. 

(C) BRock. 

(D) Tropicalismo. 

(E) Mangue Beat. 

25  

Recentemente, algumas nações europeias foram sacudidas por 
crises políticas que afetaram vivamente seus Parlamentos. Um 
caso particularmente importante é o do Reino Unido, onde 
sucessivas crises sacudiram o Parlamento após a saída da União 
Europeia, no episódio conhecido como brexit. 

Em relação ao tema, avalie se as descrições a seguir são falsas (F) 
ou verdadeiras (V): 

I. A Primeira-Ministra Theresa May, do Partido Trabalhista, 
esteve à frente do governo por ocasião das intensas 
negociações com a União Europeia que culminaram no brexit. 
Vitoriosa no brexit, deixou o cargo de Primeira-Ministra 
pouco depois, dando por encerrada sua exitosa gestão. 

II. O poderoso Primeiro-Ministro Boris Johnson, do Partido 
Conservador, sucedeu Theresa May. No cargo, Johnson 
tentou desfazer o brexit. Com isso, administrou crise após 
crise até ser acusado de comportamento inadequado em dois 
episódios: no primeiro, foi acusado de promover uma festa 
na residência oficial e escritório do Primeiro-Ministro, bem no 
auge da pandemia; um segundo episódio, no qual promoveu 
a vice-chefe da bancada do governo no parlamento uma 
pessoa acusada reiteradas vezes de assédio sexual, causou a 
renúncia de vários ministros e acabou por levar à renúncia de 
Johnson, em 2021.  

III. Johnson foi sucedido por Liz Truss, que serviu como Primeira-
Ministra do Reino Unido por cerca de seis meses, sem 
entretanto ocupar o cargo de líder do Partido Conservador 
nesse período. Caiu por conta de uma desastrosa política 
econômica, agravada pelos efeitos da pandemia e da guerra 
Rússia-Ucrânia. 

As descrições são, respectivamente, 

(A) F – F – F. 

(B) F – F – V. 

(C) V – F – F. 

(D) V – V – V. 

(E) F – V – V. 
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Legislação Básica 

26  

Joana, servidora pública federal, ocupante de cargo de 
provimento efetivo há uma década, almejava obter licença para 
resolver um grave problema particular, afeto à administração de 
uma empresa deixada por seu falecido pai. 

Ao se inteirar sobre a existência de licença dessa  
natureza no âmbito da Lei nº 8.112/1990, foi-lhe corretamente 
informado que 

(A) em razão da prevalência do interesse público sobre o privado, 
a lei não prevê licença dessa natureza. 

(B) a licença alvitrada pode ser deferida pelo prazo máximo de 
dois anos, sendo que Joana somente receberia sua 
remuneração no primeiro ano. 

(C) a licença alvitrada pode ser deferida por até três anos, sem 
remuneração, não podendo ter a sua duração reduzida ou 
cessada por decisão superveniente. 

(D) a licença alvitrada pode ser deferida por até três anos, sem 
remuneração, podendo ser interrompida a qualquer tempo, a 
pedido de Joana ou no interesse do serviço. 

(E) a licença alvitrada pode ser deferida por até um ano, sem 
prejuízo da remuneração, podendo ser interrompida a 
qualquer tempo, a pedido de Joana ou no interesse do 
serviço. 

27  

Determinado órgão de segurança pública almejava realizar o 
tratamento dos dados pessoais de diversos indivíduos, sendo que 
todos eram pessoas naturais, para um objetivo estritamente 
relacionado às suas atividades finalísticas. 

Ao tomar conhecimento dessa iniciativa, a organização não 
governamental “amigos da privacidade” consultou o seu 
advogado a respeito de sua compatibilidade com a Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD), sendo corretamente esclarecido que 

(A) a LGPD não é aplicada à referida espécie de tratamento, que 
deve ser regida por legislação específica. 

(B) a LGPD autoriza expressamente essa espécie de tratamento, 
que pode ser livremente realizado por órgão público ou por 
pessoa jurídica de direito privado. 

(C) a LGPD veda expressamente essa espécie de tratamento, 
salvo se houver prévia e expressa autorização do titular dos 
dados pessoais. 

(D) a LGPD veda expressamente essa espécie de tratamento, 
ressalvada, apenas, a possibilidade de ponderação, no caso 
concreto, à luz dos interesses envolvidos;  

(E) a LGPD somente permite o arquivamento dos dados pessoais, 
não o tratamento almejado pelo órgão de segurança pública, 
sem o consentimento do titular dos dados. 

28  

Igor, servidor público federal ocupante de cargo de provimento 
efetivo, encontrava-se em débito com o erário. Apesar disso, ao 
fim de processo administrativo disciplinar, no qual lhe foram 
assegurados o contraditório e a ampla defesa, a autoridade 
competente decidiu demiti-lo, mas foi informada por um assessor 
a respeito do referido débito. 

À luz dessa narrativa e considerando os balizamentos 
estabelecidos pela Lei nº 8.112/1990, é correto afirmar que a 
autoridade competente 

(A) não pode demitir João, que será posto em disponibilidade até 
a quitação do débito. 

(B) pode demitir João, que terá o prazo de sessenta dias para 
quitar o débito, sob pena de inscrição em dívida ativa. 

(C) pode demitir João, que terá o prazo de sessenta dias para 
quitar o débito, sob pena de sofrer a penhora de seus 
vencimentos. 

(D) pode demitir João, que terá o prazo de sessenta dias para 
quitar o débito, sob pena de sofrer o arresto de seus 
vencimentos. 

(E) não pode demitir João, que permanecerá exercendo suas 
funções até quitar o débito existente, mediante desconto 
mensal não superior a 10% dos seus vencimentos. 

29  

Maria forneceu os seus dados pessoais para usufruir determinado 
benefício assistencial ofertado pelo Estado Alfa. Considerando 
que Maria figurava como parte interessada em um processo 
administrativo no qual certo órgão da Administração Pública lhe 
aplicara a sanção de multa, um servidor constatou que as 
referidas informações poderiam ser utilizadas, neste último 
processo, para demonstrar que Maria não tinha razão em suas 
alegações.  

À luz da sistemática estabelecida pela Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD), é correto afirmar que 

(A) é vedado que órgão da Administração Pública, enquanto 
controlador dos dados pessoais, os utilize para qualquer 
outro fim que não aquele indicado pelo titular. 

(B) o princípio da universalidade das provas, contemplado na 
LGPD, autoriza a utilização dos dados pessoais de Maria para 
os fins pretendidos pelo servidor. 

(C) como os dados pessoais foram apresentados por Maria, para 
o exercício regular de um direito, não poderiam ser utilizados 
em seu prejuízo. 

(D) a Administração Pública, sempre que figure como operadora 
dos dados pessoais, pode utilizá-los da forma que melhor lhe 
aprouver. 

(E) a LGPD autoriza a utilização dos dados fornecidos por Maria 
caso o bem jurídico a ser tutelado seja de interesse público. 
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30  

João, servidor público federal ocupante de cargo de provimento 
efetivo, sofreu grave acidente quando se encontrava no exercício 
de suas funções regulares. Em razão da limitação que sofreu em 
sua capacidade física, conforme verificado em inspeção médica, 
viu-se impossibilitado de voltar a exercer a função anterior. 

Considerando os termos dessa narrativa, é correto afirmar que 
João deve ser 

(A) necessariamente aposentado. 

(B) necessariamente exonerado. 

(C) readaptado, se estiverem presentes os requisitos exigidos e, 
caso não haja cargo vago, atuará como excedente, até a 
ocorrência da vaga. 

(D) readaptado, se estiverem presentes os requisitos exigidos e, 
caso não haja cargo vago, posto em disponibilidade, até a 
ocorrência de vaga. 

(E) transferido para cargo diverso, de carreira distinta, de 
atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de 
escolaridade e equivalência de vencimentos. 

 

Conhecimentos Específicos 

31  

Ao discorrer sobre o Projeto Ético-Político do Serviço Social, 
Netto (1999) parte do debate da relação entre projetos 
societários e projetos de profissão. 

Segundo esse autor, os projetos profissionais  

(A) conectam medularmente a profissão com as políticas sociais. 

(B) vinculam-se à pós-modernidade. 

(C) apresentam a autoimagem de uma profissão. 

(D) garantem os direitos dos usuários. 

(E) delimitam as esferas da teoria e da prática. 

32  

O conservadorismo marca o Serviço Social desde a sua gênese, 
para ajustar os operários à sociedade capitalista. O cariz 
conservador foi questionado quando o processo de Renovação 
teve início, culminando com o Congresso da Virada, em 1979.  
A partir de então, ainda que a profissão tenha assumido uma 
direção marxista, o conservadorismo não desapareceu, 
notadamente no exercício profissional do assistente social. 

O assistente social, em sua grande maioria, é um profissional 
assalariado, o que lhe imprime um caráter de subordinação 
perante o seu empregador. Essa condição de trabalho confere ao 
assistente social uma autonomia 

(A) condicionada. 

(B) total. 

(C) residual. 

(D) relativa. 

(E) exponenciada. 

33  

Trabalhando com políticas sociais neoliberais, de acordo com 
Guerra (2007), ao assistente social são demandadas ações 

(A) higienistas. 

(B) progressistas. 

(C) universalizantes. 

(D) coletivas. 

(E) paternalistas. 

34  

Para Peixoto, Moljo e Mendes (2021), diante de um quadro de 
agudização do conservadorismo, a atuação profissional, em 
vários momentos, 

(A) é subjugada pelas normas institucionais. 

(B) coloca-se ao lado dos usuários atendidos e suas demandas. 

(C) é capturada por essa realidade e reproduz a ordem vigente. 

(D) rompe com o status quo e atua para além da manutenção da 
ordem. 

(E) implementa estratégias de resistência. 

35  

Toda análise que se pretende materialista histórica e crítico-
dialética tem que buscar seus fundamentos ontológicos 

(A) no socialismo. 

(B) na realidade social. 

(C) no modelo capitalista. 

(D) na sociedade salarial. 

(E) na totalidade. 

36  

Marilda Iamamoto, ao tecer suas reflexões e análises 
fundamentadas na teoria marxista, introduz a concepção do 
Serviço Social como 

(A) pertencente à área das Ciências Humanas. 

(B) profissão liberal. 

(C) originária do sincretismo ideológico. 

(D) especialização do trabalho coletivo na sociedade. 

(E) maturação da intenção de ruptura. 

37  

A relação entre saúde e doença só pode ser apreendida se 
enraizada nas condições históricas e sociais. À etapa atual de 
exploração da força de trabalho correspondem tipos particulares 
de adoecimento/acidentes de trabalho, oriundos de uma 
verdadeira “cadeia de pressão” que envolve o trabalhador nos 
mecanismos sutis de pressão, e dissimulam as causas das novas 
formas de acidentes e adoecimento. 

Para Antunes (2019), esse processo pode ser caracterizado como 

(A) pós-neoliberalismo. 

(B) metamorfoses do trabalho contemporâneo. 

(C) precarização estrutural do trabalho. 

(D) modernas transformações laborais. 

(E) infoproletariado. 

38  

A reestruturação do capital, notadamente após a crise estrutural 
dos anos 1970, provocou a reorganização e gestão do trabalho, 
bem como o modo de produzir. Esta reorganização tem 
convertido, paulatinamente, os espaços de trabalho em espaços 
de adoecimento. 

Na análise de Antunes (2018), o aumento dos processos de 
adoecimento psíquico entre os trabalhadores possui como base 

(A) o toyotismo e suas novas formas de gerenciamento do tempo 
de labor. 

(B) a introdução da eletrocomputrônica. 

(C) o redesenho das plantas das fábricas. 

(D) o sucateamento das políticas e serviços de saúde universais. 

(E) a diminuição das estratégias coletivas de defesa entre 
trabalhadores. 
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39  

Ao analisar o trabalho do Serviço Social na Saúde, Vasconcelos 
(apud Matos, 2013) observa que, coletivamente, ele se 
materializa numa sobreposição de fazeres profissionais atuantes 
sobre o mesmo usuário. 

Assim, esse trabalho pode ser caracterizado como 

(A) interdisciplinar. 

(B) multiprofissional. 

(C) cooperativado. 

(D) transdisciplinar. 

(E) equipe. 

40  

“O projeto da Reforma Sanitária tem a sua origem na negação da 
política de saúde historicamente tratada no país e agravada na 
ditadura militar”. 

(Matos, 2013) 

No projeto mencionado residem as seguintes duas importantes 
características: 

(A) o privilégio da atenção primária e o estabelecimento de 
parceria com a rede privada para a atenção quaternária. 

(B) a contratação de profissionais liberais para a assistência 
médica e a centralização dos serviços hospitalares. 

(C) ênfase no serviço médico domiciliar e a criação do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência 

(D) uma inovadora concepção de saúde e a constituição de um 
serviço público e estatal com acesso universal. 

(E) trabalhar com equipes multiprofissionais e toma como 
central a Política de Saúde. 

41  

A entrevista é um dos instrumentos mais frequentemente 
utilizados pelo assistente social em seu trabalho. 

Avalie se, de acordo com Boni e Quaresma (2005), são formas de 
entrevista: 

I. a história de vida. 

II. a projetiva. 

III. a estruturada. 

Está correto o que se afirmar em 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 

42  

A visita domiciliar é integrante do trabalho do assistente social 
desde o início da profissão. A fim de desvinculá-la de sua herança 
conservadora, o CFESS (2020) entende ser mais adequado 
denominá-la como 

(A) registro familiar. 

(B) entrevista no domicílio. 

(C) atendimento em residência. 

(D) oitiva parental. 

(E) abordagem familiar. 

43  

O registro de serviços, ações e atividades do assistente social 
remonta às origens da profissão. Ao analisar o Serviço Social na 
Saúde, Matos (2013) conclui que o assistente social é, em geral, o 
profissional  

(A) mobilizador de equipe multiprofissional a favor dos usuários. 

(B) que consegue dar conta das diversas demandas trazidas pelos 
usuários. 

(C) cujo cotidiano transforma sua prática em um exercício 
burocrático e crítico. 

(D) que garante os direitos dos usuários e seus familiares. 

(E) responsável pela articulação de vida dos usuários para além 
dos muros do serviço de saúde. 

44  

A partir das análises marxianas, Lourenço (2016) registra que  
“o trabalho no sistema do capital representa a degeneração 
progressiva da saúde e da vida (...) provocadas pela precariedade 
das condições de trabalho e, por extensão, da totalidade da vida 
social”. 

A partir desta assertiva, a autora pensa que a Saúde do 
Trabalhador deve ser compreendida 

(A) como centralizada nas políticas de proteção aos 
trabalhadores. 

(B) a partir das doenças e agravos ocupacionais. 

(C) num duplo sentido de concessão e conquista de direitos. 

(D) para além do ambiente e processo laboral. 

(E) estatisticamente pelo perfil de morbidade no trabalho. 

45  

No Brasil, em geral, e no Serviço Social, em particular, a mediação 
de conflitos é uma atividade recente. De acordo com Fávero e 
Mazuelos (2010), “O mediador atua como facilitador para que os 
participantes compartilhem as informações relevantes a respeito 
da questão deflagradora do conflito, reflitam sobre suas  
causas, tenham acesso à informação e construam opções para 
lidar com ele.” 

A partir desse raciocínio, afirmam ser fundamental que a ação de 
mediação se vincule 

(A) às políticas sociais setoriais. 

(B) aos equipamentos sociais que serão acessados pelos 
usuários. 

(C) às concepções teóricas que lhe sirvam de sustentação. 

(D) às múltiplas questões vivenciadas cotidianamente pelos 
sujeitos. 

(E) às equipes interdisciplinares. 

46  

Sandra tem 5 anos de idade e presenciou seu pai espancar sua 
mãe até matá-la. Ela será ouvida por uma autoridade judiciária 
em uma oitiva especial. 

Este processo é conhecido como 

(A) inquérito infantil. 

(B) depoimento especial. 

(C) entrevista guiada. 

(D) testemunho assistido. 

(E) escuta especializada. 
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47  

Carlos, uma criança com 7 anos de idade, foi vítima de violência 
sexual por parte de seu padrasto. Na cidade em que reside não 
há delegacias especializadas no atendimento de crianças e 
adolescentes vítimas de violência. 

Nesse caso, ele será prioritariamente encaminhado 

(A) à Vara da Infância e Adolescência. 

(B) ao Juizado de Menores. 

(C) ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social. 

(D) ao Conselho Tutelar. 

(E) à Delegacia especializada em temas de direitos humanos. 

48  

Jacira trabalha em um ambulatório especializado no atendimento 
a pessoas com HIV/Aids. Na semana passada, ela atendeu a Sra. 
Laura, que estava muito preocupada com a saúde de seu filho 
Alex. Jacira verifica o prontuário de Alex, e procura tranquilizar a 
Sra. Laura, informando-a que a infecção pelo HIV/Aids é hoje 
controlável. Esta semana, Alex procura a Direção do hospital a 
fim de denunciar Jacira, pois sua mãe não sabia do seu estado 
sorológico. 

À luz da Lei nº 14289/22, a conduta de Jacira está 

(A) errada, posto que o prontuário é um instrumento só 
manuseável pelo médico. 

(B) correta, porque se trata de parente em linha direta, o que é 
permitido por lei. 

(C) errada, pois o sigilo sobre a condição de pessoa que vive 
com HIV/Aids é obrigatório. 

(D) correta, dado que o assistente social faz parte da equipe 
interdisciplinar. 

(E) correta, uma vez que o usuário deve solicitar formalmente 
sigilo sobre seu diagnóstico. 

49  

Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada 
contra idosos são objeto de 

(A) intervenção de equipe psicossocial multidisciplinar. 

(B) denúncia anônima por qualquer testemunha civil. 

(C) convocação dos familiares a fim de confirmar ou não a 
suspeita. 

(D) notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e 
privados. 

(E) fornecimento de informações para autoridades judiciárias 
que demandarem. 

50  

No que concerne ao Estatuto do Idoso, as entidades 
governamentais e não governamentais de atendimento ao idoso 
devem ser fiscalizadas 

(A) pela Vigilância Sanitária. 

(B) pela Secretaria de Assistência social. 

(C) pela Defesa do Consumidor. 

(D) pelo Ministério da Cidadania. 

(E) pelo Conselho de Familiares dos Internos. 

51  

Alberto e Camila terminaram um relacionamento recentemente. 
Entretanto, Alberto não se conforma, e diariamente espera 
Camila na saída do trabalho, seguindo-a até em casa. 

Esse ato é legalmente reconhecido como Perseguição, 
consubstanciando-se como 

(A) uma ofensa. 

(B) uma falta. 

(C) um delito. 

(D) uma infração. 

(E) um crime. 

52  

Denise mantinha um relacionamento conjugal com Lucas, seu 
colega de trabalho, há 7 anos. Desta união nasceram dois filhos – 
atualmente com 5 e 2 anos respectivamente. Em meio a uma 
discussão motivada por ciúmes, Lucas agrediu Denise 
provocando-lhe múltiplos ferimentos e fraturas. Como medidas 
protetiva e de assistência à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, o Juiz assegurou a Denise o afastamento do 
seu local de trabalho com a manutenção do vínculo trabalhista. 
Em adição, determinou a prestação de alimentos provisionais por 
parte de Lucas. 

Segundo a Lei Maria da Penha, essas medidas são 

(A) parcialmente corretas, porque somente o empregador pode 
garantir manutenção de vínculo trabalhista. 

(B) corretas, pois fazem parte do arcabouço legal. 

(C) inaplicáveis pois conflitantes com a CLT e o ECA. 

(D) incorretas, pois o juiz não pode aplicar medidas protetivas e 
de assistência. 

(E) corretas em parte, pois alimentos provisionais devem ser 
determinados pela Vara de Família. 

53  

Avalie se a Recomendação nº 27/2009, a fim de promover o 
amplo e irrestrito acesso de pessoas com deficiência a diversos 
Tribunais e o efetivo gozo dos serviços que eles prestam, postula 
a “construção e/ou reforma para garantir acessibilidade para 
pessoas com deficiência, nos termos da normativa técnica em 
vigor (ABNT 9050)” de equipamentos tais como: 

I. reserva de vagas em estacionamento 

II. instalação de piso tátil direcional 

III. escadas rolantes 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 

54  

Januário teve um surto psicótico, mas no seu Município de 
residência não existe nenhum CAPS. 

Nesse caso, o atendimento de saúde mental é feito 

(A) pela UPA do bairro do usuário. 

(B) pela Clínica da Família. 

(C) pelo Hospital geral mais próximo. 

(D) pelo SAMU, que providenciará a remoção do usuário. 

(E) pela Unidade Básica de Saúde. 
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55  

Ao tratar da participação da comunidade na gestão do SUS, a Lei 
nº 8.142 estabelece que a representação dos usuários nos 
Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao 
conjunto dos demais segmentos. 

No que concerne às Conferências de Saúde e aos Conselhos de 
Saúde, sua organização e normas de funcionamento são definidas 

(A) pelo presidente de cada conselho em reunião para este fim. 

(B) durante a plenária de instalação de cada evento, com peso 
diferenciado para os segmentos. 

(C) em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho. 

(D) a partir de consulta prévia à liderança de cada segmento, 
uma semana antes de cada evento. 

(E) no primeiro dia de reunião, pelos membros de cada conselho 

56  

O Conselho Nacional de Justiça, ao reconhecer a responsabilidade 
das instituições pela promoção da saúde e prevenção de riscos e 
doenças de seus membros e servidores, institui a Política de 
Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores do Poder 
Judiciário, em 2015. 

De acordo com esta Política, devem os tribunais, observadas as 
condições e realidades locais, 

(A) manter, no organograma da instituição, unidades de saúde  
responsáveis pela assistência direta de caráter emergencial. 

(B) responsabilizar-se pela democratização da governança da 
Política e das ações em saúde. 

(C) garantir orçamento adequado à implementação e ao 
desenvolvimento de consultórios de saúde. 

(D) incentivar o diálogo sobre o tema entre as unidades do 
tribunal com instituições públicas e privadas. 

(E) fomentar ações educativas, pedagógicas e de capacitação de 
magistrados e servidores sobre saúde e segurança do 
trabalho. 

57  

Avalie se a Lei nº 12.845/2013 determina que o atendimento 
imediato obrigatório em todos os hospitais integrantes da rede 
SUS para pessoas em situação de violência sexual deverá 
compreender os seguintes serviços: 

I. atendimento de policial militar para lavrar a ocorrência. 

II. diagnóstico e tratamento das lesões físicas no aparelho 
genital. 

III. profilaxia da gravidez. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 

58  

No que diz respeito à inclusão e ao uso do nome social da 
assistente social travesti e da/do assistente social transexual no 
Documento de Identidade Profissional, o CFESS determina que 

(A) a Carteira de Identificação Profissional deverá ser 
apresentada sempre em conjunto com a Carteira de 
Identidade Pessoal. 

(B) o direito à inserção do nome social no Documento de 
Identidade Profissional restringe-se aos profissionais 
transexuais. 

(C) nas assinaturas decorrentes do trabalho desenvolvido 
pelas/os profissionais travestis e transexuais, somente o 
nome civil deverá ser utilizado. 

(D) a inclusão do nome social do profissional junto à sua 
fotografia se dará no verso do Documento de Identidade 
Profissional, ficando o nome civil no anverso. 

(E) é assegurado aos profissionais travestis e transexuais o 
direito à escolha de tratamento nominal a ser inserido no 
Documento de Identidade Profissional. 

59  

Alexandre é assistente social, e durante um atendimento grupal 
presenciou outro profissional da equipe dirigindo frases 
preconceituosas a um usuário com deficiência. Alexandre faz a 
denúncia deste profissional no CRESS ao qual está vinculada. 

Neste caso, o CRESS deve 

(A) denunciar a conduta do outro profissional em seu Conselho 
próprio. 

(B) encaminhar a denúncia ao Ministério Público. 

(C) nada pode fazer, uma vez que seu alcance se esgota nos 
assistentes sociais. 

(D) reportar o ocorrido à Direção da instituição. 

(E) enviar Ofício com a denúncia à Delegacia mais próxima da 
instituição. 

60  

Fátima trabalha em um hospital e faz Grupos de Sala de Espera 
para usuários com a participação de outros profissionais.  
Ao avaliarem a dinâmica do dia, um dos profissionais comentou 
que não atenderia dois homens que permaneceram durante todo 
o grupo de mãos dadas, pois julga esta atitude imoral e anormal. 
Respaldada pelo CFES, Fátima deve 

(A) restringir-se somente ao que ocorre no âmbito do seu 
atendimento individualizado ou familiar no interior da 
instituição de trabalho. 

(B) contribuir para a reflexão ética sobre a necessidade de 
respeito à decisão dos indivíduos sobre a sua sexualidade e a 
afetividade no âmbito do seu espaço de trabalho. 

(C) denunciar a conduta preconceituosa do outro profissional ao 
seu Conselho Profissional próprio, bem como à sua Chefia 
imediata na instituição. 

(D) confeccionar um relatório detalhado sobre o ocorrido, 
entregando-o à Direção do hospital e solicitar o afastamento 
do profissional do Grupo de Sala de Espera. 

(E) o CFESS não se manifestou legislativa ou documentalmente a 
respeito de condutas discriminatórias ou preconceituosas no 
exercício profissional do assistente social. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.142-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.142-1990?OpenDocument
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61  

De acordo com o CFESS (2016), o racismo é “(...) a crença na 
existência de raças e sua hierarquização. É a ideia de que há raças 
e de que elas são naturalmente inferiores ou superiores a outras, 
em uma relação infundada de dominação”. 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, o racismo é tido 
como 

(A) injúria e difamação. 

(B) ato tipificado. 

(C) desídia e dano moral. 

(D) incontinência de conduta. 

(E) crime inafiançável e imprescritível. 

 

62  

O consumo de psicoativos está presente em praticamente todas 
as áreas de atuação do assistente social, tendo este profissional a 
competência para formular análises e responder às demandas 
apresentadas pelos usuários. 

Nesse sentido, cabe ao assistente social 

(A) construir, em conjunto com a família do usuário, o melhor 
tratamento a ser realizado. 

(B) contribuir com a superação de preconceitos e de perspectivas 
moralizantes. 

(C) encaminhar o usuário para a Comunidade Terapêutica mais 
próxima de sua residência. 

(D) verificar, no ato do atendimento, se se trata de uma situação 
de consumo individual ou de tráfico. 

(E) orientar a utilização de metadona, caso o usuário deseje este 
método. 

63  

César é hemiplégico e recebe o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC). Hoje ele recebeu o comunicado de que foi 
selecionado como aprendiz pelo SESC, recebendo um pequeno 
salário. 

Nesta condição, César 

(A) mantém o recebimento do BPC. 

(B) perde o direito a receber o BPC. 

(C) passa a fazer jus somente a metade do benefício. 

(D) deverá optar por um dos dois proventos. 

(E) terá o BPC suspenso enquanto exercer a atividade de 
aprendiz. 

64  

Um instrumento de proteção da assistência social que identifica e 
previne as situações de risco e vulnerabilidade social e seus 
agravos no território é 

(A) a Política Nacional de Assistência Social. 

(B) o monitoramento dos programas sociais. 

(C) a vigilância socioassistencial. 

(D) o Conselho Nacional de Assistência Social. 

(E) a política social universal. 

65  

Jurema é uma trabalhadora rural, e procura o CRAS da cidade 
mais perto de sua residência a fim de obter atendimento. Lá 
chegando, é informada, na triagem, que deverá aguardar toda a 
população da cidade ser atendida, uma vez que esta possui 
primazia sobre a população rural. 

Essa informação está 

(A) correta, pois consagrada na LOAS em seus Objetivos. 

(B) incorreta, porque compete ao assistente social organizar a 
fila do atendimento. 

(C) parcialmente correta, uma vez que a triagem deve verificar a 
idade dos usuários, sendo esta a determinante da prioridade. 

(D) incorreta, posto que fere os Princípios da assistência social. 

(E) correta, dado que é notório que os usuários devem agendar o 
atendimento ou ficarão no final da fila. 

66  

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é responsável pela 
gestão das ações da área da assistência social, que é organizada 
sob a forma de 

(A) um conjunto integrado de critérios e procedimentos. 

(B) políticas sociais focalizadas e contributivas. 

(C) um sistema descentralizado e participativo. 

(D) esferas governamentais centralizadas e integradas. 

(E) complexos de programas e projetos de parcerias público-
privadas. 

67  

Segundo a LOS, o “conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança 
nos fatores determinantes e condicionantes de saúde,  
individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar 
as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos”  
caracteriza 

(A) a assistência terapêutica integral. 

(B) o controle sanitário. 

(C) a vigilância epidemiológica. 

(D) a prestação de serviços de interesse da saúde. 

(E) o Sistema Único de Saúde. 

68  

Avalie se, de acordo com a Lei 8080/90, os níveis de saúde 
expressam a organização social e econômica do País, tendo a 
saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, 

I. atividade física, transporte e moradia. 

II. trabalho, previdência e lazer. 

III. segurança, medicamentos e meio ambiente. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 
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Atenção: o enunciado a seguir refere-se às duas próximas 
questões. 

O Código de Ética do Assistente Social possui uma sólida 
articulação interna e uma vinculação medular com a 
Modernidade. Os 11 Princípios que compõem o Código de Ética 
do Assistente Social não estão desconectados entre si. 

69  

Neste sentido, o 3º Princípio afirma que a ampliação e 
consolidação da cidadania é  

(A) resultante da luta dos trabalhadores. 

(B) fruto de uma sociedade igualitária. 

(C) manifestação maior do princípio da liberdade. 

(D) tarefa primordial de toda sociedade. 

(E) prioridade da articulação com os movimentos sociais. 

70  

Ao analisar o 3º Princípio, Freire (2013) alerta para o fato de que 
há equívocos gerados por concepções teórico-metodológicas que 
indiferenciam as compreensões liberais e marxianas de cidadania. 

Na concepção marxiana, a cidadania 

(A) configura-se como um pré-requisito para a emancipação 
humana. 

(B) exige o estabelecimento de uma sociedade livre das 
desigualdades de classe. 

(C) pressupõe o acesso e o livre exercício dos direitos civis, 
políticos e sociais. 

(D) pode superar a condição de exclusão e vulnerabilidade social. 

(E) é o resultado das lutas da classe trabalhadora. 
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Questão Discursiva 

Sofia sempre teve uma relação difícil com seus pais, em especial com seu pai. Aos 13 anos começou a namorar com Ricardo, provocando a 
ira de seu pai, o Sr. Cristóvão, que exigiu o término do romance, alegando que até a maioridade a filha era sua propriedade. Em meio a 
uma acalorada discussão, o Sr. Cristóvão esmurrou e chutou Sofia, causando-lhe ferimentos externos e internos que levaram-na à morte.  
De acordo com a Lei Maria da Penha e Lei nº 13.104/15: 

a) Identifique a quais formas de violência Sofia foi submetida. 

b) Este crime pode ser classificado como feminicídio? Por quê? 

c) O crime do Sr. Cristóvão é passível de aumento de pena? Por quê? 
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