PROVA DO PROCESSO SELETIVO PARA CANDIDATURA AO
CONSELHO TUTELAR E SUPLENTE DO MUNICÍPIO DE LAGES – SC
11/08/2019
NOTA OBTIDA: ___________
INSTRUÇÕES GERAIS
Caro (a) Pré-Candidato (a):
Leia com o máximo de atenção e cumpra, RIGOROSAMENTE, as instruções que
seguem:


Leia atentamente cada questão. A prova consistirá de 40 questões com cinco
alternativas cada, das quais APENAS uma é CORRETA.



Durante a prova não é permitido conversas e empréstimo de material de qualquer
natureza entre os/as candidatos (as), assim como retirar-se do local da prova sem
autorização.



Não poderá ser utilizado, durante a prova, qualquer material de consulta.



Serão anuladas as questões que contiverem rasuras.



As respostas devem estar escritas com caneta de tinta preta ou azul.



Não dobre, não amasse, nem rasure a Folha de Respostas.



Esta prova terá duração de 03 horas, com início às 9h e término às 12h.



Cada questão valerá 0,25 pontos.



Os três últimos candidatos a ficarem na sala deverão permanecer até que o último
tenha terminado e entregue a prova.

Preencha seus dados abaixo:
NOME: ____________________________________________
______________________________________
ASSINATURA

QUESTÃO 01. ________________________________________________
Em relação à colocação em família substituta, leia as afirmações abaixo:
I.
II.
III.
IV.
V.

Prioritariamente, os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou
guarda da mesma família substituta, evitando-se o rompimento definitivo dos
vínculos fraternais.
É necessário o consentimento dos maiores de 12 (doze) anos de idade.
Na apreciação do pedido de colocação em família substituta, não se levará em
conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou de afetividade dos
envolvidos.
A colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida de
sua preparação gradativa e acompanhamento posterior, realizados por
profissionais, conforme definido na lei.
A opinião da criança não deverá ser considerada.

Marque a alternativa correta:
A(
B(
C(
D(
E(

) Estão corretos os itens III, IV e V.
) Estão corretos os itens III e IV.
) Estão corretos os itens I, III e V.
) Estão corretos os itens I, II e III.
) Estão corretos os itens I e V.

QUESTÃO 02. ________________________________________________
De acordo com o artigo 53 do ECA, a criança e o adolescente têm direito à educação,
visando:
A(
B(
C(
D(
E(

) ao pleno desenvolvimento de seu potencial produtivo, preparo para o exercício
da cidadania e desenvolvimento físico.
) ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania
e qualificação para o trabalho.
) ao pleno desenvolvimento de sua capacidade física, preparo para o exercício da
cidadania e qualificação intelectual.
) ao pleno desenvolvimento de sua integridade moral, preparo para o trabalho e
qualificação psicológica.
) ao pleno desenvolvimento de sua cidadania, preparo para o trabalho e
qualificação intelectual.

Área livre. ___________________________________________________
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QUESTÃO 03. ________________________________________________
A internação, de acordo com o artigo 121 do ECA, constitui medida privativa da liberdade,
sujeita aos princípios de:
A(
B(
C(
D(
E(

) longevidade, maturidade e respeito à condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento.
) isonomia, demora e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
) banalidade, protelação e respeito à condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento.
) brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento.
) justiça, diferenciação e respeito à condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento.

QUESTÃO 04. ________________________________________________
De acordo com o artigo 135 do ECA, o exercício efetivo da função de conselheiro tutelar
constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de:
A(
B(
C(
D(
E(

) idoneidade moral.
) capacidade intelectual.
) elevada condição financeira.
) adequada formação acadêmica.
) aptidão física.

QUESTÃO 05. ________________________________________________
A previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e à
remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares, de acordo com o parágrafo
único do artigo 134 do ECA, deverá constar da:
A(
B(
C(
D(
E(

) Da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
) Da lei orçamentária municipal e da do Distrito Federal.
) Da constituição estadual.
) Do Código Civil.
) Do Código de Processo Civil.

QUESTÃO 06. ________________________________________________
De acordo com o artigo 112, ao ser verificada a prática de ato infracional, a autoridade
competente NÃO poderá aplicar ao adolescente a seguinte medida:
A(
B(
C(
D(
E(

) obrigação de reparar o dano.
) liberdade assistida.
) inserção em regime de semi-liberdade.
) prestação de trabalhos forçados.
) prestação de serviços à comunidade.
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QUESTÃO 07. ________________________________________________
A criança e o adolescente, de acordo com o artigo 3º do ECA, “gozam de todos os direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata
esta Lei, assegurando-se lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e
facilidades, a fim de lhes facultar”:
A(
B(
C(
D(
E(

) o desenvolvimento psíquico, mental, religioso, físico e financeiro, em condições
de liberdade e de dignidade.
) o desenvolvimento físico, mental, material, financeiro e intelectual, em
condições de liberdade e de dignidade.
) o desenvolvimento físico, mental, religioso, amoroso e social, em condições de
liberdade e de dignidade.
) o desenvolvimento físico, mental, espiritual e social, em condições de liberdade
e de degradação moral.
) o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de
liberdade e de dignidade.

QUESTÃO 08. ________________________________________________
Conforme o artigo 7º do ECA, “A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à
saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam”:
A(

) o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições financeiras
elevadas de existência.
B(
) o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições
psicológicas propícias à formação acadêmica.
C ( ) o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de
existência.
D(
) o nascimento e o desenvolvimento dentro dos mínimos padrões necessários, em
condições mínimas de sobrevivência.
E(
) o nascimento e o desenvolvimento dentro dos mínimos padrões necessários, em
condições dignas de sobrevivência.
QUESTÃO 09. ________________________________________________
Na hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável,
de acordo com o artigo 130 do ECA, a autoridade judiciária poderá determinar, como
medida cautelar:
A(
B(
C(
D(
E(

) a obrigação de pedido de desculpas.
) a prisão do agressor.
) a oitiva da vítima.
) o afastamento do agressor da moradia comum.
) o afastamento da vítima da moradia do agressor.

Área livre. ___________________________________________________
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QUESTÃO 10. ________________________________________________
Qual destas atividades NÃO é proibida às crianças e aos adolescentes, segundo determina
o ECA?
A(
B(
C(
D(
E(

) Compra de armas.
) Compra de explosivos.
) Compra de bebidas alcoólicas.
) Hospedagem em motel, acompanhado pelos pais.
) Compra de bilhetes lotéricos.

QUESTÃO 11. ________________________________________________
O Art. 4º afirma que 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. Nesse sentido
avalie as afirmações a seguir:
I.
II.
III.
IV.
V.

primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
III preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à
infância e à juventude.
os recursos destinados são desnecessárias uma vez que a família já é assistida em
várias instâncias.

É correto apenas o que se afirma em:
A(
B(
C(
D(
E(

) I, II, III e IV
) I,II, III e V
) I, II e III
) II, III e V
) II e III

Área livre. ___________________________________________________
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QUESTÃO 12. ________________________________________________
O Art. 5º afirma que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma
da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. Nesse caso
é correto e fundamental assegurar e proteger as crianças e adolescentes. A partir das
informações apresentadas, avalie as afirmações a seguir e assinale a afirmativa correta:
A(

B(

C(
D(
E(

) Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela
se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e
coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em
desenvolvimento
) Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela
se dirige, as exigências do bem individual e desconsidera os
processos coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como
pessoas em desenvolvimento
) A família se omite e só esta deve ser punida.
) Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins individuais a que ela se
dirige
) A Lei ao desconsiderar a coletividade deve ser extinta e não possui efeito

QUESTÃO 13. ________________________________________________
No que se refere ao Direito à Vida e à Saúde é fundamental refletir sobre o Art. 8o que
assegura a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e
de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à
gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no
âmbito do Sistema Único de Saúde.
I.
II.

§ 1o O atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção primária
§ 2o Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua
vinculação, no último trimestre da gestação, ao estabelecimento em que será
realizado o parto, garantido o direito de opção da mulher.

III.

§ 3o Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e
aos seus filhos recém-nascidos alta hospitalar responsável e contrarreferência na
atenção primária, bem como o acesso a outros serviços e a grupos de apoio à
amamentação

IV.

§ 4o Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e
à mãe, no período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar
as consequências do estado puerperal.

V.

§ 5o A assistência referida no § 4o deste artigo deverá ser prestada também a
gestantes e mães que não manifestem interesse em entregar seus filhos para
adoção, bem como a gestantes e mães que se encontrem em situação de
privação de liberdade.

É correto apenas o que se afirma em:
A(
B(
C(
D(
E(

)IeV
) I, II, III e IV
) I, II e III
) II e III
) III e IV
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QUESTÃO 14. ________________________________________________
No Art. 10. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes,
públicos e particulares, são obrigados a desenvolver várias ações, avalie as afirmações a
seguir:
I.

manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais,
pelo prazo de dezoito anos;

II.

identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital
e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela
autoridade administrativa competente;

III.

Não proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no
metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais;

IV.

fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as
intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato;

V.

manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à
mãe.

É correto apenas o que se afirma em:
A(
B(
C(
D(
E(

)IeV
) I, II, IV e V
) III e V
) I e III
) III e IV

QUESTÃO 15. ________________________________________________
O NISA foi criado pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) com o objetivo de
fomentar a implantação e manutenção de grupos intersetoriais que trabalhem de modo
articulado as causas da infrequência escolar diagnosticadas pelo Programa APOIA. Com
base nestas informações identifique quais os grupos representam o NISA:
A(
) Representantes de Escolas, Conselhos Tutelares, Secretarias da Educação, da
Saúde e outros órgãos sociais cujo trabalho esteja relacionado a problemática
da infrequência e evasão escolar.
B(
) Representantes de Escolas e Conselhos Tutelares, responsáveis pela infrequência
e evasão escolar.
C(
) Secretarias de Educação e saúde, garantindo a frequência escolar e impedindo a
evasão.
D(
) Somente Representantes de escolas, pois estas são as únicas responsáveis pela
infrequência e evasão escolar.
E(
) Nenhuma das alternativas está correta.
Área livre. ___________________________________________________
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QUESTÃO 16. ________________________________________________
O Art. 13. Trata dos casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento
cruel ou degradante e de maus-tratos contra criança ou adolescente serão
obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo
de outras providências legais. Avalie as afirmações a seguir:
I.

II.

§ 1º As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos
para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à
Justiça da Infância e da Juventude.
§ 2º Os serviços de saúde em suas diferentes portas de entrada, os serviços de
assistência social em seu componente especializado, o Centro de Referência
Especializado de Assistência Social (CREAS) e os demais órgãos do Sistema de
Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente deverão conferir máxima
prioridade ao atendimento das crianças na faixa etária da primeira infância com
suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza, formulando projeto
terapêutico singular que inclua intervenção em rede e, se necessário,
acompanhamento domiciliar.

III.

O conselho Tutelar não precisa ser comunicado, pois não tem dado conta das
demandas.

IV.

As mães que desejem entregar seus filhos para a adoção tem que ser
questionadas para aprender a se responsabilizar.

V.

Os casos de violência não são objeto de preocupação do Conselho Tutelar, mas
dos órgãos competentes, por exemplo, a justiça.

É correto apenas o que se afirma em:
A(
B(
C(
D(
E(

) I e II
) III e IV
) III, IV e V
) IV eV
) II e III

QUESTÃO 17. ________________________________________________
Identifique qual é a responsabilidade compartilhada, defendida pelo NISA, em relação à
proteção do direito à educação.
A(
) Compreende matrícula, permanência e qualidade do ensino.
B(
) Envolve matrícula e qualidade de ensino.
C(
) Compreende a infrequência escolar e a permanência na escola.
D(
) O NISA não defende responsabilidade compartilhada.
E(
) Compreende a permanência e a qualidade do ensino.
Área livre. ___________________________________________________
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QUESTÃO 18. ________________________________________________
Em relação ao NISA, pode afirmar que:
I.

O Objetivo dos Grupos NISA é reunir pessoas que possam discutir e trabalhar as
motivações de infrequência e evasão escolar em Santa Catarina de modo
integrado, garantindo assim qualidade de aprendizado.

II.

O objetivo dos grupos é promover reflexões sobre temas relacionados à
infrequência escolar, para que sejam propostas ações e políticas que garantam o
direito à educação.

III.

O Objetivo dos grupos é contribuir para a qualidade das relações escolares e para
o fortalecimento dos agentes da rede, de modo a enfrentar a infrequência escolar
a partir do olhar interdisciplinar, especialmente entre a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Com base nestas informações, assinale a alternativa correta:
A(
B(
C(
D(
E(

) Somente I e II são afirmações corretas.
) Somente I e III são afirmações corretas.
) As afirmações I, II e III estão corretas.
) As afirmações II e III estão corretas.
) As afirmações I e III estão corretas.

QUESTÃO 19. ________________________________________________
Foram motivos para a criação do NISA, EXCETO:
A(

B(
C(
D(
E(

) O NISA surgiu com o objetivo de criar um espaço para garantir os direitos
educacionais de crianças e adolescentes sem que para isso houvesse
necessidade de judicializar questões que deveriam ser resolvidas no âmbito das
políticas públicas.
) A ideia da criação do NISA foi consolidada e ampliada, alcançando diversos
municípios, sob a coordenação do Centro de Apoio Operacional da Infância e
Juventude do Ministério Público de Santa Catarina.
) O NISA é um espaço de execução e pretende mobilizar e fortalecer os
profissionais da rede, por meio da execução de sanções, produção de
conhecimentos e da troca de experiências.
) Promover a discussão e a elaboração de estratégias após a identificação das
demandas de cada município.
) Promover a socialização de projetos exitosos por meio do Portal do Promotor;
elaborar notas técnicas para nortear intervenções coletivas, bem como criar
material de suporte teórico e produzir conhecimentos.

Área livre. ___________________________________________________
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QUESTÃO 20. ________________________________________________
Coloque V para verdadeiro e F para falso:
(

(

(

(
(

) A equipe de apoio do programa, composta por Assistentes Sociais, Promotores de
Justiça e representantes da Rede de Atendimento à criança e ao adolescente, se
reúne periodicamente nos Municípios para discutir assuntos como a relação entre
aluno, família, escola e comunidade e o sentido em que todos influenciam no
problema da evasão escolar.
) Considera-se a integração entre as equipes envolvidas com o APOIA uma das
maiores vantagens que o NISA trouxe para a região, pois através dela é possível
trabalhar juntos às escolas, no sentido de identificar melhor os motivos da
evasão escolar.
) A implantação do NISA nas Comarcas tem tido um retorno muito proveitoso, pois
há uma interação da sociedade e uma grande participação da rede de proteção e
os resultados já são percebidos nas próprias escolas, no que diz respeito à
qualidade de ensino e a evasão escolar.
) O NISA não tem apresentado resultados pois é uma experiência nova na área da
educação e não dá conta de resolver os casos de evasão escolar.
) O NISA foi pensado no sentido de fortalecer a ligação entre as entidades, mas
existe uma resistência das instituições em trabalhar intersetorialmente pois os
agentes da rede de educação prejudicam esta relação.

É correto apenas a sequencia:
A(
B(
C(
D(
E(

) V, F, V ,F ,F
) F, V , F , V , V
) V, F, V , F, V
) F, F, V, V, V
) V, V, V, F, F

QUESTÃO 21. ________________________________________________
Se uma criança recebe tratamento vexatório e constrangedor, não tem sua opinião e
expressão consideradas e não tem preservados seus espaços e objetos pessoais, três
direitos fundamentais previstos nos artigos 16, 17 e 18 do ECA lhe estão sendo negados.
Esses direitos são respectivamente:
A(
B(
C(
D(
E(

) respeito, liberdade e dignidade
) dignidade, respeito e liberdade
) liberdade, dignidade e respeito
) dignidade, liberdade e respeito
) respeito, dignidade e liberdade

Área livre. ___________________________________________________
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QUESTÃO 22. ________________________________________________
Ao tratar do direito da criança e do adolescente à educação, o ECA, em seu artigo 56,
determina que os dirigentes de estabelecimentos de Ensino Fundamental deverão
comunicar ao Conselho Tutelar, dentre outros, os casos de alunos:
A(
B(
C(
D(
E(

) reincidentes em situações de indisciplina
) cujos pais não acompanham com assiduidade a sua vida escolar
) com maior dificuldade de acompanhar os trabalhos escolares
) com reiteração de faltas injustificadas, esgotados os recursos escolares
) cujos pais não comparecem às reuniões de entrega de boletins

QUESTÃO 23. ________________________________________________
A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente é feita através de um
conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. São, assim, diretrizes da política de
atendimento:
I.

políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles
que dele necessitem;

II.

criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização
político administrativa;

III.

mobilização da opinião pública para a indispensável participação dos diversos
segmentos da sociedade.

IV.

manutenção de fundos nacional e municipal, desvinculados dos respectivos
conselhos dos direitos da criança e do adolescente.

Estão corretos os itens contidos na alternativa:
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

I, II e IV
II e IV
II e III
I, III e IV
I, II, III e IV

QUESTÃO 24. ________________________________________________
Considerando uma denúncia anônima à polícia civil numa madrugada de sábado,
envolvendo o consumo exagerado de álcool por adolescentes em determinado bairro, é
correto afirmar que:
A(
) A guarda municipal deverá ser acionada para acompanhar o conselheiro na
verificação da denúncia.
B(
) O policial deve ir sozinho até o local dos fatos, porém com a presença de uma
policial feminina caso haja meninas adolescentes.
C(
) O policial deve comunicar o fato à guarda municipal, que tem competência para
averiguação dos fatos na ausência de conselheiro tutelar.
D(
) A denúncia será imediatamente comunicada ao plantão judiciário, devendo a
polícia comparecer no local e efetuar a detenção dos envolvidos.
E(
) O conselho deverá ser acionado para que o conselheiro de plantão vá verificar a
denúncia, tomando as providências de sua competência.
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QUESTÃO 25. ________________________________________________
Quanto a Organização da Educação Nacional, o Art. 12 da LDB, estabelece que a Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990 os estabelecimentos de ensino terão a incumbência de:
A. Elaborar e executar sua proposta pedagógica.
B. Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros
C. Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da
sociedade com a escola.
D. Informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem
como sobre a execução de sua proposta pedagógica.
Assinale:
A(
B(
C(
D(
E(

) Todas são corretas
) Somente a primeira está certa.
) As letras A, B e C são corretas.
) Estão corretas as alternativas C e D
) B, C e D são afirmativas certas.

QUESTÃO 26. ________________________________________________
Assinale o que está incorreto nos itens a seguir:
A(
B(
C(

D(

E(

) A Lei de Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais alicerça a Educação Básica.
) O Estatuto da Criança e do Adolescente não embasa a educação básica no
Brasil.
) A LDB (Lei nº 9.394/96) no inciso I do artigo 12, estabelece que, respeitadas as
normas comuns e do seu sistema de ensino, as instituições educacionais, com
liberdade e responsabilidade devem elaborar e executar seus Projetos Políticos
Pedagógicos.
) A Lei nº 11 274 de 6 de fevereiro de 2006 (altera a redação dos artigos 29, 30,
32 e 87 da Lei no 9.394/96, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o
ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de
idade),
) A Lei nº12 796, de 4 de abril de 2013 (altera a Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para dispor sobre a formação dos profissionais da educação e dar outras
providências e, em especial torna obrigatória a matrícula das crianças no
sistema educacional a partir dos quatro anos),

QUESTÃO 27. ________________________________________________
No Estatuto da Criança e do Adolescente é correto:
A(
B(
C(
D(
E(

) Criança a pessoa até doze anos de idade incompletos.
) Adolescente a pessoa entre onze e dezoito anos de idade.
) Adolescente a pessoa entre quatorze e dezoito anos de idade.
) Criança a pessoa até doze anos de idade completos.
) Criança a pessoa até quatorze anos de idade completos.
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QUESTÃO 28. ________________________________________________
No que se refere aos direitos das crianças e adolescentes previstos no Estatuto da Criança
e do Adolescente, assinale a alternativa incorreta.
A(
B(
C(
D(
E(

) É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas
autoridades sanitárias.
) É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a
salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou
constrangedor.
) Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores.
) A falta ou a carência de recursos materiais constitui motivo suficiente para a
perda do poder familiar.
) Toda criança até doze anos de idade incompletos tem que estar sempre
protegida.

QUESTÃO 29. ________________________________________________
São medidas de proteção previstas no art. 101 do Estatuto da Criança e do adolescente,
exceto:
A(
B(
C(
D(
E(

) Encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade.
) Inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e
promoção da família, da criança e do adolescente.
) Internação em estabelecimento educacional.
) Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime
hospitalar ou ambulatorial.
) Matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino
fundamental.

QUESTÃO 30. ________________________________________________
Em relação às medidas socioeducativas, assinale a alternativa correta.
A(
B(
C(
D(
E(

) As medidas socioeducativas serão aplicadas somente a crianças que cometerem
ato infracional.
) A advertência será aplicada sempre que o ato infracional não for cometido
mediante grave ameaça ou violência a pessoa.
) A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas
de interesse geral, por período não excedente a doze meses, devendo ser
cumpridas durante jornada máxima de quarenta horas semanais.
) A liberdade assistida será adotada sempre para crime ou contravenção penal.
) Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção
penal.

Área livre. ___________________________________________________
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QUESTÃO 31. ________________________________________________
Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico
define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade; é o conjunto da
civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que
qualificam o feminino. (Beauvoir. S. O segundo sexo). Na década de 1960, a proposição de
Simone de Beauvoir contribuiu para estruturar um movimento social que teve como marca
o (a).
A(
B(
C(
D(
E(

) Ação do Poder Judiciário para criminalizar a violência sexual.
) Pressão do Poder Legislativo para impedir a dupla jornada de trabalho.
) Organização de protestos públicos para garantir a igualdade de gênero.
) Oposição de grupos religiosos para impedir os casamentos homoafetivos.
) Estabelecimento de políticas governamentais para promover ações afirmativas.

QUESTÃO 32. ________________________________________________
Um volume imenso de pesquisas tem sido produzido para tentar avaliar os efeitos dos
programas de televisão. A maioria dos estudos diz respeito às crianças, o que é bastante
compreensível pela quantidade de tempo que elas passam em frente ao aparelho e pelas
possíveis implicações desse comportamento para a socialização. Dois dos tópicos mais
pesquisados são o impacto da televisão no âmbito do crime e da violência e a natureza das
notícias exibidas na televisão. O texto indica que existe uma significativa produção
científica sobre os impactos socioculturais da televisão na vida do ser humano. E as
crianças, em particular, são as mais vulneráveis a essa influência, por que:
A(
B(
C(
D(
E(

) Codificam informações contidas nos programas infantis por meio da observação.
) Adquirem conhecimentos variados que incentivam o processo de intenção social.
) Interiorizam padrões de comportamento e papéis sociais com menor visão crítica.
) Observam formas de convivência social baseadas na tolerância e no respeito.
) Apreendem modelos de sociedade pautados na observância das leis.

QUESTÃO 33. ________________________________________________
“A gente não sabemos escolher presidente. A gente não sabemos tomar conta da gente. A
gente não sabemos nem escovar os dentes. Tem gringo pensando que nóis é indigente.
Inútil. A gente somos inútil” (MOREIRA, R. Inútil, 1983).
O fragmento integra a letra de uma canção gravada em momento de intensa mobilização
política. A canção foi censurada por estar associada:
A(
B(
C(
D(
E(

) Ao rock nacional, que sofreu limitações desde o início da ditadura militar.
) A uma crítica ao regime ditatorial que, mesmo em sua fase final, impedia escolha
popular de presidente.
) A falta de conteúdo relevante, pois o Estado buscava, naquele contexto, a
conscientização da sociedade por meio da música.
) A dominação cultural dos Estados Unidos da América sobre a sociedade
brasileira, que o regime militar pretendia esconder.
) A alusão à baixa escolaridade e a falta de consciência do povo brasileiro.
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QUESTÃO 34. ________________________________________________
A introdução de novas tecnologias desencadeou uma série de efeitos sociais que afetaram
os trabalhadores e sua organização. O uso de novas tecnologias trouxe a diminuição do
trabalho necessário que se traduz na economia liquida do tempo de trabalho, uma vez que,
com a presença da automação microeletrônica, começou a ocorrer a diminuição dos
coletivos operários e uma mudança na organização dos processos do trabalho.
A utilização de novas tecnologias tem causado inúmeras alterações no mundo do trabalho.
Essas mudanças são observadas em um modelo de produção caracterizado:
A(
B(
C(
D(
E(

) Pelo uso intensivo do trabalho manual para desenvolver produtos autênticos e
personalizados.
) Pelo ingresso tardio das mulheres no mercado de trabalho no setor industrial.
) Pela participação ativa das empresas e dos próprios trabalhadores no processo
de qualificação laboral.
) Pelo aumento na oferta de vagas para trabalhadores especializados em funções
repetitivas.
) Pela manutenção de estoques de larga escala em função de alta produtividade.

QUESTÃO 35. ________________________________________________
Se, por um lado, o ser humano, como animal, é parte integrada da natureza e necessita
dela para continuar vivendo, por outro lado, como ser social, cada dia, mais sofistica os
mecanismos de extrair da natureza, recursos que, ao serem aproveitados, podem alterar
de modo profundo a funcionalidade harmônica dos ambientes naturais.
A relação entre sociedade e natureza vem sofrendo profundas mudanças em razão do
conhecimento técnico. A partir da leitura do texto, identifique a possível consequência do
avanço da técnica sobre o meio natural.
A(
B(
C(
D(
E(

) A sociedade aumentou o uso de insumos químicos – agrotóxicos e fertilizantes –
e, assim, os riscos de contaminação.
) O homem a partir da evolução técnica conseguiu explorar a natureza e difundir
harmonia na vida social.
) As degradações produzidas pela exploração dos recursos naturais são
reversíveis, o que, de certa forma, possibilita a recriação da natureza.
) O desenvolvimento técnico, dirigido para a recomposição de áreas degradadas
superou os efeitos negativos da degradação.
) As mudanças provocadas pelas ações humanas sobre a natureza foram mínimas,
uma vez que os recursos utilizados são de caráter renovável.

Área livre. ___________________________________________________
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QUESTÃO 36. ________________________________________________
A computação em nuvem é a disponibilidade sob demanda de recursos tais como
programas e arquivos através de uma conexão ativa de internet. Ou seja, os programas e
dados podem ser acessados de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, não havendo
necessidade de instalação de programas ou armazenamento de dados no computador local
(Wikipedia, 2019). Considerando esse conceito, assinale a alternativa correta que
apresenta uma relação de serviços para armazenamento de dados utilizando a computação
em nuvem.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

BigBox, DropBox, One Drive.
Box, Google Drive, Big Drive.
Dropbox, Google Drive, One Drive.
DropBox, Google Drive, Big Drive.
BigBox, Microsoft Drive, One Drive.

QUESTÃO 37. ________________________________________________
Um navegador web, ou navegador de internet ou browser é um programa para navegação
e interação com páginas da internet (sites). Os principais navegadores como o Google
Chrome, Microsoft Edge e Mozilla Firefox possuem uma opção de navegação nos sites
conhecido como anônimo (em alguns casos: privativo ou visitante). Analise as afirmativas
referente a opção de navegação em modo anônimo:
I.

Limita ao usuário o tempo máximo de navegação em um site.

II.

Evita que o histórico de navegação nos sites seja monitorado.

III.

É necessária uma senha para acesso aos sites em modo anônimo.

IV.

É um recurso exclusivo para dispositivos móveis.

Assinale a alternativa correta:
A(
B(
C(
D(
E(

) Apenas uma afirmativa está correta.
) Apenas duas afirmativas estão corretas.
) Apenas três afirmativas estão corretas.
) Todas as afirmativas estão corretas.
) Nenhuma das afirmativas estão corretas.

Área livre. ___________________________________________________
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QUESTÃO 38. ________________________________________________
Analise as assertivas referente segurança da informação:
I.

A atualização do antivírus é quase desnecessária, pois uma vez instalado o
antivírus, sua máquina não corre risco de ser infectada.

II.

Confira regularmente seu extrato bancário para certificar-se de que todas as
transações foram realizadas por você.

III.

Ao criar suas senhas, sempre utilize números que tenham alguma ligação com
você, como por exemplo, datas de aniversário, telefone, RG, etc. Pois isso
facilitará a lembrança da mesma.

IV.

Só faça downloads (transferência de arquivos para o seu computador) de sites
que conheça e saiba que são confiáveis.

V.

A troca periódica das senhas (banco, e-mail) é uma prática desnecessária, pois se
você mantiver o sigilo, não existem outras formas de descobrirem sua senha.

Assinale a alternativa correta:
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas II, IV e IIV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 39. ________________________________________________
As assertivas abaixo apresentam funcionalidades de programas tais como Editores de
Texto, Planilhas Eletrônicas e Apresentação de Slides. Considerem quais estão corretas.
I.

Nas planilhas eletrônicas, como por exemplo Excel, o sinal = define o início de
uma fórmula.

II.

Em um editor de texto, como o Word, as quebras de seção são ferramentas de
formatação que permitem separar grandes tabelas.

III.

Um software de apresentação de slides, como o Power Point, permite inserir
imagens e alterar seu o tamanho e posição.

Assinale a alternativa correta:
A(
B(
C(
D(
E(

) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
)Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
)Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
)Todas as afirmativas estão corretas.
)Nenhuma das afirmativas estão corretas.

Área livre. ___________________________________________________
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QUESTÃO 40. ________________________________________________
Em uma busca realizada no site de pesquisa do Google conforme o termo de pesquisa a
seguir

Assinale a alternativa que apresenta o resultado correto para esta busca:

A(

)

B(

)

C(

)

D(

)

E(

)
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