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INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ - PI 

CARGO 

 

ORIENTADOR 

SOCIAL  

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, 
conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhec. Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só 
deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 
(uma) hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.urucui2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 15 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

AS QUESTÕES 1 A 12 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO BAIXO 
 

TEXTO I 
 

Antes do microscópio, muitos pensavam que o embrião humano, invisível a olho nu, fosse 1 
uma cópia minúscula do que é o ser humano pronto. Teria cabeça, tronco e membros - e também dois 2 
olhos, cada dedo, cada unha. O mesmo valia para o que hoje chamamos de Psicologia. Não se imaginava 3 
uma psique diferente do bebê, da criança, mesmo do pré-adolescente. Uma das hipóteses é que sua 4 
mente fosse uma tábula rasa, um papel em branco, no qual se escreveria o que seu mestre mandasse. 5 
Em vez de Educação, tínhamos "instrução" - e não é por acaso que hoje essa palavra sobrevive 6 
principalmente nos manuais de instrução para usar máquinas ou outros aparelhos sem humanidade. 7 

A revolução na compreensão do homem, quem comandou foi Rousseau. Um dos erros 8 
maiores dos cursos de graduação em Filosofia consiste em confiná-lo à disciplina de Ética, em vez de 9 
dar-lhe a honra suprema de estrelar a História da Filosofia (por alguma brasileira razão, pensamos que 10 
a Filosofia é menos que a História da Filosofia, que pensar é menos do que contar o que os outros 11 
pensaram...). Sua teoria da Educação, exposta no Emílio, vem com uma revolução mais ampla, que afeta 12 
a Política e a História. 13 

Qual o cerne do Emílio? É que a criança não é um papel em branco. Ela, a cada fase de sua 14 
vida, está apta a aprender e desenvolver certas coisas, outras não. Deve ser tratada da forma adequada 15 
à sua idade. Fazê-la brincar - "deixá-la sempre sem fôlego", como ele dirá - é uma das chaves para os 16 
pequenos. Há uma hora para ensinar a propriedade, outra para a religião. Perder essa relação entre o 17 
ensino e a psique é jogar fora o trabalho de educar. 18 

Educar é um movimento, pelo qual se sai de algo fechado para algo mais aberto (do latim 19 
ex+ducere). É uma abertura para o mundo. A visão "antiga", que via no feto um homúnculo e na criança 20 
uma tabula rasa, é substituída pela ideia de que desde o começo já somos alguma "coisa" (portanto, 21 
não somos papel em branco). Mas diferente do que depois nos tornaremos (portanto, não somos um 22 
microadulto). Por isso a Educação começa, desde seus primórdios, a namorar a ideia de mudar as 23 
pessoas. 24 

Um exemplo. La Bruyère, no final do século XVII, traduz Os caracteres de Teofrasto, obra 25 
velha de 2 mil anos, e acrescenta Novos caracteres. Caráter, plural caracteres, quer dizer duas coisas. 26 
Primeira: o caráter da pessoa, no sentido de quem ela é, como ela é, algo como sua personalidade. 27 
Segunda: a letra ou acento com que se escreve (aquilo que a ignorância da Microsoft chama de 28 
"caractere"). Cada caráter é um tipo psicológico. É com uma série de caracteres - ou tipos psicológicos - 29 
que se escreve a complexidade da vida. Haverá avarentos,  pusilânimes,  aduladores, só que esses tipos 30 
não mudam com o tempo. Muda talvez tudo, mas não o caráter ou o tipo. O avarento de Teofrasto seria 31 
como o avarento de hoje, só economizando moedas diferentes e de outra forma. 32 

Pois bem, é isso que muda desde o século XVIII. Percebe-se que no tempo e no espaço 33 
ocorrem diferenças enormes, que não cabem numa única tipologia. No tempo, é o que a História revela. 34 
Ela deixa de apenas referir datas que permitem localizar eventos indiferenciados, e passa a apontar 35 
modos de ser e de sentir diferentes: o pagão do cristão, o antigo do moderno. No espaço, é o que os 36 
viajantes, alguns deles os primeiros etnólogos, mostram: sociedades em que não há vaidade, ou 37 
avareza, ou algum dos outros traços, "bons" ou "maus", de nosso tempo. Assim nascem o que hoje 38 
chamamos de História, Etnologia, Antropologia. Mas elas não permitem apenas descrever diferenças 39 
profundas. Também nos levam a sonhar novos modos de ser, só que isso, tarefa da Educação, da 40 
Política e da Psicologia. 41 

42 
RIBEIRO, Renato Janine, In: Filosofia, ciência & vida, nº 116, p.82.  Abril 2016. 
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01) Segundo o texto, com relação à formação do 

ser humano, pode-se afirmar: 

 

(A) O ser humano passou a sofrer mudanças em 

sua personalidade a partir do Século XVIII. 

(B) A formação do ser humano se dá a partir das 

concepções externas mais abrangentes. 

(C) Os elementos de percepção externos apenas 

contribuem para despertar o caráter já 

existente do ser humano. 

(D) O ser humano com o tempo sofre mudanças 

de seu caráter em razão da educação que 

recebe. 

 

02) De acordo com o texto, o processo de 

educação consiste em: 

 

(A) Despertar a criança de acordo com sua 

capacidade de cognição. 

(B) Extrair do caráter do ser em formação suas 

inclinações de personalidade para a vida 

adulta. 

(C) Direcionar a criança para os conceitos o bem e 

do mal. 

(D) Fazer da ética o objeto de formação inicial do 

ser humano. 

 

03) Nesse texto, a linguagem predominante é a 
 
(A) expressiva, uma vez que revela opiniões e 

emoções do emissor em face dos avanços 
obtidos na formação humana por meio da 

educação. 

(B) apelativa, visto que procura influir no 
comportamento do leitor, por meio de apelos, 
para que avalie a importância da filosofia. 

(C) metalinguística, em virtude de ter sido 
utilizada para explicar a si mesma e, 
sobretudo, evidenciar a dificuldade de definir 
para o leitor certos termos próprios da 

filosofia. 
(D) referencial, pois traduz objetivamente a 

realidade externa ao emissor, ou seja, trata 
da importância da filosofia e do processo de 
educação da criança. 
 

04) Sobre a frase “Percebe-se que no tempo e no 
espaço ocorrem diferenças enormes, 
(L.33/34), pode-se afirmar: 

 
(A) O vocábulo “que” funciona como pronome 

relativo. 
(B) O vocábulo “-se” funciona como índice de 

indeterminação do sujeito. 
(C) O vocábulo “que” funciona como conjunção 

integrante. 

(D) A expressão “diferenças enormes” funciona 
como objeto direto. 

 

05) Sobre o emprego dos pronomes átonos, 

marque a alternativa que permite a ênclise ou 

a próclise, facultativamente: 

 

(A) “...no qual se escreveria” (L.5). 

(B) “...consiste em confiná-lo...” (L.09). 

(C) “...Mas diferente do que depois nos 

tornaremos...” (L.22). 

(D) “Percebe-se que no tempo e no espaço 

ocorrem diferenças enormes...” (L.33/34). 

 

06) Em “Uma das hipóteses é que sua mente 

fosse uma tábula rasa” (L.4/5), a palavra em 

negrito possui o mesmo valor morfológico que 

a destacada em: 

 

(A) “...uma cópia minúscula do que é o ser 

humano pronto...” (L.2). 

(B) “a letra ou acento com que se escreve (aquilo 

que a ignorância da Microsoft chama de 

"caractere").” (L.28/29). 

(C) “Pois bem, é isso que muda desde o século 

XVIII.” (L.33). 

(D) “pensamos que a Filosofia é menos que a 

História da Filosofia...” (L.10/11). 

 

07) Completa o sentido de um nome a expressão 
indicada em 

 
(A) “de que (...) somos alguma "coisa"” (L.21). 
(B) “a olho nu” (L.1) 

(C) “de graduação” (L.09) 

(D) “de algo fechado” (L.19). 
 
 
08) A declaração “mesmo do pré-

adolescente.”(L.4) expressa uma ideia: 
 

(A) Explicativa 
(B) Conclusiva 
(C) Concessiva 
(D) Comparativa 
 
09)  

I. " Por isso a Educação começa, desde seus 

primórdios, a namorar a ideia de mudar as 
pessoas."   (L.23/24) 

II. " Mas diferente do que depois nos tornaremos 
(portanto, não somos um microadulto).." 
(L.22/23) 

 

Os conectivos em negrito, nos fragmentos em 
destaque, estabelecem, respectivamente, as 
relações de 
 
(A) conclusão e adição. 
(B) ressalva e ressalva. 
(C) explicação e oposição. 

(D) adversidade e alternativa. 
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10) A palavra “homúnculo” (L.20)  e “ocorrem” (L.34) possuem, respectivamente: 

 

(A) 8  e 5 fonemas 
(B) 7 e 6  fonemas 
(C) 8 e 4 fonemas 
(D) 9 e 6 fonemas 
 
11) Possuem o mesmo valor morfológico que a expressão “nos manuais de instrução” (L.7) as palavras: 

 
(A) “hoje” (L.3) e  “principalmente” (L.7). 
(B) “erros” (L.08) e  “alguns” (L.37). 
(C) “Segunda” (L.28) e "antiga" (L.20). 
(D) “movimento” (L.19) e  “tipo” (L.31). 
 

12) A alternativa em que há equivalência entre o termo transcrito e o que ele significa é: 

 
(A) “tábula” (L.5) - caixa 
(B) “homúnculo” (L.20) - homem grande. 
(C) “avarentos” (L.30) - sovinas 

(D) “Etnologia” (L.39) - estudo do vinho. 

 
AS QUESTÕES 13 E 14 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 
TEXTO II 

1 
1. A vida e a natureza sempre à mercê da poluição 

2. se invertem as estações do ano 

3. faz calor no inverno e frio, no verão 

4. os peixes morrendo nos rios  

5. estão se extinguindo espécies animais 

6. e tudo que se planta colhe 

7. o tempo retribui o mal que a gente faz. 

 

8. Onde a chuva caía quase todo dia  

9. já não chove nada  

10. o sol abrasador rachando o leito dos rios secos  

11. sem um pingo de água  

12. quanto ao futuro inseguro  

13. será assim de norte a sul  

14. a Terra nua semelhante à Lua. 

 

15. O que será deste planeta azul?  

16. O que será deste planeta azul? 

 

17. O rio que desce as encostas já quase sem vida  

18. parece que chora um triste lamento das águas  

19. ao ver devastadas a flora e a fauna  

20. é tempo de pensar no verde 

21. regar a semente que ainda não nasceu  

22. deixar em paz a Amazônia  

23. perpetuar a vida  

24. estar bem com Deus! 

 

XORORÓ; ADEMIR. Intérpretes: Chitãozinho e Xororó. Planeta azul. 
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13) A leitura que se faz do poema-canção através 

do fragmento citado está correta na 

alternativa 
 
(A) A natureza, mesmo atingida pela insensatez 

do homem, continua a oportunizar-lhe o 
melhor, já que "tudo que se planta colhe" (v. 
6). 

(B) A paisagem natural é sinalizadora de que "o 
tempo retribui o mal que a gente faz" (v. 7). 

(C) Os compositores desse texto fazem referência 
a um "futuro inseguro" (v. 12) para a 
humanidade, ao declarar sua descrença em 
Deus. 

(D) A ideia de "deixar em paz a Amazônia" (v. 22) 
está dissociada da veiculada no verso 
seguinte, ou seja, a de "perpetuar a vida” (v. 
23). 

 

14) Há correlação entre o termo transcrito e o que 
dele se afirma em 

 
(A) "se invertem" (v. 2) é uma forma verbal que 

se apresenta na mesma voz que "se planta" 
(v. 6). 

(B) "calor" (v. 3) é o agente da ação expressa por 
"faz" (v. 3). 

(C) "nua" (v. 14) conota destruição do mesmo 

modo que "chora” (v. 18) conota pesar. 
(D) "deixar" (v. 22) apresenta-se com regência 

diferente daquela em que está usado o verbo 
"perpetuar" (v. 23). 

 

PARA RESPONDER À QUESTÃO 15, OBSERVE A 

TIRINHA ABAIXO: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

15) O questionamento de Mafalda, personagem 

presente na tira, em face da notícia sobre a 
atitude de determinado governo, configura-se 
como uma reação: 

 
(A) Inadequada ao contexto. 

(B) Sem fundamento. 

(C) Desprovida de bom senso. 

(D) Crítico-irônica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Livre 
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16) Analise as afirmativas abaixo: 

 

I. O byte contém 8 bits e os bits são 

representados por 0 ou 1. 

II. Cada byte pode representar mais de um 

caractere. 

III. A quantidade de bytes é igual à quantidade 

de letras. 

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 

17) Relacione as mídias abaixo com a sua 

capacidade de armazenamento:  

 

       Mídias 

1. Disquete 

2. CD 

3. DVD 

4. DVD dupla camada 

5. Blu-ray 

 

       Capacidade de Armazenamento 

 

 ) 8,5 GB 

 ) 700 MB 

 ) 1,44 MB 

 ) 4,7 GB 

 ) 50 GB 

 

As mídias com as suas respectivas capacidades de 

armazenamento correta é: 

 

(A) 5 – 2 – 1 – 4 – 3  

(B) 4 – 2 – 1 – 5 – 3  

(C) 5 – 2 – 1 – 3 – 4  

(D) 4 – 2 – 1 – 3 – 5  

 

18) Os dispositivos CD R/W, MP3 Player e Pen 

drive são: 

 

(A) Todos dispositivos de entrada e saída. 

(B) Todos dispositivos apenas de entrada. 

(C) Todos dispositivos apenas de saída. 

(D) Dois dispositivos de entrada e saída e um 

apenas de saída. 

 

 

 

 

19) São grupos da aba de Exibição do Microsoft 

Word 2010, Exceto: 

 

(A) Zoom 

(B) Janela. 

(C) Legendas. 

(D) Macros. 

 

20) No Internet Explorer 10 o atalho 

Ctrl+Shift+P irá executar: 

 

(A) A exclusão do histórico de navegação. 

(B) O modo de Navegação InPrivate. 

(C) A impressão no modo rápido da página ativa. 

(D) A abertura da barra de histórico na lateral 

direita do navegador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INFORMÁTICA                                                                                      QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) A assistência social tem como um dos seus 

objetivos a proteção social, que visa à 

garantia da vida, à redução de danos e à 

prevenção da incidência de riscos, 

especialmente: 

 

I. A habilitação e reabilitação das pessoas com 

deficiência e a promoção de sua integração à 

vida comunitária. 

II. A proteção à família, à maternidade, à infância, 

à adolescência e à velhice. 

III. O amparo às crianças e aos adolescentes 

carentes. 

IV. A promoção da integração ao mercado de 

trabalho. 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 

 

(A) 1 

(B) 4 

(C) 3 

(D) 2 

 

22) A assistência social rege-se pelos seguintes 

princípios, EXCETO: 

 

(A) Universalização dos direitos sociais, a fim de 

tornar o destinatário da ação assistencial 

inalcançável pelas demais políticas públicas. 

(B) Supremacia do atendimento às necessidades 

sociais sobre as exigências de rentabilidade 

econômica. 

(C) Respeito à dignidade do cidadão, à sua 

autonomia e ao seu direito a benefícios e 

serviços de qualidade, bem como à 

convivência familiar e comunitária, vedando-

se qualquer comprovação vexatória de 

necessidade. 

(D) Divulgação ampla dos benefícios, serviços, 

programas e projetos assistenciais, bem como 

dos recursos oferecidos pelo Poder Público e 

dos critérios para sua concessão. 

 

 

23) A organização da assistência social tem como 

base as seguintes diretrizes: 

 

I. Primazia da responsabilidade do Estado na 

condução da política de assistência social em 

cada esfera de governo. 

II. Participação da população, por meio de 

organizações representativas, na formulação 

das políticas e no controle das ações em todos 

os níveis. 

III. Centralização político-administrativa para os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e 

comando único das ações em cada esfera de 

governo. 

 

É certo o que se indica em: 

 

(A) I e II 

(B) I, II e III 

(C) II 

(D) I 

 

24) Compete ao Conselho Nacional de Assistência 

Social, dentre outros: 

 

I. Aprovar critérios de transferência de recursos 

para os Estados, Municípios e Distrito Federal, 

considerando, para tanto, indicadores que 

informem sua regionalização mais eqüitativa, 

tais como: população, renda per capita, 

mortalidade infantil e concentração de renda, 

além de disciplinar os procedimentos de 

repasse de recursos para as entidades e 

organizações de assistência social, sem 

prejuízo das disposições da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. 

II. Aprovar a Política Nacional de Assistência 

Social. 

III. Apreciar relatório anual que conterá a relação 

de entidades e organizações de assistência 

social certificadas como beneficentes e 

encaminhá-lo para conhecimento dos 

Conselhos de Assistência Social dos Estados, 

Municípios e do Distrito Federal. 

IV. Acompanhar e fiscalizar o processo de 

certificação das entidades e organizações de 

assistência social no Ministério da Seguridade 

Social.   
 

É certo o que se afirma em: 
 

(A) I, II, III e IV 

(B) I, II e III 

(C) II, III e IV 

(D) I, III e IV 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 
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25) Acerca dos programas de assistência social, 

assinale a opção INCORRETA. 

 

(A) As crianças e os adolescentes em situação de 

trabalho deverão ser identificados e ter os 

seus dados inseridos no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal 

(CadÚnico), com a devida identificação das 

situações de trabalho infantil. 

(B) O Peti tem abrangência nacional e será 

desenvolvido de forma articulada pelos entes 

federados, com a participação da sociedade 

civil, e tem como objetivo contribuir para a 

retirada de crianças e adolescentes com idade 

inferior a 16 (dezesseis) anos em situação de 

trabalho, ressalvada a condição de aprendiz, a 

partir de 14 (quatorze) anos. 

(C) Os programas de assistência social 

compreendem ações integradas e 

complementares com objetivos, tempo e área 

de abrangência definidos para qualificar, 

incentivar e melhorar os benefícios e os 

serviços assistenciais. 

(D) O Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi), 

não integra a proteção social especial e 

consiste no apoio, orientação e 

acompanhamento a famílias e indivíduos em 

situação de ameaça ou violação de direitos, 

articulando os serviços socioassistenciais com 

as diversas políticas públicas e com órgãos do 

sistema de garantia de direitos. 

 

26) O Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI 

tem como objetivo contribuir para a: 

 

I. Identificação de situações de violação de direitos 

socioassistenciais. 

II. Acesso a serviços socioassistenciais e das 

políticas públicas setoriais. 

III. Redução das violações dos direitos 

socioassistenciais, seus agravamentos ou 

reincidência. 

IV. Orientação e proteção social a Famílias e 

indivíduos. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

(A) I 

(B) I, II e III 

(C) I, II, III e IV 

(D) II 

27) Acerca dos direitos fundamentais da criança e 

do adolescente, assinale a alternativa 

ERRADA. 

 

(A) A criança e o adolescente têm direito a 

proteção à vida e à saúde, mediante a 

efetivação de políticas sociais públicas que 

permitam o nascimento e o desenvolvimento 

sadio e harmonioso, em condições dignas de 

existência. 

(B) Os profissionais das unidades primárias de 

saúde desenvolverão ações sistemáticas, 

individuais ou coletivas, visando ao 

planejamento, à implementação e à avaliação 

de ações de promoção, proteção e apoio ao 

aleitamento materno e à alimentação 

complementar saudável, de forma 

descontínua.  

(C) É assegurado 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.    

(D) A criança e o adolescente têm direito à 

liberdade, ao respeito e à dignidade como 

pessoas humanas em processo de 

desenvolvimento e como sujeitos de direitos 

civis, humanos e sociais garantidos na 

Constituição e nas leis. 

 

28) Os pais, os integrantes da família ampliada, os 

responsáveis, os agentes públicos executores 

de medidas socioeducativas ou qualquer 

pessoa encarregada de cuidar de crianças e de 

adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-

los que utilizarem castigo físico ou tratamento 

cruel ou degradante como formas de correção, 

disciplina, educação ou qualquer outro 

pretexto estarão sujeitos, sem prejuízo de 

outras sanções cabíveis, às seguintes 

medidas, que serão aplicadas de acordo com a 

gravidade do caso, EXCETO: 

 

(A) Prisão em regime de detenção. 

(B) Advertência. 

(C) Encaminhamento a cursos ou programas de 

orientação. 

(D) Encaminhamento a tratamento psicológico ou 

psiquiátrico. 
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29) São requisitos para a concessão de pedidos de 

colocação em família substituta, dentre 

outras: 

 

I. Declaração sobre a existência de bens, direitos 

ou rendimentos relativos à criança ou ao 

adolescente. 

II. Qualificação completa do requerente e de seu 

eventual cônjuge, ou companheiro, com 

expressa anuência deste. 

III. Indicação de eventual parentesco do 

requerente e de seu cônjuge, ou companheiro, 

com a criança ou adolescente, especificando 

se tem ou não parente vivo. 

IV. Indicação do cartório onde foi inscrito 
nascimento, anexando, em todo caso, uma 
cópia da respectiva certidão. 

 

É certo o que se afirma em: 
 
(A) III e IV 
(B) I, II e IV 
(C) I, II e III 
(D) I, II, III e IV 
 

 

30) O Serviço de Proteção e Atendimento 
Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI 
deve estar articulado, dentre outros, com: 

 
I. Instituições de Ensino e Pesquisa. 
II. Serviços, programas e projetos de instituições 

não governamentais e comunitárias. 
III. Serviços socioassistenciais de Proteção Social 

Básica e Proteção Social Especial. 
IV. Sistema de Segurança Pública. 

 
É certo o que se indica em: 
 
(A) I e II 
(B) I, II, III e IV 
(C) I, II e III 
(D) III e IV 

 
31) São atribuições do Conselho Tutelar, SALVO: 
 
(A) Representar ao Ministério Público para efeito 

das ações de perda ou suspensão do poder 
familiar, após esgotadas as possibilidades de 

manutenção da criança ou do adolescente 
junto à família natural. 

(B) Encaminhar à autoridade judiciária os casos 
de sua competência. 

(C) Realizar ordem de prisão quando tiver notícia 
de fato que constitua infração administrativa 
ou penal contra os direitos da criança ou 

adolescente. 
(D) Assessorar o Poder Executivo local na 

elaboração da proposta orçamentária para 
planos e programas de atendimento dos 
direitos da criança e do adolescente. 

 

32) Para a candidatura a membro do Conselho 

Tutelar, serão exigidos os seguintes 

requisitos: 

 

I. Idade superior a dezoito anos. 

II. Residir no município. 

III. Reconhecida idoneidade moral; 

 

É certo o que se indica em: 

 

(A) II 

(B) I, II e III 

(C) II e III 

(D) I 

 

33) São direitos do adolescente privado de 

liberdade, entre outros, os seguintes: 

 

1. Receber, quando de sua desinternação, os 

documentos pessoais indispensáveis à vida 

em sociedade. 

2. Habitar alojamento em condições adequadas de 

higiene e salubridade. 

3. Realizar atividades culturais, esportivas e de 

lazer. 

4.  Entrevistar-se pessoalmente com o 

representante do Ministério Público. 

5. Permanecer internado na mesma localidade ou 

naquela mais próxima ao domicílio de seus 

pais ou responsável. 

 

A soma dos números corretos é: 

 

(A) 14 

(B) 15 

(C) 10 

(D) 12 
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34) Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

 

I. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém 

nela podendo penetrar sem consentimento do 

morador, salvo em caso de flagrante delito ou 

desastre, ou para prestar socorro, ou, durante 

o dia, por determinação judicial. 

II. É inviolável o sigilo da correspondência e das 

comunicações telegráficas, de dados e das 

comunicações telefônicas, salvo, no último 

caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na 

forma que a lei estabelecer para fins de 

investigação criminal ou instrução processual 

penal. 

III. Ninguém será privado de direitos por motivo 

de crença religiosa ou de convicção filosófica 

ou política, mesmo se as invocar para eximir-

se de obrigação legal a todos imposta e 

recusar-se a cumprir prestação alternativa, 

fixada em lei. 

IV. Todos podem reunir-se pacificamente, sem 

armas, em locais abertos ao público, 

independentemente de autorização, desde que 

não frustrem outra reunião anteriormente 

convocada para o mesmo local, sendo apenas 

exigido prévio aviso à autoridade competente. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

(A) I, II e IV 

(B) I, II, III e IV 

(C) I e III 

(D) II e IV 

 

35) Sobre os direitos e garantias fundamentais 

elencados na Constituição Federal de 1988, 

assinale a opção ERRADA. 

 

(A) A lei assegurará aos autores de inventos 

industriais privilégio temporário para sua 

utilização, bem como proteção às criações 

industriais, à propriedade das marcas, aos 

nomes de empresas e a outros signos 

distintivos, tendo em vista o interesse social e 

o desenvolvimento tecnológico e econômico 

do País. 

(B) A pequena propriedade rural, assim definida 

em lei, desde que trabalhada pela família, não 

será objeto de penhora para pagamento de 

débitos decorrentes de sua atividade 

produtiva, dispondo a lei sobre os meios de 

financiar o seu desenvolvimento. 

(C) As entidades associativas, quando 

expressamente autorizadas, têm legitimidade 

para representar seus filiados apenas 

extrajudicialmente. 

(D) Todos têm direito a receber dos órgãos 

públicos informações de seu interesse 

particular, ou de interesse coletivo ou geral, 

que serão prestadas no prazo da lei, sob pena 

de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 

sigilo seja imprescindível à segurança da 

sociedade e do Estado. 

 

36) São direitos sociais a: 

 

I. Educação. 

II. Saúde. 

III. Segurança. 

IV. Previdência social. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

(A) I e II 

(B) I, II, III e IV 

(C) I, II e III 

(D) III e IV 

 

37) Compete ao Poder Público, nos termos da lei, 

organizar a seguridade social, com base nos 

seguintes objetivos, SALVO: 

 

(A) Uniformidade e equivalência dos benefícios e 

serviços às populações urbanas e rurais. 

(B) Seletividade e distributividade na prestação 

dos benefícios e serviços. 

(C) Uniformidade da base de financiamento. 

(D) Caráter democrático e descentralizado da 

administração, mediante gestão quadripartite, 

com participação dos trabalhadores, dos 

empregadores, dos aposentados e do Governo 

nos órgãos colegiados. 
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38) É facultado aos Estados e ao Distrito Federal 

vincular a programa de apoio à inclusão e 

promoção social até cinco décimos por cento 

de sua receita tributária líquida, vedada a 

aplicação desses recursos no pagamento de:  

 

(A) Despesas com pessoal e encargos sociais. 

(B) Serviço da dívida. 

(C) Qualquer outra despesa corrente não 

vinculada diretamente aos investimentos ou 

ações apoiados.  

(D) Todas as alternativas anteriores estão 

corretas. 

 

39) Nos serviços de acolhimento, para que a 

acolhida inicial seja afetuosa e não represente 

uma revitimização de crianças e adolescentes 

é importante que o serviço disponha de: 

 

I. Espaço físico destinado à acolhida inicial 

daqueles que estão chegando, adequado, 

inclusive, para a acomodação daqueles que 

chegarem durante o período noturno. 

II. Equipe técnica, educadores/cuidadores ou 

famílias acolhedoras disponíveis e capacitados 

para a realização de acolhida afetuosa e 

segura, capazes de compreender as 

manifestações da criança ou adolescente no 

momento de chegada que envolve ruptura, 

incerteza, insegurança e transição (silêncio, 

choro ou agressividade, por exemplo). 

III. Fluxos de comunicação eficiente e ágil dos 

órgãos encaminhadores (Conselho Tutelar, 

Justiça da Infância e da Juventude ou outros, 

no caso de acolhida emergencial) com os 

serviços de acolhimento. Estes fluxos são 

fundamentais para que os profissionais do 

serviço de acolhimento sejam comunicados 

previamente acerca de cada novo acolhimento 

e, em tempo hábil, possam preparar o 

ambiente e aqueles que já se encontram 

acolhidos para a chegada do novo colega. 

 

É correto o que se indica em: 

 

(A) I 

(B) I, II e III 

(C) I e III 

(D) II 

40) Um processo de seleção criterioso dos 

profissionais que atuarão nos Serviços de 

Acolhimento é essencial para a garantia de 

contratação de pessoal qualificado e com perfil 

adequado ao desenvolvimento de suas 

funções, possibilitando a oferta de um serviço 

de qualidade aos usuários. Para tanto, deve-

se prever, minimamente, os seguintes passos: 

 

I. Ampla divulgação, com informações claras sobre 

o serviço, o perfil dos usuários, as atribuições 

e exigências do cargo a ser ocupado, salário e 

carga horária, dentre outros. 

II. Processo seletivo, com atenção à exigência da 

formação mínima para cada função e 

experiência profissional. 

III. Avaliação de documentação mínima a ser 

exigida: documentos pessoais, certidão 

negativa de antecedentes criminais, atestado 

de saúde física e mental. 

IV. Avaliação psicológica e social: análise da vida 

pregressa, entrevista individual e atividade de 

grupo. 

 

São corretos: 

 

(A) III e IV 

(B) I, II e III 

(C) I, II, III e IV 

(D) I e II 

 

 


