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LINGUA PORTUGUESA                                 QUESTÕES DE 01 A 15 

 

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 
10 10 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. 
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. 
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 CANDIDATO: 
 

RASCUNHO – FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

          

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

          

 

INSTRUÇÃO 
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AS QUESTÕES  DE 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
TEXTO

Lugar de mulher é na política 

"Lutamos por uma sociedade de brasileiras que 1 

compreendam que a mulher não deve viver parasitariamente do 2 

seu sexo, aproveitando os instintos animais do homem, mas que 3 

deve ser útil, instruir-se e a seus filhos e tornar-se capaz de 4 

cumprir os deveres políticos que o futuro não pode deixar de 5 

repartir com ela". A frase parece representar uma demanda atual 6 

do movimento feminista, mas foi pronunciada pela zoóloga Bertha 7 

Lutz, em 1918, oito anos depois da definição do 8 de março como 8 

o Dia° Internacional da Mulher. Ao alcançar o centenário, a data 9 

traz à tona reflexões sobre o que representou esse período de luta 10 

pela igualdade de gênero. 11 

No entanto, as batalhas feministas vêm de bem antes de 12 

1910 e, entre as mudanças ao longo de séculos de luta, o próprio 13 

conceito do que é mulher tem tomado outras formas. A ideia de 14 

que elas são definidas por sua capacidade reprodutora é algo que 15 

paulatinamente tem sido quebrado. "Há os que ainda pensam que, 16 

por termos essa capacidade biológica, somos obrigadas a cumpri-17 

la, como animais  reprodutores. Mas somos seres humanos com 18 

capacidade de decidir se, quando, como e com quem queremos ou 19 

não ter filhos ou filhas, o que humaniza e qualifica a maternidade", 20 

afirma Maria José Rosado, uma das fundadoras e coordenadoras 21 

da organização Católicas pelo Direito de Decidir. "Há décadas, uma 22 

mulher era associada estritamente à ideia de cumprir a função de 23 

boa esposa e mãe. Hoje, essas características permanecem, mas 24 

são mais sutis ou disfarçadas e somam-se a outros elementos, 25 

como a função de boa profissional", completa Nalu Farias, da 26 

Marcha Mundial das Mulheres. 27 

Portanto, apesar da comemoração das vitórias alcançadas 28 

ao longo desses anos de batalha, o horizonte das lutas ainda não 29 

foi alcançado: caso contrário, apontam as feministas, o padrão das 30 
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relações sociais e culturais da sociedade teria sido radicalmente 31 

alterado. O diagnóstico é de que o machismo, assim como o 32 

capitalismo, tem uma afiada capacidade de se redefinir e se 33 

adequar a cada momento histórico. 34 

Questionada sobre a superação do machismo dentro  das 35 

próprias organizações antissistêmicas, Lílian Celiberti reforça: "As 36 

mulheres têm que disputar o poder, questionando as formas de 37 

política que as excluem e questionando a legitimidade das 38 

propostas de esquerda que não contemplam horizontes de 39 

emancipação para homens e mulheres." 40 

LUFT, Lya. Errata de pé de página. Veja, 2015. Adaptado.
 

01) O texto: 
 

A) evidencia a relevância do papel social da mulher na atualidade. 
B) destaca a busca feminina de direitos políticos e sociais em igualdade de 

condições. 
C) põe em dúvida a relevância do enfrentamento, pelas mulheres, do 

machismo dominante na sociedade. 
D) defende a assunção do poder pelo sexo feminino, por sua comprovada 

competência em gestão social. 
 
02) Marque a afirmativa que apresenta fidelidade Às informações do texto. 
 
A) A necessidade de definir seu lugar na sociedade levou as mulheres a 

organizar-se em grupos para lutar por seus direitos.  
B) A ideia de sociedade progressista no trato feminino, se levados em 

consideração os avanços do gênero, é, no Brasil, uma realidade 
inconteste.  

C) O ranço de uma sociedade historicamente feminista tem impedido que 
as mulheres conquistem, de uma vez por todas, a igualdade social de 
gênero.  

D) As mulheres, apesar da capacidade de luta que possuem, trazem o 
instinto materno incrustado na alma, o que as impede, não raro, de 
separar o joio do trigo.  
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03) No texto, a autora 
 
A) vê o prestigio social do homem como um verdadeiro estimulo à 

capacidade de superação da mulher no seio da sociedade. 
B) acredita na possibilidade de existência de um sistema de autoridade 

social em que a figura feminina comprove sua superioridade em relação 
ao gênero oposto. 

C) reflete sobre as progressivas lutas da mulher brasileira, defendendo sua 
atuação como sujeito político ativo, capaz de contestar e se posicionar 
em face da organização social do pais. 

D) deixa claro que a omissão do poder público em relação às reivindicações 
femininas faz parte de um jogo político em favor da manutenção do 
modelo patriarcal até hoje em vigor na sociedade. 

 
04) Em sua composição, o texto apresenta 
 
A) declarações marcadas por verbos de ação, que aparecem, em sua 

maioria, na voz ativa, sinalizando a existência de agentes que assumem 
seus próprios atos. 

B) parágrafos predominantemente longos, em que a temporalidade dos 
fatos encontra sua marca exclusiva nas diferentes desinências verbais. 

C) pronunciamentos de diferentes enunciadores do discurso, todos eles 
contendo considerações que contrapõem presente e passado. 

D) predomínio da linguagem denotativa, ora usada em constatações, ora na 
emissão de juízos de valor sobre o assunto enfocado. 

 
 

05) Considerando-se o contexto em que se insere, descarta-se como outra 
possibilidade de leitura para o termo transcrito a referente a 

 
A) "bem" (L.12) — muito. 
B) "ainda" (L.16) — até agora. 
C) "como" (L. 22) — conforme. 
D) "caso contrário" (L.32) — senão. 
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06) Sobre os recursos linguísticos usados no texto, identifique a afirmativa 
verdadeira: 

 
A) Os conectores "que" e "que", em "Lutamos por uma sociedade de 

brasileiras que compreendam que a mulher não deve viver 
parasitariamente do seu sexo" (L.1/3), são iguais do ponto de vista 
morfológico. 

B) A expressão "de cumprir os deveres políticos", em "e tornar-se capaz de 
cumprir os deveres políticos" (L.4/5), funciona como agente da ação 
nominal. 

C) O verbo haver, em "Há décadas" (L.22), está usado em sua forma 
impessoal e, nesse caso, só admite a sua substituição por fazer, ficando 
descartada, assim, sua relação semântica com o verbo existir. 

D) A forma verbal "tem tomado", em "o próprio conceito do que é mulher 
tem tomado outras formas." (L.14), expressa um fato que se repete, 
estando muito próximo do presente. 

 
 

07) O fragmento em que a vírgula aparece isolando uma série encadeada de 
elementos de coesão textual que podem iniciar a oração subsequente, 
conferindo-lhe, entretanto, diferentes marcas, entre elas tempo e modo, 
é: 

 
A) "Mas somos seres humanos com capacidade de decidir se, quando, como 

e com quem queremos ou não ter filhos ou filhas" (L.18/20). 

B) "a mulher não deve viver parasitariamente do seu sexo, aproveitando os 
instintos animais do homem, mas que deve ser útil, instruir-se e a seus 
filhos" (L.2/4). 

C) "A frase parece representar uma demanda atual do movimento 
feminista, mas foi pronunciada pela zoóloga Bertha Lutz, em 1918, oito 
anos depois da definição do 8 de março como o Dia Internacional da 
Mulher." (L.6/9). 

D) "No entanto, as batalhas feministas vêm de bem antes de 1910 e, entre 
as mudanças ao longo de séculos de luta, o próprio conceito do que é 
mulher tem tomado outras formas." (L.12/14). 
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08) Marque a alternativa cujo termo ou expressão funciona como paciente 

da ação verbal. 
 
A) “do homem” (L.3) 
B) “a maternidade” (L.20) 
C) “capaz” (L.4) 
D) “associada” (L.23) 
 
09) Marque a alternativa que contém palavra da mesma classe gramatical de 

“animais” (L.3), obervando o contexto em que se insere. 
 
A) “sociedade” (L.1) 
B) “atual” (L.6) 
C)  “paulatinamente” (L.16) 
D) “qualifica” (L.20) 
 

 
10) Sobre a frase "Há os que ainda pensam..” (L.16), pode-se afirmar: 
 
A) A expressão “os” funciona como artigo pluralizado. 
B) Se houver a possibilidade de troca do verbo “Há” por “existir”, ter-se-á a 

seguinte construção: “Existe os que ainda pensam”. 
C) “Se houver a possibilidade de troca do verbo “Há” por “existir”, ter-se-á 

a seguinte construção: “Existem os que ainda pensam”. 
D) O vocábulo “que” funciona como conjunção integrante. 
 
 
 

 
11) São tipos de barramentos, EXCETO: 
 
A) Barramento de Dados. 
B) Barramento de Endereços. 
C) Barramento de Processamento. 
D) Barramento de Controle. 

 INFORMÁTICA BÁSICA                                    QUESTÕES DE 11 A 20 
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12) O Denial of Service – DOS, é um tipo de: 
 
A) Ataque de negação de serviço que visa fazer um sistema ou um servidor 

parar de funcionar (indisponibilidade). 
B) Ataque muito básico em que consiste realizar testes para adivinhar uma 

determinada senha pelo método de tentativa e erro. 
C) Ataque em que utiliza máquinas de múltiplas redes para tornar 

inoperante um site/serviço. Geralmente mais danosa porque a 
capacidade do ataque é somada por múltiplos usuários. 

D) Ataque ineficaz,  quando o ataque a uma determinada máquina ou 
servidor falha em seu objetivo.  

 
13) É um dispositivo que protege a rede de ataques externos, ou seja, 

impede invasões através da internet, também age como um filtro, 
permitindo ou não a passagem das informações que entram e saem da 
rede O conceito do texto se refere ao: 

 
A) Patches. 
B) Firewall. 
C) Painel de Controle. 
D) Backup. 
 
14) É um tipo de Backup, EXCETO: 
 
A) Normal. 
B) Incremental. 
C) Diferencial. 
D) Prioritário. 
 
15) No Windows 8 o atalho, Tecla do logotipo do Windows +L , irá: 
 
A) Exibir e ocultar a área de trabalho. 
B) Bloquear o computador ou trocar de usuário. 
C) Abrir o botão de Pesquisar para pesquisar arquivos. 
D) Abrir o botão de Configurações. 
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16) O atalho que insere a data atual no MS Excel 2010 é: 
 
A) CTRL+; 
B) CTRL+` 
C) CTRL+K 
D) CTRL+G 
 
17) A opção de Configurar Página do MS Power Point 2010 está localizado 

na guia: 
 
A) Página Inicial. 
B) Inserir. 
C) Design. 
D) Revisão. 
 
Analise a imagem abaixo e responda as questões 18,19. 
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18) Ao digitar na célula D2 a fórmula  
=SE(B2<>150;"Razoável""Negativo") o resultado obtido será: 

 
A) Razoável. 
B) Negativo. 
C) #NOME? 
D) FALSO. 
 
19) Qual fórmula deverá ser utilizada na célula B8 para somar todos os 

valores da coluna B; 
 
A) SOMA(B2:B7) 
B) =B2:B7 
C) =SOMA(B2;B7) 
D) =SOMA(B2:B7) 
 
20) Observe a imagem abaixo do MS Word 2010 e responda: 
 
 
 
 
 
 
Os dois grupos da imagem acima estão localizado na guia: 
 
A) Inserir. 
B) Exibição. 
C) Layout da Página. 
D) Referências. 
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21) A renovação do Serviço Social no Brasil deu-se início em: 
 
A) No contexto de redemocratização do estado brasileiro 
B) A partir da década de 30 
C) No marco do processo de reconceituação da profissão 
D) Criação das casas de misericórdia 
 
22)  O Serviço Social é uma profissão inserida na divisão social e técnica do 

trabalho, como uma especialização técnica que tem como objetivo de 
trabalho as múltiplas expressão da questão social. Profissão demandada 
em diversos espaços sócio-ocupacionais para a execução de políticas 
sociais mediante serviços, programa e projetos sociais em resposta 
aquelas múltiplas refrações da questão social. A legitimação e a 
institucionalização do Serviço Social no Brasil tem como marco 
histórico: 

 
A) O movimento de reconceituação 
B) Golpe de 64 
C) O Estado Novo 
D) Revolução Industrial 
 
 
23)  As competências do Conselho Federal de Serviço Social e dos Conselhos 

Regionais foram estabelecidas com a Lei nº 8.662/1993 após a 
instituição do Código de Ética Profissional do Assistente Social. Com 
base no contexto marque a alternativa que corresponde corretamente: 

 
A) Compete ao Conselho Federal de Serviço Social zelar pela observância 

dos princípios e diretrizes deste Código, fiscalizando as ações dos 
Conselhos Regionais e a prática exercida pelos profissionais, instituições 
e organizações na área do Serviço Social. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                   QUESTÕES DE 21 A 40 
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B) A compensação compulsória é uma das penalidades aplicadas ao 
profissional de Serviço Social, quando cometidas infrações ao Código de 
Ética da profissão. 

C) De acordo com a Resolução do CFESS filiação político-partidária 
configura um dos elementos que pressupõem o exercício da atribuição 
privativa do Assistente Social. 

D) Os Conselhos Estaduais de Serviço Social possui a competência  e a 
atribuição de expedir as carteiras profissionais dos Assistentes Sociais e 
fixar a respectiva taxa. 

 
24) Considerando a necessidade de criação de novos valores éticos 

fundamentados na definição mais abrangente, de compromisso com os 
usuários com base na liberdade, democracia, cidadania, justiça e 
igualdade social, o profissional em questão faz gozo de alguns direitos. 
Constituem direitos do/a Assistente Social, Exceto: 

 
A) Violabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos e 

documentação, garantindo o sigilo profissional específico. 
B) Participar na elaboração e no gerenciamento das políticas sociais, bem 

como na formulação e implementação de programas sociais. 
C) Realizar aprimoramento profissional de forma contínua, colocando-se a 

serviço dos princípios do Código. 
D) Ter ampla autonomia no exercício da profissão, não sendo obrigado a 

prestar serviços profissionais incompatíveis com as suas atribuições, 
cargos ou funções. 

  
25)  Segundo a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS – Lei Federal nº 

8.742/93), o Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um direito de 
cidadania das pessoas idosas ou com deficiência.Acerca do assunto 
marque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas. 

 
(   ) O benefício de prestação continuada (BPC) é a garantia de um salário-

mínimo  á pessoa com deficiência e ao idoso com 60 (sessenta) anos ou 
mais que comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção nem de tê-la provido por sua família. 
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(   ) Os programas de assistência social voltados para o idoso e a integração 
da pessoa com deficiência serão devidamente articulados com o 
benefício de prestação continuada, conforme estabelecido em lei. 

(  ) As crianças e os adolescentes em situação de trabalho deverão ser 
identificados e ter os seus dados inseridos no Cadastro Único 
(CadÚnico) para Programas Sociais do Governo Federal como o bolsa 
família, com a devida identificação das situações de trabalho infantil. 

(   ) A cessação de benefício de prestação continuada concedido á pessoa 
com deficiência impede nova concessão do benefício, mesmo que 
atendidos os requisitos definidos em regulamento. 

 
A) F – V – F – F 
B) F – V – F – V 
C) V – V – F – F 
D) V – F – V – V 
 
26) Como os serviços socioassistenciais no SUAS são organizados no que se 

refere á definição e organização dos elementos essenciais e 
imprescindíveis á execução da política de assistência social 
possibilitando a normatização dos padrões nos serviços, qualidade no 
atendimento, indicadores de avaliação e resultado, nomenclatura dos 
serviços e da rede socioassistencial e, ainda, os eixos estruturantes e de 
subsistemas.  

 
A) Vigilância Sanitária 
B) Proteção Social 
C) Intervenção Social 
D) Avaliação Social 
 
27) Referente o SUAS é correto afirmar: 
 
A) O SUAS foi instituído legalmente por meio de lei, com um modelo 

centralizado e participativo, tem por função a gestão do conteúdo 
específico da Assistência Social no campo da proteção social brasileiro. 
Tem por competência fazer a política de assistência social, em âmbito 
Municipal, Estadual e Federal. 
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B) Modelo de gestão hierarquizada, parecido com o modelo da saúde, onde 
as ações de prevenção são executadas na proteção social básica, e as 
ações de proteção são executadas na proteção social especial. 

C) A assistência social, diferentemente da previdência social, é de caráter 
contributiva, ou seja, deve atender a todos os cidadãos que dela 
necessitarem. 

D) A assistência social é realizado a partir de ações integradas entre a 
iniciativa privada, tendo por objetivo garantir a proteção social á família, 
á infância, á adolescência, ao idoso, amparo a crianças e adolescentes 
carentes, á promoção da integração do mercado de trabalho e á 
reabilitação e promoção de integração á comunidade para as pessoas 
com deficiência e o pagamento de benefícios aos idosos e as pessoas com 
deficiência. 

 
28)  A assistência social, direito do cidadão e dever do estado é Política de 

Seguridade Social não contributiva, que prevê os mínimos sociais, 
realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa 
pública e da sociedade, para garantir o atendimento ás necessidades 
básicas. A Assistência Social tem por objetivo, Exceto: 

 
A) A vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a 

capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de 
vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos; 

B) A defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no 
conjunto das provisões socioassistenciais; 

C) A proteção á família, á maternidade, á infância, á adolescência e á 
velhice; 

D) A garantia de 1,5 (um) salário-mínimo e meio de benefício mensal á 
pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de 
prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 

 
29)  De que forma a política de Assistência Social materializa o cidadão: 
 

A) Serviços, programas, projetos e benefícios 
B) Priorização, diretrizes, projetos e benefícios 
C) Assistência, cuidado, ações e benefícios 
D) Serviços, ações, assistência e programas 
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30) Sobre o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS não podemos 
afirmar: 

 
A) Além de ofertar serviços e ações de proteção básica, o CRAS possui a 

função de gestão territorial da rede de assistência social básica, 
promovendo a organização e a desarticulação das unidades a ele não 
referenciadas e o gerenciamento dos processos nele refutados. 

B) O trabalho social com famílias do PAIF é desenvolvido pela equipe de 
referência do CRAS e a gestão territorial pelo coordenador do CRAS, 
auxiliado pela equipe técnica, sendo, portanto, funções exclusivas do 
poder público e não de entidades privativas de assistência social. 

C) A implantação do CRAS é uma estratégia de descentralização e 
hierarquização de serviços de assistência social e, portanto, elemento 
essencial do processo de planejamento territorial e da política de 
assistência social do município. 

D) O gestor municipal, ou quem ele designar, tem como atribuição garantir 
a articulação das unidades da rede socioassistencial no território de 
abrangência do CRAS, tanto as entidades e assistência social privativas 
sem fins lucrativos quanto as públicas. 

 
 
31)  Para fins de partilha dos recursos da União, a NOB-SUAS/2005 estipula 

o número mínimo de CRAS de acordo com o porte do município. 
Determina ainda dimensões de território, definidos por um número 
máximo de famílias nele referenciadas. De pequeno porte, como  mínimo 
de 1 CRAS quantas são as famílias referenciadas: 

 
A) 600 famílias 
B) 1.000 famílias 
C) 1.500 famílias 
D) 2.000 famílias 
E) 2.500 famílias 
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32) Conceituando as assertivas, responda: 
1. PAIF 
2. CRAS 
3. CREAS 
4. BPC 

 
(  ) Benefício assistencial não contributivo, não vitalício, individual e 

intransferível, capaz de prover o sustento ou manutenção da pessoa 
beneficiária. 

(   ) É a unidade em torno da qual se organizam os serviços de proteção 
básica, do que decorre sua função de gestão local. 

(   ) É o principal serviço de Proteção Social Básica, ao qual todos os outros 
serviços desse nível de proteção devem articular-se, pois confere a 
primazia da ação do poder público na garantia do direito à convivência 
familiar e assegura a matricialidade sociofamiliar no atendimento 
socioassistencial, um dos eixos estruturantes do SUAS. 

(   ) Unidade pública e estatal de abrangência municipal ou regional. Oferta 
os serviços de proteção e atendimento especializado a famílias e 
indivíduos (PAEFI). 

 
A) 2 – 3 – 1 – 4 
B) 4 – 2 – 1  - 3 
C) 1 -  2 – 4 – 3 
D) 4 – 3 – 1 – 2 
 
33)  Quais são os órgãos considerados portas de entrada da política de 

assistência social: 
A) Casas de apoio 
B) Entidades filantrópicas  
C) CRAS e CREAS 
D) Centros de Convivência 
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34)  Quais das alternativas apresenta como um dos critérios para o 
recebimento do Bolsa Família - programa de transferência de renda 
direta ao cidadão com condicionalidades de saúde, educação e 
assistência. 

 
A) Um membro da família está desempregado, impossibilitado de prover o 

sustento familiar. 
B) Ter um membro com deficiência na família. 
C) Famílias com renda per capta de até R$ 180,00 reais por mês. 
D) Ter crianças e adolescentes na família em idade escolar, inserido e 

freqüentando a escola. 
 
35)  Considerado um pacto nacional em defesa dos direitos da infância e da 

adolescência em nosso país, o Estatuto da Criança e do Adolescente é um 
marco dos esforços de todos em tornar visível o que por tanto tempo foi 
esquecido. Portanto, o ECA, assegura que o Estado deve proporcionar ás 
crianças e aos adolescentes, no campo do direito á convivência familiar e 
comunitária a garantia de: 

 

I – Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da 
sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a 
convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de 
pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. 

II – A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento 
institucional não se prolongará por mais de 1 (um) ano, salvo 
comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, 
devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. 

III – Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, não 
terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer 
designações discriminatórias relativas á filiação. 

IV – A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo 
suficiente para a perda ou a suspensão  do poder familiar. 

São corretas as afirmativas: 
 

A) I,II,III 
B) II, IV 
C) I, IV 
D) Todas as afirmativas são corretas 
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36) Conforme a lei nº 8.069, de 13 de julho de 1900, que dispõe o Estatuto 
da Criança e do Adolescente – ECA, analise as alternativas: 

 
(   ) O ECA ao tratar especificamente do sistema de responsabilização penal 

juvenil e da definição e aplicação das medidas “sócio-educativas”, guarda 
sintonia com as normativas legais do Código penal, ao estabelecer 
normativas judiciais para os adolescentes – sujeitos ativos da violação 
de dispositivos penais – e ao introduzir idênticas garantias que são 
atribuídas ao adulto. 

 
(   ) Ambos, tanto o Código Penal – com o sistema penal dos adultos – quanto 

o ECA – com o sistema de responsabilização penal juvenil – partem do 
“crime” no processo judicial. Deixando claro que no primeiro sistema, o 
“crime” constitui uma ação típica, culpável, antijurídica e punível, 
enquanto, no segundo, a “infração/crime” não se constituecomo 
culpável, não perdendo a característica de “crime” e seu enfrentamento 
é feito aos moldes do sistema penal, pela sanção/punição.  

 
(  ) Considera-se criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos e 

adolescente a pessoa entre 13 e 18 anos de idade. 
(  ) A família em exclusividade tem o dever de assegurar com absoluta 

prioridade a efetivação dos direitos a vida, saúde, lazer, esporte, 
alimentação, profissionalização, cultura, esporte, dignidade, respeito, 
convivência familiar e comunitária. 

 
A) F – F – V - V 
B) F – V – F - F 
C) V – F – F - V 
D) V – V – F - F 
 
37)  De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), qual dia é 

comemorado o dia do Idoso e dia de aprovação do Estatuto do Idoso:   

A) 1º de setembro 
B) 1º de outubro 
C) 3 de outubro 
D) 26 de outubro 
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38)  Em conformidade com a atualidade referente ao Estatuto do Idoso, 

marque com (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas: 
 

(   ) O Brasil caminha para se tornar até 2030, um país idoso, o Estatuto do 
Idoso e o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) coloca que 
uma pessoa idosa no Brasil é aquela com 60 anos ou mais. No Brasil a 
população idosa não para de crescer, e de acordo com os dados do 
instituto citado, 12,6% da população brasileira é idosa, totalizando em 
média mais de 27 milhões de pessoas com mais de 60 anos. 

(   ) Observa-se que no Brasil, existem indicadores importantes como as 
taxas de mortalidades e de expectativas de vida. As taxas de 
mortalidades dos idosos aumentaram e por conseguinte a expectativa de 
vida diminuiram. 

(   ) De acordo com o envelhecimento crescente da população idosa, por base 
de dados estatístico previsão em 2040 é de que a população idosa 
supere o grupo de crianças com faixa etária de até 14 anos e em 2055 o 
grupo de pessoas com 60 anos ou mais vai superar o grupo de jovens 
com idade de até 29 anos. 

(   ) De acordo com a pirâmide etária dividida por gêneros, a maior parte da 
população de idosos no Brasil é formada por homens, com 55,7%. 

 
A) V – F – V - F  
B) V – V – F – F 
C) F – F – V – V 
D) V – F – V – V 
 
 
39)  O Conselho Tutelar permite ao povo o gerenciamento das questões 

relativas ás crianças e adolescentes que estejam vivenciando situações 
que os tornem mais vulneráveis, exigindo um posicionamento imediato 
da autoridade responsável. Sobre o Conselho Tutelar pode-se analisar: 

 
I - O Conselho tutelar atende direitos de crianças e adolescentes, em 

conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.  
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II – É um órgão autônomo porque exerce suas funções com independência, 

inclusive para relatar e corrigir distorções existentes na própria 
administração municipal relativas ao atendimento a crianças e 
adolescentes. 

III – O Conselho Tutelar pode e deve fiscalizar as entidades em atendimento. 
IV – O Conselho Tutelar tem a obrigação de respeitar e seguir com zelo as 

diretrizes emanadas da comunidade que o elegeu. 
 
Estão corretas as alternativas: 
 
A) I e II são corretas 
B) II e III são corretas 
C) II, III e IV são corretas 
D) Todas as alternativas são corretas 
 
40)  Qual órgão é responsável por fiscalizar os Conselhos Tutelares: 
 
A) SINASE 
B) FNCA 
C) ECA 
D) CONANDA 
 


