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· Você recebeu do fiscal de sala os materiais: caderno de 
provas e cartão-resposta. 

· A prova terá duração de 04 (quatro) horas, incluindo o 
tempo de preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 

· O prazo mínimo de permanência na sala é de 01 (uma) hora. 

· Autorizado o início da prova, verifique se este caderno 
contém questões objetivas de conhecimentos específicos 
e questões de informática. 

· Verifique se o material está em ordem, e se o seu nome, 
CPF e número de inscrição conferem com os que 
aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, 
comunique imediatamente o fiscal. 

· Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso 
esteja incompleto ou tenha defeito, solicite ao fiscal de sala 
que o substitua, não cabendo reclamações posteriores 
nesse sentido. O candidato deverá verificar, ainda, se o 
cargo em que se inscreveu se encontra devidamente 
identificado no Caderno de Prova. 

· Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para 
cada uma das questões objetivas, são apresentadas quatro 
alternativas (A, B, C, D) e somente uma delas corresponde à 
alternativa correta. Assinale UMA RESPOSTA; a marcação 
em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma 
das respostas esteja correta. 

· No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras que 
correspondem às respostas corretas deve ser realizada 
com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma 
contínua e densa, cobrindo todo o espaço compreendido 
pelos círculos. A leitora óptica é sensível a marcas 
escuras, portanto, preencha os campos de marcação 
completamente. Exemplo:  

· O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA é de inteira 
responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma 
haverá substituição dele por erro do candidato. 

· Não serão computadas questões não respondidas nem 
questões que contenham mais de uma resposta (mesmo 
que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda 
que legível. 

· CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque, não 
amasse, não dobre, não suje, pois ele é insubstituível. 

· SERÁ ELIMINADO DO SELETIVO PÚBLICO o candidato 
que, durante a realização das provas, caso: 

a) Retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, 
sem a devida autorização; 

b) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a 
execução de quaisquer questões/itens das provas; 

c) Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para 
a sua realização; 

d) Utilizar-se de régua de cálculo, livros, calculadoras e/ou 
equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos que 
não forem expressamente permitidos, gravador, receptor 
e/ ou pagers, e/ou se comunicar com outro candidato; 

 

e) Faltar com respeito com qualquer membro da equipe de 
aplicação das provas, autoridades presentes e/ou outros 
candidatos; 

f) Fazer anotação de informações relativas às suas 
respostas em qualquer outro meio que não o permitido 
neste Edital; 

g) Descumprir as instruções contidas no CADERNO DE 
PROVAS e no CARTÃO-RESPOSTA; 

h) Recusar-se a entregar o CADERNO DE PROVAS e o 
CARTÃO-RESPOSTA ao término do tempo destinado à 
sua realização; 

i) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o 
Cartão-Respostas; 

j) Não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender 
ao procedimento de coletar sua impressão digital; 

k) Perturbar de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, 
incorrendo em comportamento indevido; 

l) For surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular 
e/ ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das 
provas, mesmo que o aparelho esteja desligado. 

· Não será permitida, também, a utilização de telefone 
celular ao final das provas, enquanto estiver dentro da 
unidade de aplicação destas. 

· Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e nem a 
prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova. Cabe, 
exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da 
questão e decidir a resposta. 

· O candidato somente poderá se retirar do local de prova a 
partir dos 60 (sessenta) minutos, ou seja 01(uma) hora após 
o seu início devendo obrigatoriamente entregar o 
CADERNO DE PROVAS e CARTÃO–RESPOSTA. Está 
permitido levar apenas o rascunho do gabarito que se 
encontra na última página do caderno de prova. Após 
decorridos 120 minutos de provas, ou seja, 02(duas) horas, o 
candidato poderá levar o CADERNO DE PROVA. 

· Após a realização da prova, o candidato deverá sair 
imediatamente das instalações físicas do local da prova, 
não sendo mais permitido a utilização dos sanitários. 

· Os três últimos candidatos permanecem em sala, pois 
deverão entregar as provas e sair da sala, simultaneamente. 

· Da análise de recursos resultar anulação de item integrante 
de prova, a pontuação correspondente a esse item será 
atribuída a todos os candidatos, independentemente de 
terem recorrido. 

 

O gabarito preliminar da prova estará disponível em 
28/07/2019, a partir das 19h, na página da respectiva 
Prefeitura Municipal de cada município participante. 
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INFORMÁTICA 
 

QUESTÃO 1 
No Microsoft Word, quando aplicado o duplo 
clique sobre a palavra, temos qual 
comportamento/efeito esperado? 
 
(A) Deleta a palavra. 
(B) Abre as opções de correção ortográfica. 
(C) Seleciona a palavra. 
(D) Sublinha a palavra. 
 

QUESTÃO 2 
Em determinada planilha do Excel 2007, têm-
se, nas células B1, B2, C1, C2, D1 e D2, 
respectivamente, 0, 3, 1, 2, 2 e 3. Se um 
usuário digitar a função =MULT(C1:D2) na 
célula E1, qual será o resultado obtido? 
 
(A) 16. 
(B) 12. 
(C) 6. 
(D) 4. 
 

QUESTÃO 3 
Em determinada planilha do Excel 2007, têm-
se, nas células B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7, 
respectivamente, 10, -1, 53, -7, 0, T e 3. Se um 
usuário digitar a função =MÉDIA(B1:B7) na 
célula B8, qual será o resultado obtido?  
 
(A) 8,29. 
(B) 6,44. 
(C) 9,67. 
(D) ERRO. 
 

QUESTÃO 4 
Assinale a alternativa que completa 
corretamente o espaço em branco no texto a 
seguir: 
José utiliza o editor de texto Microsoft Word 
2016 (em português) para produzir os 
documentos da empresa. Certo dia digitou um 
documento contendo sete páginas de texto, 
porém precisou imprimir apenas as páginas 1, 3, 
5, 6 e 7. Para imprimir apenas essas páginas, 
José clicou no Menu Arquivo, na opção Imprimir 
e, na divisão Configurações, selecionou a opção 
Imprimir Intervalo Personalizado. Em seguida, 

no campo Páginas, digitou __________ e clicou 
no botão Imprimir.  

 
(A) 1,3,5-7  
(B) 1;3-5;7 
(C) 1-3,5-7 
(D) 1+3,5;7 

 
QUESTÃO 5 

Maria foi comunicada que deveria digitar um 
texto, em duas colunas, sobre os conceitos 
de acidente de trabalho. Utilizando o 
Microsoft Word 2016 (em português), ela 
criou um documento em branco, utilizou os 
comandos para configurar o documento em 
duas colunas de mesmo tamanho e digitou 
todo o texto na coluna da esquerda. Ao 
concluir a digitação, para que o texto não 
ficasse apenas nessa coluna, resolveu 
quebrar o texto a partir do cursor, de forma 
que, do ponto em que o cursor se encontrava 
em diante, o texto pudesse iniciar na coluna 
da direita. Para realizar essa ação, Maria 
posicionou o cursor no ponto a partir do qual 
o texto devia ser quebrado e clicou na aba: 

 
(A) Inserir e, em seguida, na opção Quebra de 
Colunas a partir do Cursor.  
(B) Inserir, em seguida na opção Quebras e, por 
último, na opção Coluna.  
(C) Formatar, em seguida na opção Colunas e, 
por último, na opção Quebras. 
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(D) Layout da Página, em seguida na opção 
Quebras e, por último, na opção Coluna. 

 
QUESTÃO 6 

O Microsoft Word 2016 possui inúmeras 
teclas de atalho que têm a intenção de 
agilizar o trabalho, evitando a necessidade 
de acessar os menus, principalmente para 
operações/ações do dia a dia. Pedro recebeu 
um arquivo do Microsoft Word 2016 
contendo 30 páginas de texto. Com o 
documento aberto, e pensando em agilidade, 
quais combinações de teclas de atalho ele 
deve pressionar para obter o texto justificado 
nas 30 páginas? 
 
(A) Ctrl + T, Ctrl + O. 
(B) Ctrl + J, Ctrl + N. 
(C) Ctrl + T, Ctrl + J. 
(D) Ctrl + J, Ctrl + E. 
 

QUESTÃO 7 
O Sistema de Informação para Infância e 
Adolescência (Sipia) é um sistema de 
registro e tratamento de informação com 
abrangência nacional, criado para subsidiar 
a adoção de decisões governamentais nas 
políticas para crianças e adolescentes, 
garantindo-lhes acesso à cidadania. Um dos 
módulos é o destinado aos conselhos 
tutelares, que têm por padrão a promoção e 
a defesa dos direitos fundamentais definidos 
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 
As informações são coletadas pelos 
Conselhos Tutelares de acordo com as 
ocorrências atendidas no município e, 
posteriormente, são inseridas no sistema, 
que funciona totalmente on-line. Por sistema 
on-line entende-se que o Sipia: 
 
(A) Está disponível na Internet, mas pode ser 
acessado apenas pelo computador do Conselho 
Tutelar; celulares e outros dispositivos não têm 
acesso. 
(B) Está disponível na Internet, pode ser 
acessado por qualquer dispositivo (celular com 
pacote de dados ou Internet, computador com 
acesso à Internet, notebook com acesso à 
Internet, tablet com acesso à Internet). 

(C) Está conectado com a base de dados do 
Governo, mas tem que ser baixado (download) 
e instalado periodicamente em cada dispositivo 
que vai acessar e atualizar os dados. 
(D) Está conectado com a base de dados do 
Governo e é acessível apenas por um aplicativo 
instalado fisicamente no computador do 
Conselho Tutelar. 
 

QUESTÃO 8 
Conforme o manual do Sipia, disponível em 
https://sipiacttreinamento.mdh.gov. 
br/uploads/ManualdoUsuario-PIACT.pdf, na 
página 06 é possível solicitar acesso ao 
sistema através de uma tela (interface). Para 
provar a veracidade dos dados, na seção 
Documentos é solicitado que se faça upload 
do RG, CPF e Comprovante de 
Nomeação/Designação. Por upload entende-
se: 
 
(A) Ato de fotografar um documento com o 
celular. 
(B) Ato de receber um documento da 
impressora. 
(C) Ato de receber um documento de um 
computador remoto. 
(D) Ato de enviar um documento para um 
computador remoto. 
 

QUESTÃO 9 
Pensando em agilidade para o dia a dia do 
usuário do Microsoft Windows 10, uma nova 
janela foi adicionada: as configurações do 
sistema que podem ser acionadas pelo Menu 
Iniciar, no ícone que parece uma 
engrenagem (conforme imagem). Também é 
possível utilizar uma combinação de teclas. 
“Tomando como base o Windows 10, 

Configuração Local, Idioma Português-
Brasil, torna-se necessário modificar 
diversas configurações do sistema.” 

Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente a sequência de teclas de atalho 
que aciona a janela Configurações. 



– SELETIVO PÚBLICO – EDITAL N.º 02/2019/CMDCA  – PREFEITURA DE CAPINZAL - SC          UNOESC | 3-8 

 

 

(A) <WIN> + <I> ou 
 
+ <I> 

(B) <WIN> + <J> ou 
 
+ <J> 

(C) <WIN> + <E> ou 
 
+ <E> 

(D) <WIN> + <G> ou 
 
+ <G> 

 
QUESTÃO 10 

No Sistema Operacional Microsoft Windows 
10 Professional é possível realizar múltipla 
pesquisa utilizando um caractere (curinga), 
muito utilizado quando um usuário não sabe 
ou não lembra o nome completo de um 
arquivo. Das opções abaixo, uma delas é um 
caractere curinga. Para encontrar o arquivo 
“Contrato.doc”, você deve substituir a letra 

“a” por uma das opções abaixo. Assinale a 

alternativa correta.  
 
(A)  @ 
(B)  + 
(C)  % 
(D)  * 
 

SISTEMA DE GARANTIAS DO DIREITO 
DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

 
QUESTÃO 11 

São diretrizes da política de atendimento, 
exceto: 
 
(A) criação e manutenção de programas 
específicos, observada a descentralização 
político-administrativa. 
(B) manutenção de fundos nacional, estaduais e 
municipais vinculados aos respectivos 
conselhos dos direitos da criança e do 
adolescente. 

(C) realização e divulgação de pesquisas sobre 
desenvolvimento infantil e prevenção da 
violência.   
(D) federalização do atendimento. 

 
QUESTÃO 12 

Sobre as entidades de atendimento, assinale 
a alternativa correta: 
 
(A) Entidades não governamentais somente 
poderão funcionar depois de registradas no 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, o qual comunicará o registro ao 
Conselho Tutelar e à autoridade judiciária da 
respectiva localidade.  
(B) Apenas entidades governamentais deverão 
proceder à inscrição de seus programas, 
especificando os regimes de atendimento, no 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 
(C) Apenas entidades não governamentais 
deverão proceder à inscrição de seus 
programas, especificando os regimes de 
atendimento, no Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente. 
(D) Entidades governamentais e não 
governamentais deverão proceder à inscrição 
de seus programas, especificando os regimes 
de atendimento, no Conselho Tutelar. 
 

QUESTÃO 13 
As entidades governamentais e não 
governamentais serão fiscalizadas: 
 
(A) pelo Judiciário, pelo Ministério Público e 
pelos Conselhos Tutelares.  
(B) apenas pelo Judiciário e pelo Ministério 
Público.  
(C) apenas pelo Conselho Tutelar. 
(D) apenas pelo Ministério Público e pelos 
Conselhos Tutelares. 
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QUESTÃO 14 
As medidas de proteção à criança e ao 
adolescente são aplicáveis sempre que os 
direitos reconhecidos no Estatuto da Criança 
e do Adolescente forem ameaçados ou 
violados:  
 
(A) apenas por ação ou omissão da sociedade 
ou do Estado e em razão de sua conduta. 
(B) apenas por ação ou omissão da sociedade 
ou do Estado e por falta, omissão ou abuso dos 
pais ou responsável. 
(C) por ação ou omissão da sociedade ou do 
Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou 
responsável, e em razão de sua conduta. 
(D) apenas em razão de sua conduta. 
 

QUESTÃO 15 
Sobre as medidas específicas de proteção é 
correto afirmar: 
 
(A) As medidas específicas de proteção poderão 
ser aplicadas apenas isoladamente, bem como 
substituídas a qualquer tempo.  
(B) As medidas específicas de proteção poderão 
ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem 
como substituídas a qualquer tempo. 
(C) As medidas específicas de proteção poderão 
ser aplicadas isolada ou cumulativamente, mas 
não podem ser substituídas.  
(D) As medidas específicas de proteção poderão 
ser aplicadas apenas isoladamente, não 
podendo ser substituídas. 

 
QUESTÃO 16 

Não está contida nos princípios que regem a 
aplicação das medidas de proteção: 
 
(A) Publicidade: a promoção dos direitos e 
proteção da criança e do adolescente deve ser 
efetuada sempre de forma pública, mostrando a 
imagem da criança para garantia do exemplo. 
(B) Intervenção precoce: a intervenção das 
autoridades competentes deve ser efetuada 
logo que a situação de perigo seja conhecida. 
(C) Intervenção mínima: a intervenção deve ser 
exercida exclusivamente pelas autoridades e 
instituições cuja ação seja indispensável à 

efetiva promoção dos direitos e à proteção da 
criança e do adolescente. 
(D) Responsabilidade parental: a intervenção 
deve ser efetuada de modo que os pais 
assumam os seus deveres para com a criança e 
o adolescente. 

 
QUESTÃO 17 

Segundo o ECA, são medidas protetivas, 
exceto: 
 
(A) orientação, apoio e acompanhamento 
temporários. 
(B) acolhimento institucional. 
(C) inserção em regime de semiliberdade. 
(D) inclusão em programa de acolhimento 
familiar. 
 

QUESTÃO 18 
Considera-se ato infracional:  
 
(A) Apenas conduta descrita como crime. 
(B) Conduta descrita como crime ou 
contravenção penal. 
(C) Qualquer conduta considerada atentatória 
aos bons costumes. 
(D) Conduta descrita como crime ou 
contravenção penal, bem como atos imorais. 

 
QUESTÃO 19 

São medidas socioeducativas, exceto: 
 
(A) Advertência. 
(B) Liberdade assistida. 
(C) Prestação de serviços à comunidade. 
(D) Colocação em família substituta. 
 

QUESTÃO 20 
A definição de Conselho Tutelar trazida pelo 
ECA é: 
 
(A) O Conselho Tutelar é órgão permanente e 
autônomo, não jurisdicional, encarregado pela 
sociedade de zelar pelo cumprimento dos 
direitos da criança e do adolescente. 
(B) O Conselho Tutelar é órgão provisório e 
autônomo, não jurisdicional, encarregado pela 
sociedade de zelar pelo cumprimento dos 
direitos da criança e do adolescente. 
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(C) O Conselho Tutelar é órgão permanente e 
autônomo, jurisdicional, encarregado pela 
sociedade de zelar pelo cumprimento dos 
direitos da criança e do adolescente. 
(D) O Conselho Tutelar é órgão permanente e 
dependente, não jurisdicional, encarregado pela 
sociedade de zelar pelo cumprimento dos 
direitos da criança e do adolescente. 
 

QUESTÃO 21 
Para a candidatura a membro do Conselho 
Tutelar, serão exigidos os seguintes 
requisitos:  
 
(A) Reconhecida idoneidade moral, idade 
superior a 25 anos e residir no município. 
(B) Reconhecida idoneidade moral, idade 
superior a 21 anos, residir no município e ter 
curso superior. 
(C) Reconhecida idoneidade moral, idade 
superior a 21 anos e residir na comarca. 
(D) Reconhecida idoneidade moral, idade 
superior a 18 anos e residir no município. 

 
QUESTÃO 22 

As decisões do Conselho Tutelar somente 
poderão ser revistas, a pedido de quem 
tenha legítimo interesse: 
 
(A) pela autoridade judiciária. 
(B) pelo prefeito municipal. 
(C) pelo promotor de justiça. 
(D) pelo oficial da infância e juventude. 

 
QUESTÃO 23 

Entre as atribuições do Conselho tutelar não 
está incluída: 
 
(A) Expedir notificações. 
(B) Aplicar medidas socioeducativas. 
(C) Encaminhar ao Ministério Público notícia de 
fato que constitua infração administrativa ou 
penal contra os direitos da criança ou do 
adolescente. 
(D) Promover a execução de suas decisões, 
podendo, para tanto, requisitar serviços públicos 
nas áreas de saúde, educação, serviço social, 
previdência, trabalho e segurança. 

 

QUESTÃO 24 
Segundo o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, é atribuição do Ministério 
Público: 
 
(A) conceder a remissão como forma de 
exclusão do processo. 
(B) conceder a guarda provisória. 
(C) aplicar as medidas socioprotetivas. 
(D) rever as decisões do Conselho Tutelar. 

 
QUESTÃO 25 

Em cada município haverá, no mínimo, um 
Conselho Tutelar como órgão integrante da 
administração pública local, composto de:  
 
(A) cinco membros, escolhidos pela população 
local para mandato de dois anos, permitida 
recondução por novos processos de escolha.  
(B) cinco membros, escolhidos pela população 
local para mandato de quatro anos, não sendo 
permitida recondução.  
(C) cinco membros, escolhidos pela população 
local para mandato de quatro anos, permitida 
recondução por novos processos de escolha. 
(D) sete membros, escolhidos pela população 
local para mandato de quatro anos, permitida 
recondução por novos processos de escolha. 
 

CONHECIMENTOS SOBRE O DIREITO 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 
QUESTÃO 26 

Segundo o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, considera-se: 
 
(A) Criança a pessoa até 14 anos de idade 
incompletos, e adolescente aquela entre 12 e 18 
anos de idade. 
(B) Criança a pessoa até 12 anos de idade 
incompletos, e adolescente aquela entre 12 e 18 
anos de idade. 
(C) Criança a pessoa até 13 anos de idade 
incompletos, e adolescente aquela entre 12 e 18 
anos de idade. 
(D) Criança a pessoa até 12 anos de idade 
incompletos, e adolescente aquela entre 12 e 16 
anos de idade. 
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QUESTÃO 27 
Os hospitais e demais estabelecimentos de 
atenção à saúde (para) de gestantes, 
públicos e particulares, são obrigados a 
manter registro das atividades 
desenvolvidas, por meio de prontuários 
individuais, pelo prazo de: 
 
(A) 10 anos. 
(B) Cinco anos. 
(C) 18 anos. 
(D) Um ano. 

 
QUESTÃO 28 

Quanto ao direito à liberdade previsto no 
Estatuto da Criança e do Adolescente, está 
incorreto: 
 
(A) Compreende o direito de ir vir e estar nos 
logradouros públicos sem qualquer restrição. 
(B) Compreende o direito de opinião e 
expressão. 
(C) Compreende o direito de brincar, praticar 
esportes e divertir-se. 
(D) Compreende o direito de participar da vida 
política, na forma da lei. 
 

QUESTÃO 29 
Segundo o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, os pais 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, a ser encaminhados a tratamento 
psicológico ou psiquiátrico, medida que será 
aplicada pelo: 
 
(A) Juiz da Infância e Juventude. 
(B) Promotor Público. 
(C) Delegado de Polícia. 
(D) Conselho Tutelar.  
 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30 
A permanência da criança e do adolescente 
em programa de acolhimento institucional 
não se prolongará por mais de: 
 
(A) 12 (doze meses), salvo comprovada 
necessidade que atenda ao seu superior 
interesse, devidamente fundamentada pela 
autoridade judiciária. 
(B) 18 (dezoito meses), salvo comprovada 
necessidade que atenda ao seu superior 
interesse, devidamente fundamentada pelo 
conselho tutelar. 
(C) 18 (dezoito meses), salvo comprovada 
necessidade que atenda ao seu superior 
interesse, devidamente fundamentada pela 
autoridade judiciária. 
(D) 12 (doze meses), salvo comprovada 
necessidade que atenda ao seu superior 
interesse, devidamente fundamentada pelo 
ministério público. 
 

QUESTÃO 31 
A criança e o adolescente em programa de 
acolhimento institucional ou familiar 
poderão participar de programa de 
apadrinhamento. O ECA define 
apadrinhamento como: 
 
(A) O apadrinhamento consiste em estabelecer 
e proporcionar à criança e ao adolescente 
vínculos externos à instituição para fins de 
convivência familiar e comunitária e colaboração 
com o seu desenvolvimento nos aspectos social, 
moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro.  
(B) O apadrinhamento consiste em estabelecer 
e proporcionar à criança e ao adolescente 
vínculos internos à instituição para fins de 
convivência familiar e comunitária e colaboração 
com o seu desenvolvimento nos aspectos social, 
moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro.  
(C) O apadrinhamento consiste em estabelecer 
e proporcionar à criança e ao adolescente 
vínculos religiosos e colaboração com o seu 
desenvolvimento nos aspectos social, moral e 
físico.  
(D) O apadrinhamento consiste em estabelecer 
e proporcionar à criança e ao adolescente 
vínculos externos à instituição para fins de 
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convivência familiar e colaboração com o seu 
desenvolvimento apenas nos aspectos religioso, 
social, moral e físico.   

 
QUESTÃO 32 

Entende-se por família extensa ou ampliada 
aquela:  
 
(A) formada pelos pais ou qualquer deles e seus 
descendentes.  
(B) que se estende para além da unidade pais e 
filhos ou da unidade do casal, formada por 
parentes próximos com os quais a criança ou 
adolescente convive e mantém vínculos de 
afinidade e afetividade. 
(C) além da unidade pais e filhos ou da unidade 
do casal, formada por parentes próximos ou 
vizinhos com os quais a criança ou adolescente 
convive e mantém vínculos de afinidade e 
afetividade.  
(D) formada pelos pais ou qualquer deles e seus 
descendentes e tios, mesmo que não haja 
convivência. 
 

QUESTÃO 33 
Sobre a colocação em família substituta, é 
correto afirmar que o ECA prevê: 
 
(A) Na apreciação do pedido não se levará em 
conta o grau de parentesco e a relação de 
afinidade ou de afetividade, a fim de evitar que 
a criança ou adolescente mantenha contato com 
pessoas conhecidas.  
(B) A colocação em família substituta admitirá 
transferência da criança ou adolescente a 
terceiros ou a entidades governamentais ou não 
governamentais sem autorização judicial, desde 
que o conselho tutelar acompanhe a medida. 
(C) Os grupos de irmãos serão colocados sob 
adoção, tutela ou guarda de famílias substitutas 
distintas, a fim de verificar qual delas é a mais 
adequada.  
(D) Tratando-se de maior de 12 anos de idade, 
será necessário seu consentimento, colhido em 
audiência. 

 
 
 
 

QUESTÃO 34 
Sobre educação, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente prevê que os dirigentes de 
estabelecimentos de ensino fundamental 
comunicarão:   
 
(A) ao Ministério Público os casos de maus-
tratos envolvendo seus alunos, reiteração de 
faltas injustificadas e de evasão escolar, 
esgotados os recursos escolares, e elevados 
níveis de repetência.  
(B) ao Juiz da Comarca os casos de maus-tratos 
envolvendo seus alunos, reiteração de faltas 
injustificadas e de evasão escolar, esgotados os 
recursos escolares, e elevados níveis de 
repetência.  
(C) ao Conselho Tutelar os casos de maus-
tratos envolvendo seus alunos, reiteração de 
faltas injustificadas e de evasão escolar, 
esgotados os recursos escolares, e elevados 
níveis de repetência. 
(D) ao Conselho Tutelar os casos de maus-
tratos envolvendo seus alunos, todas as faltas 
injustificadas e elevados níveis de repetência. 
 

QUESTÃO 35 
Segundo o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, sobre o trabalho é correto 
afirmar: 
 
(A) Ao adolescente aprendiz, maior de 14 anos, 
são assegurados os direitos trabalhistas e 
previdenciários.  
(B) Ao adolescente aprendiz não são 
assegurados os direitos trabalhistas e 
previdenciários.  
(C) Ao adolescente aprendiz, maior de 16 anos, 
são assegurados os direitos trabalhistas e 
previdenciários.  
(D) Ao adolescente aprendiz, maior de 14 anos, 
são assegurados os direitos trabalhistas, mas 
não os previdenciários. 
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QUESTÃO 36 
Segundo o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, não há proibição de venda à 
criança e ao adolescente de: 
 
(A) bebidas alcoólicas. 
(B) bilhetes lotéricos.  
(C) fogos de artifício. 
(D) bebidas energéticas 

 
QUESTÃO 37 

Segundo o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, toda criança ou adolescente 
terá acesso às diversões e espetáculos 
públicos classificados como adequados à 
sua faixa etária, no entanto somente poderão 
ingressar e permanecer nos locais de 
apresentação ou exibição quando 
acompanhadas dos pais ou responsável as 
crianças menores de: 
 
(A) 10 anos. 
(B) 12 anos. 
(C) oito anos. 
(D) seis anos. 

 
QUESTÃO 38 

Segundo o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, sobre adoção é correto afirmar 
que: 
 
(A)  A adoção é medida excepcional e 
irrevogável, à qual se deve recorrer apenas 
quando esgotados os recursos de manutenção 
da criança ou adolescente na família natural ou 
extensa, na forma prevista no ECA. 
(B) O adotando deve contar com, no máximo, 16 
anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a 
guarda ou tutela dos adotantes.  
(C) A adoção atribui a condição de filho ao 
adotado, com os mesmos direitos e deveres, 
com exceção dos sucessórios, desligando-o de 
qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os 
impedimentos matrimoniais.  
(D) Podem adotar os maiores de 18 anos, sendo 
devidamente casados. 
 

 
 

QUESTÃO 39 
Segundo o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, sobre a guarda é correto 
afirmar:  
 
(A) A guarda confere à criança ou adolescente a 
condição de dependente, para todos os fins e 
efeitos de direito, com exceção dos 
previdenciários.  
(B) A guarda destina-se a regularizar a posse de 
fato, podendo ser deferida, liminar ou 
incidentalmente, nos procedimentos de tutela e 
adoção, exceto no de adoção por estrangeiros. 
(C) O deferimento da guarda de criança ou 
adolescente a terceiros impede o exercício do 
direito de visitas pelos pais.  
(D) A guarda somente poderá ser revogada até 
dois anos depois de concedida, mediante ato 
judicial fundamentado, ouvido o Ministério 
Público. 
 

QUESTÃO 40 
Segundo o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, toda criança ou adolescente 
que estiver inserido em programa de 
acolhimento familiar ou institucional terá sua 
situação reavaliada, no máximo, a cada: 
 
(A) três meses. 
(B) seis meses. 
(C) um mês. 
(D) um ano. 
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