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CONCURSO PÚBLICO n.º 001/2011
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PARANÁ

CARGO PÚBLICO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CADERNO DE PROVAS

Nome por extenso: __________________________________________________________________________

1. Escreva na capa deste Caderno de Provas seu nome completo (com letra de forma).
2. Este Caderno de Provas contém 36 (trinta e seis) questões objetivas, numeradas de 01 a 36, sendo:

• 08 (oito) de Língua Portuguesa;

• 08 (oito) de Conhecimentos Gerais; e

• 20 (vinte) de Conhecimentos Específicos.

3. A duração da prova será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo para o preenchimento da Folha de Respostas,  
único documento válido para a sua avaliação.

4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos Fiscais.
5. A prova é individual, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
6. Será  eliminado  o  candidato  que  utilizar  material  de  consulta,  qualquer  sistema  de  comunicação  ou  que 

desatender às orientações constantes neste Caderno de Provas, na Folha de Respostas ou aquelas emanadas 
pelos Fiscais.

7. Em cada questão objetiva, há cinco alternativas (A, B, C, D e E) e somente uma resposta correta.
8. O candidato somente poderá entregar o seu Caderno de Provas, a sua Folha de Respostas e sair da sala após às 

14 horas.
9. Ao receber sua Folha de Respostas, proceda da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos. Constatado algum erro, comunique o Fiscal para que 
conste em ata a informação correta;

b) assine no local indicado;
c) preencha  corretamente,  com  caneta  esferográfica,  ponta  média,  tinta  azul-escuro  ou  preta,  o  campo 

correspondente à alternativa que considera correta em cada questão;
d) não amasse ou dobre, nem rasure a Folha de Respostas.

10. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal da sala, obrigatoriamente o seu Caderno de Provas  
e a sua Folha de Respostas, devidamente assinada.

11. Os dois últimos candidatos de cada sala de prova, somente poderão entregar o seu Caderno de Provas, a sua 
Folha de Respostas e retirar-se do local simultaneamente.

------------------------------------- DESTAQUE ESTE ESPAÇO PARA LEVAR SUAS ANOTAÇÕES -------------------------------------

Realização: Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UTFPR – FUNTEF-PR.

1 A B C D E 11 A B C D E 21 A B C D E 31 A B C D E

2 A B C D E 12 A B C D E 22 A B C D E 32 A B C D E

3 A B C D E 13 A B C D E 23 A B C D E 33 A B C D E

4 A B C D E 14 A B C D E 24 A B C D E 34 A B C D E

5 A B C D E 15 A B C D E 25 A B C D E 35 A B C D E

6 A B C D E 16 A B C D E 26 A B C D E 36 A B C D E

7 A B C D E 17 A B C D E 27 A B C D E

8 A B C D E 18 A B C D E 28 A B C D E

9 A B C D E 19 A B C D E 29 A B C D E

10 A B C D E 20 A B C D E 30 A B C D E
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LÍNGUA PORTUGUESA

Ruínas da amizade

Quando você encontra alguém especial e se apaixona por essa pessoa, você começa a 
construir um relacionamento com os cuidados de quem constrói uma Maravilha. Seus 
materiais básicos são constituídos de muito Amor, Companheirismo e Dedicação. Até que 
um dia algo terrível acontece, jogando por terra toda sua construção. É desalentador e faz 
mesmo pensar que todo seu trabalho fora em vão. Mas isso é ledo engano: se construístes 
tudo realmente com beleza e pureza de sentimento, restará ainda uma magnífica Amizade.

Assim como as mais majestosas construções da Humanidade deixaram suntuosas 
ruínas das quais cuidamos e admiramos, a Amizade, fruto de um Amor de verdade, deve e 
merece ser preservada.

(Augusto     Branco  . Disponível em: <http://pensador.uol.com.br/poema_de_amizade/>. Acesso em: 19 dez. 2012).

Questão 01
Em relação ao texto, considerando-o como um todo,  quanto à concordância verbal, há incoerência de acordo com a 
norma culta em:

A) Quando você encontra alguém e se apaixona (...).
B) Seus materiais básicos são constituídos de muito Amor, Companheirismo e Dedicação.
C) Até que um dia algo terrível acontece, jogando por terra toda sua construção.
D) É desalentador e faz mesmo pensar que todo seu trabalho fora em vão (...).
E) Mas isso é ledo engano: se construístes tudo realmente com beleza e pureza de sentimentos (...).

Questão 02
No fragmento: Mas isso é ledo engano (...), a palavra ledo pode ser substituída, sem alteração de sentido,  por:

A) alegre.
B) extraordinário.
C) infeliz.
D) desolado. 
E) triste.

Questão 03
Com relação às regras de acentuação de algumas palavras empregadas no texto, julgue os itens abaixo.

I. As palavras básicos e magnífica são proparoxítonas e recebem acento porque todas as proparoxítonas devem 
ser acentuadas.

II. As palavras constituídos,  ruínas e construístes se encaixam na mesma regra de acentuação.
III. Alguém, constrói e terrível foram acentuadas por motivos diversos: as duas primeiras porque são oxítonas e a 

terceira por ser uma paroxítona terminada em l.

Assinale a alternativa correta.
A) Somente a I está correta.
B) Somente a II está correta.
C) Somente a I e a II estão corretas.
D) Somente a III está correta.
E) Somente a I e a III.

http://pensador.uol.com.br/autor/augusto_branco/
http://pensador.uol.com.br/poema_de_amizade/
http://pensador.uol.com.br/autor/augusto_branco/
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Questão 04
Em “(...) se construístes tudo realmente com beleza e pureza de sentimento (...), a conjunção se indica circunstância 
de:

A) temporalidade.
B) consequência.
C) condição.
D) finalidade.
E) causa.

Questão 05
Analise a frase: “A tua amizade já me fez sofrer muitas vezes, _____________ meu inimigo em nome da amizade”. O 
verbo que completa corretamente a lacuna é:

A) sê.
B) seja.
C) sede.
D) sejais.
E) é.

Questão 06
Assinale a alternativa que está de acordo com a norma culta quanto à regência verbal.

A) A moça perdoou o namorado pela falta cometida.
B) Chegamos a Renascença muito cansados da viagem.
C) Esse fato implicou em descontentamento dos convidados para a reunião.
D) O local da reunião está situado à rua Santos Dumont.
E) Custei muito conseguir as passagens.

Questão 07
Assinale a alternativa que contém a frase gramaticalmente correta.

A) Se deu ao luxo de comprar uma joia.
B) Vi e gostei da joia.
C) Maria começou a namorar com João no último carnaval.
D) O trânsito estava caótico: haja vista o trágico acidente.
E) A opinião da diretoria nos satisfez, porque veio de encontro aos nossos anseios.

Questão 08
Assinale a sequência que preenche corretamente as lacunas da frase: “ ____ nações ricas não podem fechar os olhos 
__________ misérias dos países pobres; ao contrário, devem canalizar esforços para que ________ pessoas destituídas 
da fortuna não fiquem entregues ____________ própria sorte.”

A) Às – às – as – a
B) As – às – às – a
C) As – às – as – à
D) Às – as – às – à 
E) Ás – as – as – a 
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CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 09
Segundo a Lei Orgânica do Município de Renascença, o Governo Municipal é constituído pelos poderes:

A) Legislativo e Executivo, tendo como sedes a Prefeitura e a Câmara Municipal, respectivamente.
B) Legislativo, Judiciário e Executivo, tendo como sedes a Prefeitura, o Fórum e a Câmara Municipal, 

respectivamente.
C) Legislativo apenas, tendo como sede a Prefeitura Municipal.
D) Legislativo e Executivo, tendo como sedes a Câmara Municipal e a Prefeitura, respectivamente.
E) Executivo apenas, tendo como sede a Câmara Municipal.

Questão 10
De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos de Renascença, o funcionário poderá ausentar-se do serviço, sem 
prejuízo:

A) por 1 (um) dia para doação de sangue;  por 5 (cinco) dias em razão de casamento. 
B) por 1 (um) dia para doação de sangue;  por 7 (sete) dias em razão de casamento. 
C) por 2 (dois) dias para doação de sangue;  por 5 (cinco) dias em razão de casamento. 
D) por 2 (dois) dias para doação de sangue;  por 7 (sete) dias em razão de casamento. 
E) por 1 (um) dia para doação de sangue;  por 6 (seis) dias em razão de casamento. 

Questão 11
A administração pública tem como base alguns princípios expressamente indicados no art. 37 da Constituição Federal 
vigente. Assinale a alternativa que corresponde a estes princípios.

A) Eficiência, impessoalidade, moralidade, legalidade e publicidade.
B) Supremacia do interesse público sobre o privado, legalidade e isonomia.
C) Presunção de legalidade, autoexecutoriedade, segurança jurídica e razoabilidade.
D) Proporcionalidade, motivação, irretroatividade das leis e interesse coletivo.
E) Igualdade, hierarquia, especialidade, autotutela e fundamentação.

Questão 12
Analise as afirmações a seguir.

I. O telefone é uma importante ferramenta de comunicação no serviço público.
II. Por meio da comunicação telefônica pode-se projetar a imagem e reputação do serviço público.
III. Ao realizar uma ligação telefônica, devemos estar munidos das informações necessárias.
IV. O servidor público deve se preocupar em desenvolver técnicas de atendimento ao telefone.

Estão corretas:
A) I, II e IV apenas.
B) I, II, III e IV.
C) I e IV apenas.
D) II, III e IV apenas.
E) I e III apenas.
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Questão 13
De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos da Prefeitura Municipal de Renascença assinale a alternativa que 
contém erro.

A) É proibido o exercício gratuito de cargos públicos, salvo nos casos previstos em Lei.
B) Nomeação, reversão e acesso são formas de provimento em cargo público.
C) São requisitos básicos para ingresso no serviço público a nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos 

e a idade mínima de 21 (vinte e um) anos, entre outros.
D) A posse em cargos públicos dependerá de prévia inspeção médica.
E) Durante o estágio probatório o funcionário nomeado será observado quanto à disciplina e assiduidade, entre 

outros.

Questão 14
Analise as afirmações a seguir sobre ética.

I. O engajamento de uma organização pública ou privada em programas culturais e filantrópicos garante a ela o  
reconhecimento de que é uma organização ética. 

II. O compromisso ético das organizações deve se restringir à relação empregado-empregador. 
III. Tendo como referência o valor da dignidade humana, é mandatório que as organizações estabeleçam políticas 

salariais fundamentadas nas diferenças raciais, de gênero e renda.  
IV. Ao refletir sobre a dimensão ética em uma organização é preciso considerar que, além dos compromissos 

relacionados ao seu funcionamento interno, a organização possui compromissos externos, de ordem social, 
com a comunidade. 

 
Assinale a alternativa correta. 

A) Está correta a afirmativa III, apenas. 
B) Está correta a afirmativa IV, apenas. 
C) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas. 
D) Estão corretas as afirmativas II e IV, apenas. 
E) Estão corretas as afirmativas III e IV, apenas. 

Questão 15
A Lei Orgânica do Município de Renascença prevê itens que são de competência do Município. Assinale a alternativa 
que não corresponde a uma dessas competências.

A) Legislar sobre assuntos de interesse local.
B) Organizar a exploração do serviço de transporte coletivo urbano interestadual.
C) Arrecadar tributos de sua competência.
D) Organizar o serviço funerário.
E) Executar obras de construção e conservação de estradas vicinais.

Questão 16
Assinale a alternativa incorreta quanto à etiqueta no trabalho.

A) O modo como se escreve exerce influência sobre o sucesso profissional.
B) A inobservância de regras de etiqueta pode criar uma barreira entre o leitor e o redator de uma 

correspondência.
C) Escrever bem se trata apenas de expressar as ideias de maneira clara e objetiva.
D) Uma regra simples para redigir correspondências observando a etiqueta é a de pensar no leitor antes de 

escrever.
E) Se alguma comunicação escrita for recebida como sigilosa, é aconselhável, por aspectos práticos e de etiqueta, 

manter o mesmo nível de sigilo ao enviar a resposta.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 17
Com base no art. 2º da lei n.º 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta.

A) Considera-se criança a pessoa até doze anos completos e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de 
idade.

B) Considera-se criança a pessoa até onze anos incompletos e adolescente aquela entre doze e vinte um anos.
C) Considera-se criança a pessoa até onze anos incompletos e adolescente aquela até dezoito anos.
D) Considera-se criança a pessoa até doze anos de idade incompletos e adolescente aquela entre doze e dezoito 

anos de idade.
E) Considera-se  criança  a  pessoa  até  doze  anos  completos  e  adolescente  a  pessoa  até  vinte  e  um  anos 

incompletos.

Questão 18
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente – lei n.º 8.069/90, a colocação da criança e do adolescente em 
família substituta será feita mediante:

A) guarda e adoção.
B) adoção.
C) guarda, tutela ou adoção.
D) tutela e adoção.
E) guarda e tutela.

Questão 19
São linhas de ação, da política de atendimento à criança e ao adolescente, estabelecidas na lei n.º 8.069/90 – Estatuto 
da Criança e do Adolescente:

I. políticas sociais básicas.
II. serviço de identificação e localização de pais, responsáveis, crianças e adolescentes desaparecidos.
III. políticas e programas de Assistência Social, em caráter supletivo, para aqueles que dele necessitem.
IV. serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vitimas de negligência, maus-tratos,  

exploração, abuso, crueldade e opressão.
V. proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente.

Assinale a alternativa correta.
A) Somente I e III estão corretas.
B) Somente II e V estão corretas.
C) Somente II, III e IV estão corretas.
D) Somente II, IV e V estão corretas.
E) Todas as assertivas estão corretas.

Questão 20
Analise as afirmativas em relação às características apresentadas pelo Conselho Tutelar.

I. Para se candidatar a membro do Conselho Tutelar é necessário ter idade superior a vinte e cinco anos.
II. É órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos 

direitos da criança e do adolescente.
III. Os membros do Conselho Tutelar são escolhidos pela comunidade local para mandato de três anos, permitida 

uma recondução.
IV. Marido e mulher, ascendentes e descendentes podem atuar como conselheiro no mesmo conselho e no mesmo 

mandato.
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Somente estão corretas as assertivas:
A) I e II.
B) II e III.
C) III e IV.
D) I e IV.
E) II e IV.

Questão 21
A lei n.° 8.742/93 – Lei Orgânica da Assistência Social dispõe sobre os objetivos da Assistência Social.

I. A promoção da integração ao mercado do trabalho.
II. O amparo às crianças e adolescentes carentes.
III. A garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem 

não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.
IV. A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice.

Quais afirmativas estão corretas?
A) Somente II e IV.
B) Somente I, II e IV.
C) Todas as afirmativas.
D) Somente I e III.
E) Somente II, III e IV.

Questão 22
A Assistência Social é organizada com base nas diretrizes expostas abaixo. Assinale V para as afirmativas verdadeiras  
e F para as afirmativas falsas.

(    ) Descentralização político-administrativa para os Estados,  o Distrito Federal  e os Municípios,  e comando 
único das ações em cada esfera de governo.

(    ) Participação  da  população,  por  meio  de  organizações  representativas,  na  formulação  das  políticas  e  no 
controle das ações em todos os níveis.

(    ) Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de 
governo.

Marque a sequência correta.
A) V, F, V
B) V, V, V
C) F, V, F
D) F, V, V
E) V, F, F

Questão 23
Das afirmativas abaixo, assinale a alternativa que não corresponde aos serviços oferecidos ao público atendido pelos 
Centros de Referência de Assistência Social.

A) Atende famílias e indivíduos que se encontram em situação de exclusão social e/ou risco pessoal e social,  
como por exemplo, maus-tratos e violência sexual.

B) Oferece serviços voltados à proteção social básica de indivíduos e famílias.
C) Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação e/ou 

fragilização de vínculos afetivos-relacionais e de pertencimento social.
D) Prevê o desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização 

de famílias e de indivíduos.
E) São serviços  oferecidos  pelo  CRAS:  centros  de  convivência  para  idosos  e  serviços  socioeducativos  para 

crianças, adolescentes e jovens na faixa etária de 0 a 24 anos.
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Questão 24 
A proteção social de Assistência Social descrita na NOB/SUAS – Resolução CNAS n.º 130/2005, ao ter por direção o 
desenvolvimento humano e social e os direitos de cidadania, tem por garantias, exceto:

A) a segurança de acolhida.
B) a segurança de saúde e previdência social.
C) a segurança do convívio ou vivência familiar, comunitária e social.
D) a segurança social de renda.
E) a segurança do desenvolvimento da autonomia individual, familiar e social.

Questão 25
Em relação ao Benefício de Prestação Continuada previsto na Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, assinale a 
alternativa incorreta.

A) É um benefício destinado à pessoa idosa e à pessoa com deficiência.
B) É a garantia de 1 (um) salário mínimo mensal.
C) Para ter direito a esse benefício é preciso contribuir com a previdência social.
D) É destinado à pessoa beneficiária cuja renda familiar mensal per capita seja inferior a ¼ (um quarto) do salário 

mínimo.
E) É um benefício que não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro, no âmbito da seguridade  

social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória.

Questão 26
O Centro de Referência de Assistência Social assume como fatores identitários dois grandes eixos estruturantes do  
Sistema Único da Assistência Social – SUAS; assinale a alternativa que corresponde a estes fatores.

A) Matricialidade sociofamiliar e territorialização.
B) Autonomia e sustentabilidade.
C) Protagonismo social e rentabilidade.
D) Autonomia e matricialidade sociofamiliar
E) Protagonismo social e territorialização.

Questão 27
São características dos Conselhos de Políticas Públicas, exceto:

A) são espaços que não possibilitam o debate público, visto que não há participação popular.
B) são órgãos de composição paritária.
C) têm como objetivos a elaboração e fiscalização da política em tela.
D) possuem caráter permanente e deliberativo.
E) são espaços de exercício do controle social.

Questão 28
A Seguridade Social, como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destina-
se a assegurar o direito relativo a:

A) saúde, educação e assistência social.
B) saúde, previdência e assistência social.
C) previdência, assistência social e educação.
D) saúde e educação.
E) vida, saúde, liberdade, respeito e dignidade.
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Questão 29
Em  relação  à  Política  Nacional  para  a  Integração  da  Pessoa  com  Deficiência;  assinale  V  para  as  afirmativas 
verdadeiras e F para as afirmativas falsas.

(    ) É um dos objetivos dessa política o acesso, o ingresso e a permanência da pessoa com deficiência em todos os 
serviços oferecidos à comunidade.

(    ) A empresa com duzentos ou mais empregados está obrigada a preencher de dois a cinco por cento de seus 
cargos com beneficiários da previdência social reabilitados ou com pessoa com deficiência habilitada.

(    ) É um dos instrumentos desta política a fiscalização do cumprimento da legislação pertinente à pessoa com 
deficiência.

(    ) A habilitação profissional é o processo destinado a proporcionar à pessoa com deficiência, em nível formal e  
sistematizado, aquisição de conhecimentos e habilidades especificamente associados a determinada profissão  
ou ocupação.

A sequência correta é:
A) V, V, V, V
B) F, V, V, F
C) V, F, F, F
D) F, V, F, V
E) V, F, V, V

Questão 30
Segundo a disposição da lei n.º 10.741/2003, considera-se idosa a pessoa com idade igual ou superior a:

A) 65 anos.
B) 70 anos.
C) 55 anos.
D) 60 anos.
E) 67 anos.

Questão 31
A gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos é assegurada à pessoa com idade superior a:

A) 60 anos.
B) 55 anos.
C) 70 anos.
D) 65 anos.
E) 63 anos.

Questão 32
A lei  n.º  11.340/2006,  popularmente conhecida como Lei Maria da Penha,  descreve algumas formas de violência  
doméstica e familiar contra a mulher, são elas, exceto:

A) violência física.
B) violência moral.
C) violência psicológica.
D) violência patrimonial.
E) violência materna.
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Questão 33
Em relação à lei n.º 11.340/2006, Lei Maria da Penha, constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a 
mulher, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas 
de urgência, exceto:

A) prestação de alimentos provisionais ou provisórios.
B) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida.
C) permissão de visitas aos dependentes menores, visto que os filhos não podem, em nenhuma circunstância, 

ficar sem o pai.
D) proibição  de  determinadas  condutas  como a  frequentação  de  determinados  lugares  a  fim  de  preservar  a 

integridade física e psicológica da ofendida.
E) proibição do contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação.

Questão 34
Para Guará e Gonçalves, em Redes de Proteção Social (2010), o trabalho em rede sugere, exceto:

A) complementaridade na ação.
B) socialização do poder.
C) respeito às autonomias.
D) autoridade e dominação.
E) negociação.

Questão 35
As afirmativas abaixo descrevem conceitos/características das Redes de Proteção Social baseadas nas ideias de Guará 
e  Gonçalves,  em  Redes  de  Proteção  Social  (2010).  Assinale  a  alternativa  que  não  condiz com  esses 
conceitos/características.

A) Articulam intencionalmente pessoas e grupos humanos.
B) Ajudam os  atores  e  agentes  sociais  a  potencializarem suas  iniciativas  para  promover  o  desenvolvimento 

pessoal e social de crianças e adolescentes e familiares nas políticas sociais públicas.
C) Buscam a centralização das ações.
D) Contribuem para que indivíduos, grupos e organizações estabeleçam relações mais cooperativas entre si.
E) Podem ser comparadas a um conjunto de nós conectados, onde não existe centro, onde um depende do outro  

na medida em que estão na rede.

Questão 36
Com as  mudanças  ocorridas  na  sociedade  nas  ultimas  décadas,  o  conceito  de  família  vem sendo  repensado por 
estudiosos  da área,  profissionais,  sociedade  e  Estado.  Gomes  (1988,  apud CARVALHO, 2003)  no livro  Família 
contemporânea em debate,  considera que há uma divergência entre “a família pensada” e “a família vivida”.  De  
acordo com a autora, qual das afirmativas abaixo corresponde ao conceito de “família vivida”?

A) Uma união exclusiva de um homem e uma mulher que se inicia por amor, com a esperança de que o destino  
lhes seja favorável e que ela seja definitiva.

B) Um compromisso de acolhimento e cuidado para com as pessoas envolvidas e expectativa de dar e receber 
afeto, principalmente em relação aos filhos.

C) Uma união  que,  dentro  de uma ordem e hierarquia,  se  estabelece num contexto  patriarcal  de  autoridade 
máxima que deve ser obedecida a partir do modelo pai-mãe-filhos estável.

D) Uma relação baseada na hierarquia e subordinação, poder e obediência, com a autoridade masculina no topo e  
consequentes relações desiguais.

E) Um grupo de pessoas, vivendo numa estrutura hierarquizada que convive com a proposta de uma ligação 
afetiva duradoura, incluindo uma relação de cuidado entre os adultos e deles para com as crianças e idosos que 
aparecerem nesse contexto.




