ASSESSORARTE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Cravinhos
Processo Seletivo nº 001/2012
Conselheiro Tutelar
Instruções:











Não inicie a prova antes de receber autorização do fiscal;
Esta prova contém 40 questões de múltipla escolha;
Você deve ler atentamente cada questão de prova e escolher a alternativa que julgar correta;
A resposta deve ser passada à tinta na folha de respostas (GABARITO), tomando o cuidado de
não rasurá-las;
Marque apenas UMA letra (RESPOSTA) para cada questão;
Faça sua prova em silêncio;
Não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação (celular, pager, etc.);
Preencha com nome, número de inscrição, data e assine seu caderno de prova e folha de
respostas;
A prova terá duração total de 3 (três) horas, incluindo a prova de formatação no Word;
Para qualquer esclarecimento, solicite a presença de um fiscal;

Nome:
Data:

Número de Inscrição:
www.assessorarte.com.br



CONHECIMENTOS SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

1- De acordo com o Direito à Convivência Familiar e Comunitária, Art. 19. 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. Desta forma, é
correto afirmar:
I - Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua
situação reavaliada, no máximo, a cada 1 (um) ano, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório
elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de
reintegração familiar ou colocação em família substituta.
II - A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de
2 (dois) anos, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela
autoridade judiciária.
III - A manutenção ou reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra
providência, caso em que será esta incluída em programas de orientação e auxílio.
IV - Os filhos, havidos da relação do casamento, por adoção, não terão os mesmos direitos e qualificações na
convivência familiar.
São corretas as afirmações:
a) I, II e III apenas
b) II e III apenas
c) I e IV apenas
d) II, III e IV apenas
2- De acordo com Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre que se dispõe da Guarda (Art.33), é correto afirmar:
a) A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu
detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.
b) A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos
procedimentos de tutela e adoção, incluindo a adoção por estrangeiros.
c) Somente, deferir-se-á a guarda, os casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta
eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados.
d) A guarda confere à criança ou adolescente a condição de independente, para todos os fins e efeitos de direito,
inclusive previdenciários.
3- A adoção de criança e de adolescente reger-se-á segundo o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente
(Artigos 39 a 42). Leia as afirmações abaixo e julgue como verdadeiras (V) ou falsas (F):
( ) É vedada a adoção por procuração.
( ) O adotando deve contar com, no máximo, dezoito anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela
dos adotantes.
(
) A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com diferentes direitos e deveres, inclusive sucessórios,
desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais.
( ) Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente do estado civil.
( ) Podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando.
( ) O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho do que o adotando.
a) V, F, F, V, V, F
b) F, V, F, V, F, V
c) V, V, F, V, F, V
d) V, F, F, F, V, V
4- De acordo com o ECA, art. 56, cabe aos dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicar ao
Conselho Tutelar casos de:
I - maus-tratos envolvendo seus alunos.
II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares.
III - elevados níveis de repetência.
IV- casos de deficiências e problemas de aprendizagem.
São corretas as afirmações:
a) I, II e IV apenas

b) I, II e III apenas

c) II, III e IV apenas

d) I, III e IV apenas

5- Sobre as Disposições Gerais da Política de Atendimento dos direitos da criança e adolescente, compreende-se que a
mesma far-se-á através (Art.86):
a) de um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal
e dos municípios.
b) de um conjunto articulado de ações da União e do Distrito Federal.
c) de um conjunto articulado de ações dos estados e municípios.
d) de um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais.

6- Diante das Medidas Sócio-Educativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre as disposições gerais,
verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas
(Art.112):
I - advertência;
II - obrigação de reparar o dano;
III - prestação de serviços à comunidade;
IV - liberdade assistida;
V - inserção em regime de semi-liberdade;
VI - internação em estabelecimento educacional;
São corretas as afirmações:
a) I, II, IV e V apenas
b) I, III, V e VI apenas
c) II, IV, V e VI apenas
d) I, II, III, IV, V e VI
7- O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Sendo assim,
para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos (Art.131 e 133):
I - reconhecida idoneidade moral;
II - idade superior a vinte e um anos;
III - residir no município.
São corretas as afirmações:
a) I e II apenas
b) II e III apenas
c) I, II e III
d) I e III apenas
8- De acordo com Estatuto da Criança e do Adolescente são consideradas atribuições do Conselho Tutelar (art.136):
I - requisitar serviços públicos apenas nas áreas da educação, serviço social e trabalho;
II - representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações;
III - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da
criança ou adolescente;
IV - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário.
São corretas as afirmações:
a) I, II, III e IV
b) II, III e IV apenas
c) I, II e III apenas
d) I, II e IV apenas
9- Da Proteção Judicial dos Interesses Individuais, Difusos e Coletivos, segundo o Art. 208. Regem-se pelas disposições
da Lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à
criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:
I - do ensino obrigatório;
II - de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência;
III - de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;
IV - de programas suplementares de oferta de material didático-escolar, transporte e assistência à saúde do educando
do ensino fundamental;
V - de serviço de assistência social visando à proteção à família, à maternidade, à infância e à adolescência, bem como
ao amparo às crianças e adolescentes que dele necessitem;
São verdadeiras as afirmações:
a) I, II, III, IV e V
b) I, II e III apenas
c) III, IV e V apenas
d) I, II e V apenas
10- Segundo o Art. 260-I. Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, estaduais, distrital e
municipais divulgarão amplamente à comunidade:
I - o calendário de suas reuniões;
II - as ações prioritárias para aplicação das políticas de atendimento à criança e ao adolescente;
III - os requisitos para a apresentação de projetos a serem beneficiados com recursos dos Fundos dos Direitos da
Criança e do Adolescente nacional, estaduais, distrital ou municipais;
IV - as produções realizadas pelas crianças e adolescentes como o apoio da assistência social e assistência educadora.
São corretas as afirmações:
a) I, II e IV apenas

b) II, III e IV apenas

c) I, III e IV apenas

d) I, II e III apenas



CONHECIMENTOS GERAIS

11- “Na quinta-feira 13 de setembro, Marta recebeu oficialmente uma nova chance para voltar a figurar entre as
principais estrelas petistas. Passou a integrar o primeiro escalão da presidenta Dilma Rousseff. O principal desafio de
Marta Suplicy será saber usar o seu capital político para conseguir atrair recursos e solucionar problemas de um
ministério que sempre sofreu pela escassez de verbas para investimento.” (http://www.istoe.com.br – Acesso em
14/09/12). A atual Ministra da Cultura Marta Suplicy substituiu:
a) Ana Maria Buarque de Hollanda.
b) Maria do Rosário Nunes.
c) Izabella Teixeira.
d) Miriam Belchior.
12- “O Brasil encerrou sua participação nos Jogos Olímpicos de Londres com um resultado abaixo do esperado, apesar
de os investimentos terem sido os maiores da história do esporte olímpico no país. De acordo com um levantamento
do UOL Esporte, nos últimos quatro anos o governo brasileiro investiu R$ 2,1 bilhões na preparação de 258 atletas
olímpicos, inscritos em 27 modalidades esportivas. É o maior investimento na história do país, quase o dobro do
montante gasto no período anterior (2005-2008), de R$ 1,2 bilhão. Esses recursos são provenientes de quatro fontes: da
Lei Agnelo Piva, que possibilita o repasse de 2% da arrecadação bruta das loterias federais para o COB; da Lei de
Incentivo ao Esporte; do Ministério do Esporte e do patrocínio de sete estatais, entre elas o Banco do Brasil e a Caixa
Econômica Federal. Os brasileiros ganharam três medalhas de ouro – no judô (Sarah Menezes), na ginástica (Arthur
Zanetti) e no vôlei (seleção feminina). Modalidades como o futebol, o vôlei masculino e atletismo não concretizaram as
esperanças de melhores colocações no pódio.” (http://educacao.uol.com.br – Acesso em 15/09/12). O Brasil ficou em 22º
lugar em relação aos demais países que participaram dos jogos, conquistou um total de:
a) 21 medalhas.
b) 17 medalhas.
c) 15 medalhas.
d) 13 medalhas.
Considere o texto para responder às questões 13, 14 e 15.
“O STF (Supremo Tribunal Federal) começou a julgar no dia 2 de agosto os 38 réus do mensalão, considerado um dos
maiores escândalos de corrupção da política brasileira. Segundo a Procuradoria-Geral da Repúbica, responsável pela
denúncia junto ao Supremo, o mensalão foi um esquema de financiamento ilegal de parlamentares em troca de apoio
político ao governo do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010). Deputados federais e senadores são
responsáveis pela elaboração e aprovação de leis para o país. Por isso, para garantir que os projetos de lei do governo
sejam aprovados, é importante que o presidente tenha aliados no Poder Legislativo. Essas boas relações entre
o Executivo e Legislativo são conquistadas e mantidas com base em afinidades políticas. A prática do mensalão,
contudo, foi criminosa. De acordo com a denúncia, os acusados desviavam dinheiro dos cofres públicos para comprar o
voto dos congressistas. Na esfera política, a CPI recomendou a cassação dos mandatos de 18 deputados. José Dirceu,
Roberto Jefferson e Pedro Corrêa (ex-presidente do PP) tiveram os mandatos cassados. Valdemar Costa Neto, Paulo
Rocha, José Borba e Bispo Rodrigues renunciaram para escapar da perda do cargo. Os demais políticos foram
absolvidos. Em 11 de abril de 2006 o então procurador-geral da República, Antônio Fernando de Souza, apresentou a
denúncia e acusou 40 pessoas de envolvimento. Um dos acusados morreu, o deputado José Janene, e o ex-dirigente do
PT, Silvio Pereira, fez um acordo para colaborar com a investigação e foi condenado a prestar trabalhos comunitários.
Em agosto de 2007, o STF aceitou a denúncia e passou a tramitar a Ação Penal 470. O julgamento é previsto para durar
até dois meses. Será o mais longo em 120 anos da história do STF. Onze ministros da corte analisarão o caso, que
possui o maior número de réus e de testemunhas – mais de 600 foram ouvidas no processo, um calhamaço de mais de
50 mil páginas. Os réus são acusados de cometerem sete crimes: formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva,
peculato, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta.” (http://educacao.uol.com.br – Acesso em
15/09/12)
13- O escândalo político denominado mensalão foi um esquema de financiamento ilegal de parlamentares em troca de
apoio político ao governo. O esquema envolveu o congresso composto por:
a) Senado Federal e Ministérios.
b) Câmara dos Deputados e Ministérios.
c) Procuradoria Geral e Senado Federal.
d) Câmara dos Deputados e Senado Federal.
14- São ex-integrantes do governo acusados de corrupção ativa:
a) João Paulo Cunha e Pedro Corrêa.
b) Roberto Jefferson e Valdemar Costa Neto.
c) José Dirceu, Delúbio Soares e José Genoíno.
d) Paulo Rocha, José Borba e Bispo Rodrigues.
15- No julgamento do mensalão preside o Supremo Tribunal Federal:
a) Marco Aurélio Mello.
b) Joaquim Barbosa.
c) Celso de Mello.
d) Ayres Britto.



CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA

Considere o texto para responder às questões de 16 a 20.
Trabalho em Equipe
Por Gabriela E. Possolli Vesce
Estudos históricos não trazem dados que possam comprovar a origem da ideia de congregar pessoas, grupos
visando alcançar um objetivo comum. Porém pode-se afirmar que a prática do trabalho em equipe já existe há muito
tempo. A partir do momento em que a humanidade começou a raciocinar sobre os processos de trabalho e passou a
ponderar sobre as vantagens de se trabalhar em conjunto, inicia-se a estruturação de princípios para organizar o que
hoje chamamos de trabalho em equipe. Desse modo, pode-se conceituar trabalho em equipe como sendo uma
estratégia racional de organização criada para aprimorar a efetividade do trabalho e aumentar o contentamento do
homem com o seu trabalho.
A realização de trabalhos em equipe é cada vez mais valorizada, tanto em contexto de educação formal como na vida
profissional. O trabalho em equipe ativa a criatividade e em grande parte das vezes produz resultados melhores do que o
trabalho individual, isso quando sabe-se integrar, em caráter de complementaridade, as habilidades dos integrantes do
grupo.
Para fazer um trabalho em equipe é preciso ter paciência, uma vez que nem sempre é fácil entrar num acordo diante
de opiniões diferentes. Desse modo, é essencial expor os posicionamentos de cada um de maneira moderada,
procurando ouvir com boa vontade o que os outros querem expressar. É possível que surjam conflitos entre os
componentes da equipe, porém é muito importante “ser profissional”, não deixando que isso impeça ou influencie
negativamente no trabalho a ser realizado.
Para que o trabalho em equipe faça sentido é preciso saber o que deve ser feito em conjunto e o que cada um pode
fazer separadamente. Saber dividir tarefas é essencial, não partindo do princípio de que se é o único que sabe realizar
uma determinada tarefa.
Compartilhar informações e responsabilidades está diretamente ligado ao sucesso do trabalho, desse modo, cada
integrante do grupo deve saber dar o melhor de si e ao mesmo tempo ajudar aos outros.
Ao se realizar uma atividade em que várias pessoas trabalham juntas, é comum o surgimento de uma inclinação para
a dispersão. Para que isso não ocorra, o planejamento e a organização são essenciais para que o trabalho em equipe
seja produtivo. Durante o processo de produção deve-se constantemente fazer uma verificação entre os objetivos a que
o grupo se propôs e o que está sendo alcançado.
O trabalho em equipe também pode ser visto como uma oportunidade de socialização, pois acaba sendo um contexto
de convivência em que as pessoas podem se conhecer e aprender juntas.
(http://www.infoescola.com/educacao - Acesso em 15/09/12)
16- Na frase: “É possível que surjam conflitos entre os componentes da equipe, porém é muito importante “ser
profissional”, não deixando que isso impeça ou influencie negativamente no trabalho a ser realizado.” – a palavra em
destaque é sinônimo de:
a) entretanto
b) portanto
c) por isso
d) pois
17- Em: “A partir do momento em que a humanidade começou a raciocinar sobre os processos de trabalho e passou a
ponderar sobre as vantagens de se trabalhar em conjunto, inicia-se a estruturação de princípios para organizar o que
hoje chamamos de trabalho em equipe.” – as palavras em destaque indicam ações, respectivamente, no tempo e modo
verbais:
a) pretérito/subjuntivo.
b) pretérito perfeito/indicativo.
c) pretérito imperfeito/indicativo.
d) pretérito mais que perfeito/indicativo.
18- Assinale a alternativa na qual a palavra em destaque é um adjetivo.
a) “A realização de trabalhos em equipe é cada vez mais valorizada, tanto em contexto de educação formal como na
vida profissional.”
b) “Ao se realizar uma atividade em que várias pessoas trabalham juntas, é comum o surgimento de uma inclinação
para a dispersão.”
c) “Estudos históricos não trazem dados que possam comprovar a origem da ideia de congregar pessoas, grupos
visando alcançar um objetivo comum.”
d) “Desse modo, pode-se conceituar trabalho em equipe como sendo uma estratégia racional de organização criada
para aprimorar a efetividade do trabalho e aumentar o contentamento do homem com o seu trabalho.”
19- Assinale a alternativa na qual a palavra é acentuada porque é uma proparoxítona.
a) único
b) propôs
c) possível

d) também

20- Na frase: “O trabalho em equipe também pode ser visto como uma oportunidade de socialização, pois acaba sendo
um contexto de convivência em que as pessoas podem se conhecer e aprender juntas.” – a palavra em destaque é
sinônimo de:
a) e
b) mas
c) porque
d) embora



CONHECIMENTOS SOBRE ÉTICA

21- Do ponto de vista da Filosofia, a Ética:
I - é uma ciência que estuda os valores e princípios morais de uma sociedade e seus grupos;
II - embora não possa ser confundida com as leis, está relacionada com o sentimento de justiça social;
III - é a moral de um povo e de determinada cultura;
IV - implica em um exame dos hábitos da espécie humana.
Assinale a alternativa correta
a) I e II são corretas;
b) I e III são corretas;
c) II e IV são corretas;
d) III e IV são corretas.
22- A ética exerce uma permanente vigilância crítica sobre a moral, com o intuito de:
a) verifica-la em suas funções;
b) atende-la em seus requisitos
c) reforçá-la ou transformá-la;
d) intensificá-la na formulação das leis.
23- Na prática, nos dias de hoje, verifica-se o poder político sujeito às pressões do poder econômico, em colisão com os
direitos da cidadania e das condições de vida livre, saudável e digna mostrando:
a) a degeneração dos princípios morais e o domínio dos interesses de grupos mais poderosos que as minorias em
situação de risco;
b) as intenções morais de parte da coletividade que se preocupa com o contexto da sociedade de forma geral;
c) interesse do governo em adotar medidas morais para a realização de uma vida de qualidade;
d) a transformação de ideias existentes, em função da maioria necessitada.
24- A ética desperta muito interesse nos dias atuais, sobretudo porque diz respeito diretamente à nossa experiência
cotidiana, levando-nos a uma reflexão sobre:
a) as formas de vida que o planeta oferece e a totalidade de questões sobre a mesma;
b) os tipos de comportamento do homem na atualidade, perante as transformações da sociedade;
c) as intenções das populações frente aos sentidos que dá às suas relações interpessoais;
d) os valores que adotamos, o sentido dos atos que praticamos e a maneira pela qual tomamos decisões e assumimos
responsabilidades.
25- A maioria da população mundial continua a passar graves carências alimentares. Todos os anos morrem milhões de
pessoas por subnutrição. Na hora de tomar uma decisão, cada um de nós, hierarquiza os valores de forma muito
diversa. Decidir tirar essa maioria destas condições corresponde a:
a) atitudes que não nos diz respeito, uma vez que a questão da fome é uma decisão governamental;
b) valores que são critérios segundo os quais valorizamos ou desvalorizamos as coisas;
c) deixá-las cada vez mais passivas, sem a criação de valores que as mobilizem para saírem dessas condições;
d) alternativas que não são universais e dessa forma não atendem aos valores referentes às necessidades
populacionais.


CONHECIMENTOS SOBRE CIDADANIA

26- Consta dos estudos referentes à cidadania que ela é um referencial de conquista da humanidade, através daqueles
que sempre lutam por mais direitos, maior liberdade, melhores garantias individuais e coletivas, e não se conformam
frente às dominações arrogantes, seja do próprio Estado ou de outras instituições ou pessoas que não desistem de
privilégios. Sendo assim, podemos afirmar que a cidadania:
a) passa a controlar-se pelos ditames da Igreja cristã;
b) é uma prática que se confunde com as ações da sociedade civil;
c) esteve e está em permanente construção;
d) é algo de caráter definitivo, na sociedade.
27- O termo cidadania parece ter caído nas graças daqueles que têm na comunicação o instrumento de trabalho, como
políticos, dirigentes, comunicadores, sociólogos e outros profissionais que, de alguma forma, interagem no meio social.
Porém, qual é o real significado do que é ser cidadão:
a) é ter consciência de que é sujeito de direitos;
b) é ter o direito apenas do voto;
c) é ter a responsabilidade de escolher os dirigentes do país;
d) é ter a consciência crítica sobre o seu papel na sociedade.

28- A formação do ser humano começa na família. Ali, tem início um processo de humanização e libertação; é um
caminho que busca fazer da criança um ser civilizado, e bem cedo a escola participa desse processo. A educação para a
cidadania tem como objetivo:
a) adequar as pessoas às características sociais da comunidade em que vive;
b) fazer de cada pessoa um agente de transformação;
c) enquadrar o cidadão nas normas e padrões de comportamento vigentes;
d) elevar o grau de conhecimento do cidadão.
29- Os direitos sociais não têm por objetivo eliminar por completo as desigualdades sociais e econômicas e as
diferenças de classe social. Sua finalidade é:
a) considerar o cidadão em sua complexidade;
b) efetivar as responsabilidades dos cidadãos e seus deveres;
c) combater as impossibilidades de acesso do cidadão aos bens e serviços da sociedade;
d) assegurar que elas não interfiram no pleno exercício da cidadania.
30- A avaliação da eficiência e eficácia da política social deve passar pelo confronto com o princípio da cidadania, assim
como a implementação de novas políticas. Dessa forma, não podemos ignorar que:
a) o princípio da igualdade universal deve estar calcada na soberania nacional;
b) o princípio organizador da política social deve ser a cidadania;
c) o início do processo da cidadania se encontra nas responsabilidades do cidadão;
d) o início das políticas públicas se dá em função dos governos para as minorias.


CONHECIMENTOS DE EXCEL

31- Utilizando o Microsoft Excel 2007 versão em português, a fórmula responsável por retornar o valor futuro de um
capital inicial depois de ter sido aplicada uma série de taxas de juros composto é: (Assinale a alternativa correta)
a) VP
b) VF
c) VFPLANO
d) VPL
32- Elaborando a imagem abaixo, utilizando o Microsoft Excel 2007 versão em português, podemos afirmar que na
célula “C8” utiliza a função: (Assinale a alternativa correta)

a) Maior
b) Maior.Valor
c) Soma
d) Média
33- No Microsoft Excel 2007 versão em português, a formula “AGORA” é responsável por: (Assinale a alternativa correta)
a) Retornar o número que representa a data no código data-hora.
b) Retornar a data de hoje formatada com uma data.
c) Retornar a data e a hora atuais formatadas com data e hora.
d) Retornar o número de série da data atual.
34- Podemos afirmar que o Microsoft Excel 2007 versão em português NÃO possibilita a abertura de arquivos com
extensão: (Assinale a alternativa correta)
a) XML
b) XlSx
c) TXT
d) Docx

35- O menu responsável por incluir uma imagem de plano de fundo no Microsoft Excel 2007 versão em português é:
(Assinale a alternativa correta)
a) Inserir
b) Layout da Página
c) Exibição
d) Dados
36- Seu chefe lhe enviou um e-mail com uma planilha com diversos nomes de clientes e vários deles se repetem. Você
precisa excluir todos os registros repetidos utilizando o Microsoft Excel 2007 versão em português através da
funcionalidade que destaca os registrados duplicados. O menu responsável pela funcionalidade que destaca os registros
duplicados é: (Assinale a alternativa correta)
a) Início > Estilo
b) Início > Células
c) Layout da Página > Opções de Planilha
d) Fórmulas > Auditoria de Fórmulas
37- Complete a frase com a alternativa correta. Ao usar ferramentas de ______________________ no Microsoft Office
Excel 2007 versão em português, você pode usar vários conjuntos diferentes de valores em uma ou mais fórmulas para
explorar todos os resultados variados.
a) testes de hipóteses
b) testes de cálculos
c) testes de funções
d) testes de resultados
38- Utilizando o Microsoft Excel 2007 versão em português, para adicionarmos um link referenciando uma célula no
mesmo documento devemos seguir o seguinte procedimento: (Assinale a alternativa correta)
a) Inserir > Links > Hiperlink > Página da Web ou arquivo existente
b) Inserir > Links > Hiperlink > Criar novo documento
c) Inserir > Links > Hiperlink > Colocar neste documento
d) Inserir > Links > Hiperlink > Endereço de email
39- Utilizando o Microsoft Excel 2007 versão em português, você pode editar os macros em um documento através do
menu: (Assinale a alternativa correta)
a) Exibição > Macros > Exibir Macros > Alterar
b) Exibição > Macros > Exibir Macros > Alterar Macro
c) Exibição > Macros > Exibir Macros > Opções >Alterar Macro
d) Exibição > Macros > Exibir Macros > Editar
40- Podemos afirmar que no Microsoft Excel 2007 versão em português a fórmula responsável por retornar o número de
dias úteis entre duas datas é: (Assinale a alternativa correta)
a) DIA.DA.SEMANA
b) DIAS360
c) DIASTRABALHO
d) DIASTRABALHOTOTAL

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE DE CRAVINHOS
C.N.P.J. 07.143.366/0001-69
ASSESSORARTE

Prova Prática - Word
Instruções:

1. Inicie o Word e digite seu nome, número de inscrição e o seu cargo, como indicado na folha
modelo.

2. Logo abaixo, digite o texto da folha modelo nas seguintes formatações:
Margens (laterais, superior e inferior): 2 cm (item 1 – 1 ponto)
Tamanho do papel: A4 (item 2 – 1 pontos)
Fonte:
Fonte: Arial (item 3 – 1 ponto)
Estilo: normal (item 4 – 1 ponto)
Tamanho: 12 (item 5 – 1 ponto)
Espaçamento de caracteres: Expandido por 1 pt (item 6 – 1 ponto)
Parágrafo:
Alinhamento do texto: justificado (item 7 – 1 ponto)
Recuo: Primeira linha (item 8 – 1 ponto)
Espaçamento entre linhas: 1,5 linhas (item 9 – 1 ponto)
Título: em negrito, centralizado e fonte no tamanho 14 (item 10 – 1 ponto)
Rodapé: em itálico, alinhado à direita e fonte no tamanho 10 (item 11 – 1 ponto)
Nota de rodapé: (item 12 – 2 pontos)
3. Digitação do texto, ortografia, pontuação e domínio da ferramenta Word (item 13 - 5 pontos)
4. A avaliação deve ser feita exatamente igual ao que esta na folha modelo (item 14 – semelhança
2 pontos)

5. A pontuação máxima da prova prática no Word é de 20 pontos.
6. Ao concluir a digitação no Word, salve seu documento no PENDRIVE como arquivo do Word
somente leitura. O documento será impresso pelos examinadores e a correção será feita pelo
documento impresso.

Nome:
Inscrição:

Cargo:

“Limites e obstáculos para o cumprimento do papel dos
Conselhos Tutelares na garantia de direitos de crianças e de
adolescentes em situação de violência sexual”.
Murillo José Digiácomo 1
1. Introdução:
Um dos temas mais complexos e tormentosos, em se tratando de
violação dos direitos de crianças e adolescentes, diz respeito aos casos de
violência, abuso e exploração sexual.
As dificuldades vão desde a identificação de casos concretos, que
muitas vezes ocorrem no âmbito das próprias famílias, envolvendo parentes
ou pessoas próximas, à inexistência, como regra quase que absoluta, de
políticas públicas específicas, destinadas à prevenção e ao atendimento
eficaz de crianças e adolescentes vítimas, bem como de suas respectivas
famílias.
O legislador reservou ao Conselho Tutelar um importante papel no
enfrentamento dos casos de violência, abuso e exploração sexual de
crianças e adolescentes, devendo o órgão atuar em diversas frentes,
através de iniciativas das mais variadas, que devem ir muito além do
simples atendimento dos casos individuais levados a seu conhecimento,
pois aqui, talvez mais do que em qualquer outra situação de violação de
direitos

infanto-juvenis, a

efetiva solução do problema irá demandar uma

ação articulada de inúmeros órgãos e setores governamentais e não
governamentais,

bem

como

a

atuação

de

profissionais

altamente

capacitados, como parte integrante de uma política pública especificamente
destinada a tal finalidade.
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