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PORTUGUÊS 

 
Leia a tirinha para responder às questões de 01 a 03: 
 

 
 

QUESTÃO 01 

Não podemos inferir sobre a tirinha acima: 
 
A) Mafalda e Susanita conversavam sobre as transformações 

ocorridas no universo feminino e o papel da mulher na 
sociedade; 

B) Susanita compreende que a mulher moderna tem pretensões 
bem diferentes das mulheres de antigamente e, por isso ela 
quando crescer terá outras escolhas; 

C) Até o terceiro quadrinho, Mafalda, pela sua expressão facial, 
parece contente com as ideias da amiga; 

D) No último quadrinho, Mafalda demonstra, pela expressão 
facial, que está decepcionada com a afirmação da amiga; 

E) A tirinha mostra que acabamos repetindo os valores e 
costumes de nossos antepassados, apenas de uma forma 
mais modernizada. 

 

QUESTÃO 02 

No primeiro quadrinho, na oração: “Tem razão, Mafalda”. A 
vírgula foi usada para: 
 
A) Para separar o sujeito do predicado; 
B) Para isolar o aposto; 
C) Para isolar o adjunto adverbial; 
D) Para separar uma palavra explicativa; 
E) Para isolar o vocativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 

No terceiro quadrinho: “Portanto, não vou cair na mediocridade do 
corte e costura!” A conjunção portanto tem valor semântico de: 
 
A) Adição; 
B) Explicação; 
C) Conclusão; 
D) Oposição; 
E) Condição. 
 

QUESTÃO 04 

Marque a opção em que a frase foge à norma padrão: 
 
A) Para mim, resolver esta prova é fácil; 
B) O ônibus chegou meio-dia e meia; 
C) Ele era o escritor de cujo artigo gostei; 
D) Sentia desolados o coração e a alma; 
E) Entregar-te-ei o convite pessoalmente. 
 

QUESTÃO 05 

Observe o anúncio:  
 

 
AINDA ESTAR PARA NASCER UMA MULHER QUE NÃO 

GOSTE DE RECEBER FLORES 
 

 
O Verbo destacado está no tempo e no modo: 
 
A) Presente do subjuntivo; 
B) Presente do indicativo; 
C) Pretérito imperfeito do indicativo; 
D) Imperativo negativo; 
E) Pretérito mais que perfeito do indicativo. 
 

Anotações 
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MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO 06 

Leia as informações e resolva a questão. 
 

Você já deve ter ouvido muitas histórias de terror, daquelas que os adultos contam quando querem que a gente fique com medo e vá pra 
cama mais cedo. Mas e quando as histórias parecem reais?... A Coleção Goosebumps é de deixar qualquer um arrepiado e grudado na 
leitura. Acho melhor você ler todos os 18 livros da série, senão!...  
 

   
 

SUPER OFERTA: R$ 24,00 cada. 
PROMOÇÃO: Na compra de 3 ou mais livros desta coleção, pague ¼ do valor total de entrada  e divida o restante em 3 vezes iguais sem 
juros. 
 

Veja o preço de outros livros: 
 

 
         R$30,00               R$8,00            R$36,00                     R$1,50 
 

Marque a alternativa correta sobre a comparação entre os preços destes livros e dos livros da coleção Goosebumps: 
 

A) Um livro Goosebumps custa 2/3 do preço do “Diário da Princesa”; 
B) 3/5 do preço de “Você é tão esperto quanto pensa?” equivale ao preço de um livro Goosebumps; 
C) “O alienista” custa 1/4 do preço de um livro Goosebumps; 
D) O livro Mil cores custa mais de 1/10 do valor de um livro da coleção Goosebumps; 
E) O livro “O alienista é o mais barato de todos. 
 

QUESTÃO 07 

Leia as informações sobre os impostos que pagamos quando compramos alguns produtos e responda à questão. 
 

 
 

Marque a alternativa falsa sobre o pagamento de impostos sobre os produtos mostrados: 
 

A) O número decimal que equivale à porcentagem de impostos em um livro está entre 0,1 e 0,2; 
B) Mais de 3/4 do preço de um perfume correspondem aos impostos; 
C) Metade do preço de uma joia equivale aos impostos; 
D) 2/3 do valor pago por um celular são impostos pagos ao governo; 
E) Paga-se mais imposto, no Brasil, em perfume. 



0202 – AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 

Página 3 de 10 

QUESTÃO 08 

Leia a tabela e responda à questão. 
 

 
 
De acordo com as informações da tabela, marque a afirmativa correta: 
 
A) O número de pessoas que visita Fernando de Noronha em uma semana é o mesmo que o número de pessoas que visita Machu Picchu 

em 1 dia; 
B) A visitação anual de Pompeia na época da reportagem era, aproximadamente, quatro vezes maior do que a visitação anual de Machu 

Picchu; 
C) A visitação em Pompeia deve diminuir em 900.000 pessoas ao ano; 
D) Machu Picchu recebe em um ano o equivalente ao número de turistas que visita Fernando de Noronha em 3 anos; 
E) O turismo, no Brasil, é o maior dentre os países citados. 
 

QUESTÃO 09 
Leia os gráficos e responda à questão. 
 

VILÕES COM PENAS AMEAÇAM A SEGURANÇA DO ESPAÇO AÉREO 
 

   
 
Observando os gráficos podemos dizer que 
 
A) O urubu é a ave que menos se choca contra aviões; 
B) Somando-se os choques de aviões com garças, gaviões, corujas e pombos ainda não teremos o número de choques que ocorrem com 

quero-quero; 
C) Há o dobro de choques de carcarás em relação ao número de choques com corujas; 
D) Na maioria dos choques entre aves e aviões, não se sabe dizer qual foi a ave; 
E) O gavião é a ave que menos prejudica o ser humano. 
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QUESTÃO 10 

Facebook, Twitter, Googlebuzz e Orkut são redes sociais. O Twitter já bateu a marca de 100 milhões de usuários no mundo, com mais de 
10 milhões de usuários no Brasil. Releia algumas informações do Banco de dados que comparam os números de usuários do Twitter com 
outras redes sociais. Usuários são as pessoas que se cadastraram nessas redes. 
 

 
 
Marque a afirmativa verdadeira de acordo com as informações da revista: 
 
A) Facebook é a rede social com mais usuários no mundo e no Brasil; 
B) Mais da metade dos usuários do Orkut estão no Brasil; 
C) Somando o número de usuários do GoogleBuzz, do Orkut e do Twitter ultrapassaremos o total de usuários do Facebook; 
D) GoogleBuzz possui mais do dobro de usuários do que o Twitter; 
E) O GoogleBuzz é arede social com mais usuários no Brasil. 
 

ATUALIDADES 

 

QUESTÃO 11 

Em sua mais recente reunião o COPOM decidiu, mais uma vez, 
pela redução da taxa básica de juros no Brasil. Assinale a 
alternativa que aponta corretamente, o significado da sigla 
COPOM: 
 
A) Conselho de Política Monetária; 
B) Conselho de Polícia Monetária; 
C) Comitê de Política Monetária; 
D) Comitê de Polícia Monetária; 
E) Conselho Público Monetário. 
 

QUESTÃO 12 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o Vice-
Governador do Estado do Ceará: 
 
A) Francisco Pinheiro; 
B) Domingos Filho; 
C) Roberto Cláudio; 
D) Ivo Gomes; 
E) Arísio Costa. 
 

QUESTÃO 13 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente uma das 
cidades que sediará jogos da Copa das Confederações em 2013: 
 
A) Fortaleza; 
B) Rio de Janeiro; 
C) Recife; 
D) Belo Horizonte; 
E) São Paulo. 
 
 

QUESTÃO 14 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente um ano 
bissexto: 
 
A) 2008; 
B) 2006; 
C) 2012; 
D) 2004; 
E) 1992. 
 

QUESTÃO 15 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente um país que 
atualmente ainda possui a monarquia como integrante do 
governo: 
 
A) Bulgária; 
B) Jordânia; 
C) Inglaterra; 
D) Espanha; 
E) Japão. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 

Nos termos da Constituição da República de 1988, “a família, 
base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. Referida 
disposição constitucional integra o capítulo que trata do(a)(s): 
 
A) Direitos Sociais; 
B) Assistência Social; 
C) Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso; 
D) Cultura; 
E) Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso. 
 

QUESTÃO 17 

Assinale a alternativa incorreta, de acordo com a Constituição da 
República de 1988: 
 
A) O casamento é civil e gratuita a celebração; 
B) Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união 

estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, 
devendo a lei facilitar sua conversão em casamento; 

C) O casamento religioso não possui qualquer efeito civil, embora 
seja reconhecida a sua importância do ponto de vista moral; 

D) Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade 
formada por qualquer dos pais e seus descendentes; 

E) Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são 
exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. 

 

QUESTÃO 18 

Nos termos da Constituição da República de 1988, constituem 
patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira. De acordo com o texto 
constitucional, não se incluem dentre os referidos bens: 
 
A) As Formas de expressão; 
B) Os Modos de criar, fazer e viver; 
C) As Obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 

destinados às manifestações artístico-culturais; 
D) As Técnicas artesanais, ainda que exclusivas de países 

estrangeiros; 
E) Os Conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 

artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 19 

Assinale a alternativa incorreta, de acordo com a Constituição da 
República de 1988: 
 

A) O repúdio ao terrorismo e ao racismo constitui um dos 
princípios que regem a República Federativa do Brasil nas 
suas relações internacionais; 

B) A prática do racismo constitui crime inafiançável e 
imprescritível, sujeito à pena de caráter perpétuo, nos termos 
da lei; 

C) Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil consiste em promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação; 

D) A lei deve punir qualquer discriminação atentatória dos direitos 
e liberdades fundamentais; 

E) Dentre os direitos sociais previstos na Constituição da 
República de 1988 consta a proibição de qualquer 
discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do 
trabalhador portador de deficiência. 

 

QUESTÃO 20 

__________ consiste numa consulta formulada ao povo para que 
delibere sobre matéria de acentuada relevância, de natureza 
constitucional, legislativa ou administrativa, sendo convocado 
com anterioridade a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao 
povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido 
submetido. Assinale a alternativa que completa corretamente o 
período: 
 

A) O plebiscito; 
B) A iniciativa popular; 
C) O referendo; 
D) O alistamento eleitoral; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

QUESTÃO 21 

__________ consiste uma consulta formulada ao povo para que 
delibere sobre matéria de acentuada relevância, de natureza 
constitucional, legislativa ou administrativa, sendo convocado 
com posterioridade a ato legislativo ou administrativo, cumprindo 
ao povo a respectiva ratificação ou rejeição. Assinale a alternativa 
que completa corretamente o período: 
 

A) O plebiscito; 
B) A iniciativa popular; 
C) O referendo; 
D) O alistamento eleitoral; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

QUESTÃO 22 

__________ consiste na apresentação de projeto de lei à Câmara 
dos Deputados, subscrito por, no mínimo, um por cento do 
eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, 
com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada 
um deles. Assinale a alternativa que completa corretamente o 
período: 
 

A) O recall político; 
B) O sufrágio; 
C) O plebiscito; 
D) O referendo; 
E) A iniciativa popular. 
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QUESTÃO 23 

__________ consiste em um processo de integração econômica, 
política, social e cultural marcado pela crescente eliminação de 
barreiras entre os países do globo terrestre. Assinale a alternativa 
que completa corretamente o período: 
 
A) A globalização; 
B) A polarização; 
C) O protecionismo; 
D) O socialismo; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

QUESTÃO 24 

Assinale a alternativa incorreta, de acordo com a Constituição da 
República de 1988: 
 
A) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude de lei; 
B) É livre a manifestação do pensamento, sendo garantido o 

anonimato; 
C) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, 

além da indenização por dano material, moral ou à imagem; 
D) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 

assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, 
na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas 
liturgias; 

E) Ninguém será privado de direitos por motivo de crença 
religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as 
invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e 
recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. 

 

QUESTÃO 25 

Assinale a alternativa incorreta, de acordo com a Constituição da 
República de 1988: 
 
A) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica 

e de comunicação, independentemente de censura ou licença; 
B) São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 
dano material ou moral decorrente de sua violação; 

C) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a 
de caráter paramilitar; 

D) As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas 
ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, 
exigindo-se, em qualquer caso, o trânsito em julgado; 

E) A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas 
independem de autorização, sendo vedada a interferência 
estatal em seu funcionamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 26 

Assinale a alternativa incorreta, de acordo com a Constituição da 
República de 1988: 
 
A) Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem 

escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, 
salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente 
militar, definidos em lei; 

B) A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade 
policial; 

C) A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão 
comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do 
preso ou à pessoa por ele indicada; 

D) O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de 
permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da 
família e de advogado; 

E) O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua 
prisão ou por seu interrogatório policial. 

 

QUESTÃO 27 

Assinale a alternativa incorreta, de acordo com a Constituição da 
República de 1988: 
 
A) A cidadania é um dos fundamentos da República Federativa 

do Brasil; 
B) Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de 

norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos 
e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à 
nacionalidade, à soberania e à cidadania; 

C) São gratuitas as ações de "habeas-corpus" e "habeas-data", e, 
na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania; 

D) Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios legislar concorrentemente sobre cidadania; 

E) É vedada a edição de medida provisória sobre matéria relativa 
a cidadania. 

 

QUESTÃO 28 

Nos termos da Constituição da República de 1988, são direitos 
sociais, exceto: 
 
A) Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário; 
B) Fundo de garantia do tempo de serviço; 
C) Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 

menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
doze anos; 

D) Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e 
intelectual ou entre os profissionais respectivos; 

E) Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo 
empregatício permanente e o trabalhador avulso. 
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QUESTÃO 29 

De acordo com a Constituição da República de 1988, julgue as 
assertivas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta: 
 
I. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do 

Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não 
estejam a serviço de seu país;  

II. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai 
brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a 
serviço da República Federativa do Brasil; 

III. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai 
brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados 
em repartição brasileira competente ou venham a residir na 
República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, 
depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. 

 
A) Todas as assertivas estão corretas; 
B) Apenas a assertiva I está correta; 
C) Apenas a assertiva II está correta; 
D) Apenas a assertiva III está correta; 
E) Todas as assertivas estão erradas. 
 

QUESTÃO 30 

De acordo com a Constituição da República de 1988, julgue as 
assertivas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta: 
 
I. São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, 

adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários 
de países de língua portuguesa apenas residência por um ano 
ininterrupto e idoneidade moral; 

II. São brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer 
nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil 
há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação 
penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira; 

III. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e 
naturalizados, salvo nos casos previstos na Constituição da 
República de 1988. 

 
A) Todas as assertivas estão erradas; 
B) Apenas a assertiva I está errada; 
C) Apenas a assertiva II está errada; 
D) Apenas a assertiva III está errada; 
E) Todas as assertivas estão corretas. 
 

QUESTÃO 31 

De acordo com a Constituição da República de 1988, não 
corresponde a um cargo privativo de brasileiro nato, o de: 
 
A) Presidente da República; 
B) Governador do Distrito Federal; 
C) Presidente da Câmara dos Deputados; 
D) Presidente do Senado Federal; 
E) Ministro do Supremo Tribunal Federal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 32 

De acordo com a Constituição da República de 1988, julgue as 
assertivas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta: 
 

I. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa 
do Brasil; 

II. São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o 
hino, as armas e o selo nacionais; 

III. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão ter 
símbolos próprios. 

 

A) Todas as assertivas estão erradas; 
B) Apenas a assertiva I está errada; 
C) Apenas a assertiva II está errada; 
D) Apenas a assertiva III está errada; 
E) Todas as assertivas estão corretas. 
 

QUESTÃO 33 

De acordo com a Constituição da República de 1988, são 
hipóteses de perda ou suspensão de direitos políticos, exceto: 
 

A) Improbidade administrativa; 
B) Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação 

alternativa; 
C) Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem 

seus efeitos; 
D) Cancelamento da naturalização por sentença transitada em 

julgado; 
E) Ausência às urnas para votar ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo, por três pleitos consecutivos. 
 

QUESTÃO 34 

De acordo com a Constituição da República de 1988, julgue as 
assertivas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta: 
 

I. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça 
Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, 
instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, 
corrupção ou fraude; 

II. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de 
justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou 
de manifesta má-fé; 

III. É vedada a cassação de direitos políticos. 
 

A) Todas as assertivas estão corretas; 
B) Apenas a assertiva I está correta; 
C) Apenas a assertiva II está correta; 
D) Apenas a assertiva III está correta; 
E) Todas as assertivas estão erradas. 
 

QUESTÃO 35 

A Constituição da República de 1988 estabelece a idade mínima 
como condição de elegibilidade para determinados cargos 
eletivos. Assinale a alternativa que não corresponde a uma das 
hipóteses previstas no texto constitucional: 
 

A) Trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da 
República e Senador; 

B) Trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e 
do Distrito Federal; 

C) Vinte e cinco anos para Deputado Federal, Deputado Estadual 
ou Distrital; 

D) Vinte e um anos para Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz; 
E) Dezoito anos para Vereador. 
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QUESTÃO 36 

A Lei n.º 10.741/2003, que instituiu o Estatuto do Idoso, destina-
se a regular os direitos assegurados às pessoas com idade: 
 
A) De qualquer idade, desde que se enquadrem no conceito 

social de idoso; 
B) A partir de sessenta e cinco anos; 
C) A partir de cinquenta anos; 
D) Igual ou superior a sessenta anos; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

QUESTÃO 37 

De acordo com a Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), a 
garantia de prioridade de tratamento assegurada ao idoso não 
compreende: 
 
A) Prioridade no recebimento da restituição do Imposto de 

Renda; 
B) Priorização do atendimento asilar, em detrimento do 

atendimento do idoso por sua própria família; 
C) Capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de 

geriatria e gerontologia e na prestação de serviços aos idosos; 
D) Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 

relacionadas com a proteção ao idoso; 
E) Atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos 

órgãos públicos e privados prestadores de serviços à 
população. 

 

QUESTÃO 38 

De acordo com a Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), julgue 
as assertivas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta: 
 
I. O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua 

proteção um direito social; 
II. É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa 

idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa 
humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e 
sociais, garantidos na Constituição da República de 1988 e 
nas leis; 

III. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade 
física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da 
imagem, da identidade, da autonomia, de valores, ideias e 
crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. 

 
A) Todas as assertivas estão corretas; 
B) Apenas a assertiva I está correta; 
C) Apenas a assertiva II está correta; 
D) Apenas a assertiva III está correta; 
E) Todas as assertivas estão erradas. 
 

QUESTÃO 39 

De acordo com a Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), o 
direito à liberdade assegurado ao idoso não compreende: 
 
A) Faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e 

espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais; 
B) Prática de esportes e de diversões; 
C) Internação obrigatória em asilo ou entidade congênere; 
D) Liberdade de opinião e expressão; 
E) Faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. 
 
 

QUESTÃO 40 

De acordo com a Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), julgue 
as assertivas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta: 
 

I. Segundo o Estatuto do Idoso, a obrigação alimentar é 
solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores; 

II. As transações relativas aos alimentos devidos aos idosos 
poderão ser celebradas perante o Promotor de Justiça ou 
Defensor Público; 

III. Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições 
econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao Poder 
Público esse provimento, no âmbito da assistência social. 

 

A) Todas as assertivas estão erradas; 
B) Apenas a assertiva I está errada; 
C) Apenas a assertiva II está errada; 
D) Apenas a assertiva III está errada; 
E) Todas as assertivas estão corretas. 
 

QUESTÃO 41 

De acordo com a Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), julgue 
as assertivas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta: 
 

I. Aos maiores de sessenta e cinco anos fica assegurada a 
gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e 
semiurbanos, inclusive nos serviços seletivos e especiais, 
quando prestados paralelamente aos serviços regulares; 

II. Nos veículos de transporte coletivo público urbano e 
semiurbano serão reservados 10% (dez por cento) dos 
assentos para os idosos, devidamente identificados com a 
placa de reservado preferencialmente para idosos; 

III. É assegurada a prioridade do idoso no embarque no sistema 
de transporte coletivo. 

 

A) Todas as assertivas estão erradas; 
B) Apenas a assertiva I está errada; 
C) Apenas a assertiva II está errada; 
D) Apenas a assertiva III está errada; 
E) Todas as assertivas estão corretas. 
 

QUESTÃO 42 

De acordo com a Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), julgue 
as assertivas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta: 
 

I. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e 
procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais 
em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade 
igual ou superior a sessenta anos, em qualquer instância; 

II. O interessado na obtenção da prioridade na tramitação dos 
processos e procedimentos e na execução dos atos e 
diligências judiciais, fazendo prova de sua idade, requererá o 
benefício à autoridade judiciária competente para decidir o 
feito, que determinará as providências a serem cumpridas, 
anotando-se essa circunstância em local visível nos autos do 
processo; 

III. A prioridade não cessará com a morte do beneficiado, 
estendendo-se em favor do cônjuge supérstite, companheiro 
ou companheira, com união estável, maior de sessenta anos. 

 

A) Todas as assertivas estão erradas; 
B) Apenas a assertiva I está errada; 
C) Apenas a assertiva II está errada; 
D) Apenas a assertiva III está errada; 
E) Todas as assertivas estão corretas. 
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QUESTÃO 43 

De acordo com a Lei n.º 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), o direito à liberdade assegurado à criança e ao 
adolescente não compreende: 
 
A) Brincar, praticar esportes e divertir-se; 
B) Opinião e expressão; 
C) Participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação; 
D) Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços 

comunitários, independentemente de horário e qualquer 
restrição legal; 

E) Buscar refúgio, auxílio e orientação. 
 

QUESTÃO 44 

De acordo com a Lei n.º 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), julgue as assertivas abaixo e, em seguida, assinale 
a alternativa correta: 
 
I. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos 

pais ou qualquer deles e seus descendentes; 
II. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela 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; 

III. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, 
tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da 
criança ou adolescente, nos termos estabelecidos no Estatuto 
da Criança e do Adolescente. 

 
A) Todas as assertivas estão corretas; 
B) Apenas a assertiva I está correta; 
C) Apenas a assertiva II está correta; 
D) Apenas a assertiva III está correta; 
E) Todas as assertivas estão erradas. 
 

QUESTÃO 45 

De acordo com a Lei n.º 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), julgue as assertivas abaixo e, em seguida, assinale 
a alternativa correta: 
 
I. Na hipótese de colocação em família substituta, sempre que 

possível, a criança ou o adolescente será previamente ouvido 
por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de 
desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações 
da medida, e terá sua opinião devidamente considerada; 

II. Tratando-se de maior de dez anos de idade, será necessário 
seu consentimento, colhido em audiência; 

III. Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou 
guarda da mesma família substituta, ressalvada a comprovada 
existência de risco de abuso ou outra situação que justifique 
plenamente a excepcionalidade de solução diversa, 
procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento 
definitivo dos vínculos fraternais. 

 
A) Todas as assertivas estão erradas; 
B) Apenas a assertiva I está errada; 
C) Apenas a assertiva II está errada; 
D) Apenas a assertiva III está errada; 
E) Todas as assertivas estão corretas. 
 
 

QUESTÃO 46 

De acordo com a Lei n.º 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), julgue as assertivas abaixo e, em seguida, assinale 
a alternativa correta: 
 
I. 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; 

II. Podem adotar os maiores de dezoito anos, 
independentemente do estado civil; 

III. O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho 
do que o adotando. 

 
A) Todas as assertivas estão erradas; 
B) Apenas a assertiva I está errada; 
C) Apenas a assertiva II está errada; 
D) Apenas a assertiva III está errada; 
E) Todas as assertivas estão corretas. 
 

QUESTÃO 47 

De acordo com a Lei n.º 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), julgue as assertivas abaixo e, em seguida, assinale 
a alternativa correta: 
 
I. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou 

contravenção penal, quando praticada por criança ou 
adolescente; 

II. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, 
sujeitos às medidas previstas no Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 

III Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em 
flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e 
fundamentada da autoridade judiciária competente. 

 
A) Todas as assertivas estão corretas; 
B) Apenas a assertiva I está correta; 
C) Apenas a assertiva II está correta; 
D) Apenas a assertiva III está correta; 
E) Todas as assertivas estão erradas. 
 

QUESTÃO 48 

__________ consistirá em admoestação verbal, que será 
reduzida a termo e assinada. Assinale a alternativa que completa 
corretamente o período, de acordo com a Lei n.º 8.069/1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente), a: 
 
A) Obrigação de reparar o dano; 
B) Advertência; 
C) Liberdade assistida; 
D) Prestação de serviços à comunidade; 
E) Inserção em regime de semiliberdade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0202 – AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 

Página 10 de 10 

QUESTÃO 49 

__________ constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos 
princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição 
peculiar de pessoa em desenvolvimento. Assinale a alternativa 
que completa corretamente o período, de acordo com a Lei n.º 
8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a: 
 
A) Advertência; 
B) Prestação de serviços à comunidade; 
C) Internação; 
D) Liberdade assistida; 
E) Obrigação de reparar o dano. 
 

QUESTÃO 50 

__________ 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; compõe-se de cinco membros, 
escolhidos pela comunidade local para mandato de três anos, 
permitida uma recondução. Assinale a alternativa que completa 
corretamente o período, de acordo com a Lei n.º 8.069/1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente): 
 
A) O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e 

Adolescente; 
B) O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e 

Adolescente; 
C) O Conselho Municipal de Assistência Social; 
D) O Conselho Tutelar; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 




