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PORTUGUÊS 

 

QUESTÃO 01 

Na redação oficial, deve-se ser objetivo, claro e conciso. O 
objetivo da clareza é que o texto possa ser compreendido sem 
dificuldade. De acordo com as características dos textos oficiais, 
numere a segunda coluna de acordo com a primeira: 
 
(1) Telegrama; 
(2) Carta oficial; 
(3) Requerimento. 
 
(   ) Documento usado para solicitar informações ou fazer pedidos 

a um organismo público, a uma instituição ou a uma 
autoridade; 

(   ) Utilizada por alguns órgão públicos em situações não- 
cerimoniosas com relação a pessoas estranhas ao serviço 
público; 

(   ) Um meio de comunicação rápida empregado sobretudo em 
casos urgentes. 

 
A sequência correta é: 
 
A) 3, 2, 1; 
B) 2, 3, 1; 
C) 1, 2, 3; 
D) 1, 3, 2; 
E) 2, 1, 3. 
 
Leia a tirinha a seguir para responder às questões 02 e 03: 

 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 02 

Na primeira oração presente na fala do penúltimo quadrinho, o 
sujeito é: 
 
A) Uma vida inteira de esforços; 
B) Este desenho; 
C) Tal resultado; 
D) O resultado de seis anos; 
E) Desenho. 
 

QUESTÃO 03 

“Este desenho é o resultado de seis anos de obstinada labuta”. A 
expressão sublinhada pode ser substituída por qualquer outra 
abaixo sem causar nenhum prejuízo à compreensão do texto, 
exceto por: 
 
A) Constante lida; 
B) Pertinaz trabalho; 
C) Volúvel aprendizado; 
D) Caprichoso afã; 
E) Incansável dedicação. 
 
O texto a seguir servirá de base para as questões 04 e 05: 
 
 "Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o 
nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, 
fazendo-a funcionar no limite da exaustão. Doze meses dão para 
qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o 
milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro 
número e outra vontade de acreditar, que daqui para diante vai 
ser diferente."  

Carlos Drummond de Andrade 

 

QUESTÃO 04 

A alternativa que possui apenas preposições é: 
 
A) a, que, se; 
B) no, da, daqui; 
C) um, e, que; 
D) de, com, para; 
E) com, aí, outra. 
 

QUESTÃO 05 

De acordo com as regras de flexão das palavras é correto 
afirmar: 
 
A) A palavra qualquer não possui flexão de número; 
B) A palavra genial só admite flexão de gênero; 
C) A palavra renovação está flexionada no grau aumentativo; 
D) A palavra daqui admite flexões de gênero e número; 
E) A palavra renovação só admite flexão de número. 
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MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO 06 

Durante uma viagem, um motorista enxerga um animal na pista. 
Quando está a 100 m de distância do animal, o motorista aciona 
o freio do carro. A partir desse momento, ele percorre 24m no 
primeiro segundo e, a cada segundo subsequente, 80% da 
distância percorrida no segundo anterior. Pode-se afirmar que: 
 
A) O motorista conseguirá evitar o acidente, parando a 20m 

(aproximadamente) de distância do animal; 
B) O motorista não conseguirá evitar o acidente, pois a distância 

de frenagem é maior que a distância entre o carro e o animal; 
C) O motorista conseguirá evitar o acidente, parando a 70m 

(aproximadamente) de distância do animal; 
D) Motorista conseguirá evitar o acidente, parando a 30m 

(aproximadamente) de distância do animal; 
E) O motorista não conseguirá evitar o acidente, pois,  a distância 

de frenagem é menor que a distância entre o carro e o animal.  
 

QUESTÃO 07 

Cinco amigos se propõem a um jogo de dados. Cada um 
escolherá um número de 1 a 36, e dois dados serão  lançados 
simultaneamente. O jogador marcará ponto quando o produto dos 
números do dado der o número por ele escolhido. João escolheu 
o número 24, Pedro escolheu o 36, José escolheu 12, Maria 
escolheu o 20 e Carlos escolheu o 30, logo, quem tem maior 
número de possibilidades tem maior chance de ganhar o jogo. 
Então, pode-se afirmar que quem tem o maior número de 
possibilidades é: 
 
A) João; 
B) Pedro; 
C) José; 
D) Maria; 
E) Carlos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 08 

As tabelas a seguir se referem aos preços de venda, quantidades 
vendidas e custos  de bombons de um determinado 
supermercado no mês de março de 2007. 
 
 

PREÇOS DE VENDA: BOMBONS GRANDES 
SUCESSOS DA LACTA 

Caixa com 213g R$ 3,00 

Caixa com 400g R$ 5,50 

 

CAIXAS VENDIDAS: BOMBONS GRANDES 
SUCESSOS DA LACTA 

Supermercado 
Bom&Bom 

Caixas com 213g Caixas com 400g 

1ª Semana 200 500 

2ª Semana 300 600 

3ª Semana 250 550 

4ª Semana 350 650 

 

CUSTO: BOMBONS GRANDES SUCESSOS DA 
LACTA 

Caixa com 213g R$ 2,00 

Caixa com 400g R$ 3,50 

 
O lucro obtido pelo supermercado no mês de março com a venda 
dos bombons, foi de: 
 
A) R$ 5080,00; 
B) R$ 5560,00; 
C) R$ 5710,00; 
D) R$ 5000,00; 
E) R$ 5200,00. 
 

ANOTAÇÕES 
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QUESTÃO 09 

Observe as figuras a seguir. Cada figura representa uma cruz 
formada por cinco quadrados idênticos. 
 
 FIGURA I FIGURA II 

      
 
 FIGURA III FIGURA IV 

      
 
Todas as figuras possuem a mesma área, porque são iguais. 
Nessas figuras foram desenhados diferentes segmentos de reta 
(de comprimentos diferentes), no interior de cada cruz que 
representa uma figura. 
Com cada um desses segmentos formaremos um quadrado. 
 
Marque a opção que apresenta a figura que contém o segmento 
de reta que forma um quadrado de área igual à área da cruz. 
 
A) Figura I; 
B) Figura II; 
C) Figura III; 
D) Figura IV; 
E) Nenhuma. 
 

QUESTÃO 10 

Analise o anúncio que está exposto na lanchonete do Sr. Mário: 
 

 

5 pastéis e 3 copos de suco por R$ 5,80 
ou 

3 pastéis e 2 copos de suco por R$ 3,60 
 

 
Se uma pessoa comprar 1 pastel e um copo de suco pagará a 
quantia de: 
 
A) R$ 1,00; 
B) R$ 1,20; 
C) R$ 1,40; 
D) R$ 1,60; 
E) R$ 1,80. 
 
 
 
 
 
 

ATUALIDADES 

 

QUESTÃO 11 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o Secretário 
Especial da Copa 2014 do Governo do Estado do Ceará: 
 
A) Gony Arruda; 
B) Arruda Bastos; 
C) Ferruccio Feitosa; 
D) Bismarck Maia; 
E) Francisco Bezerra. 
 

QUESTÃO 12 

A Comissão da Verdade criada pela Presidenta da República, 
através Lei 12.528, de 18 de novembro de 2011, terá prazo de 
dois anos, a partir de sua instalação, para a conclusão dos seus 
trabalhos. Assinale a alternativa que aponta incorretamente um 
dos membros da referida comissão: 
 
A) Gilson Dipp; 
B) Cláudio Fonteles; 
C) Maria Rita Kehl; 
D) José Carlos Dias; 
E) Ayres Britto. 
 

QUESTÃO 13 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o estado que não 
faz fronteira com o Estado do Ceará: 
 
A) Piauí; 
B) Rio Grande do Norte; 
C) Pernambuco; 
D) Sergipe; 
E) Paraíba. 
 

QUESTÃO 14 

Dentro do conjunto de obras estruturantes em Fortaleza para a 
Copa de 2014 está a construção do Ramal Parangaba Mucuripe. 
A linha fará uma importante ligação entre o setor hoteleiro da orla 
marítima de Fortaleza e o centro da capital, a partir de sua 
integração com a Linha Sul. O Ramal vai ser operado com 
composições de VLT. Assinale a alternativa que aponta 
corretamente o significado da sigla VLT: 
 
A) Veículo Liga Transporte; 
B) Veículo Leve Transportador; 
C) Veículo Leva sobre Trilhos; 
D) Veículo Leve Turístico; 
E) Veículo Leve sobre Trilhos. 
 

QUESTÃO 15 

Assinale a alternativa que aponta corretamente a quantidade de 
municípios existentes no Estado do Ceará: 
 
A) 184; 
B) 185; 
C) 186; 
D) 187; 
E) 188. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 

De acordo com as disposições constantes da 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 colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, 

tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da 
criança ou adolescente, nos termos previstos no Estatuto da 
Criança e do Adolescente; 

II. 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;  

III. Tratando-se de maior de 10 (dez) anos de idade, será 
necessário seu consentimento, colhido em audiência. 

 
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 17 

De acordo com as disposições constantes da 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, os grupos de 

irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da 
mesma família, 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; 

II. A colocação da criança ou adolescente em família substituta 
será precedida de sua preparação gradativa e 
acompanhamento posterior, realizados pela equipe 
interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da 
Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos 
responsáveis pela execução da política municipal de garantia 
do direito à convivência familiar;  

III. Não se deferirá colocação em família substituta a pessoa que 
revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a natureza 
da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado. 

 
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 18 

De acordo com as disposições constantes da Lei n.º 8.069/1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente), julgue as assertivas 
abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta: 
 
I. Em qualquer hipótese, a colocação em família substituta não 

admitirá transferência da criança ou adolescente a terceiros ou 
a entidades governamentais ou não-governamentais; 

II. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida 
excepcional, somente admissível na modalidade de adoção; 

III. Ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável prestará 
compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, 
mediante termo nos autos respectivos. 

 
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 19 

De acordo com as disposições constantes da Lei n.º 8.069/1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente), julgue as assertivas 
abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta: 
 
I. Salvo expressa e fundamentada determinação em contrário, 

da autoridade judiciária competente, ou quando a medida for 
aplicada em preparação para adoção, o deferimento da 
guarda de criança ou adolescente a terceiros não impede o 
exercício do direito de visitas pelos pais, assim como o dever 
de prestar alimentos, que serão objeto de regulamentação 
específica, a pedido do interessado ou do Ministério Público; 

II. O poder público estimulará, por meio de assistência jurídica, 
incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento, sob a forma de 
guarda, de criança ou adolescente afastado do convívio 
familiar; 

III. A inclusão da criança ou adolescente em programas de 
acolhimento familiar terá preferência a seu acolhimento 
institucional, observado, em qualquer caso, o caráter 
temporário e excepcional da medida. 

 
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 20 

De acordo com as disposições constantes da Lei n.º 8.069/1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente), julgue as assertivas 
abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta: 
 
I. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da 

perda ou suspensão do poder familiar e implica 
necessariamente o dever de guarda; 

II. A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa de até 
21 (vinte e um) anos incompletos; 

III. O tutor nomeado por testamento ou qualquer documento 
autêntico, nos termos da lei civil, deverá, no prazo de 30 
(trinta) dias após a abertura da sucessão, ingressar com 
pedido destinado ao controle judicial do ato, observando o 
procedimento previsto no Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 

 
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 21 

De acordo com as disposições constantes da 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. O adotando deve contar com, no máximo, 18 (dezoito) anos à 
data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos 
adotantes; 

III. Admite-se excepcionalmente, nas hipóteses previstas no 
Estatuto da Criança e do Adolescente, a adoção por 
procuração. 

 
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 22 

De acordo com as disposições constantes da 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 atribui a condição de filho ao adotado, com os 

mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-
o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os 
impedimentos matrimoniais; 

II. Se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, 
mantêm-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge 
ou concubino do adotante e os respectivos parentes; 

III. É recíproco o direito sucessório entre o adotado, seus 
descendentes, o adotante, seus ascendentes, descendentes e 
colaterais até o 4º grau, observada a ordem de vocação 
hereditária. 

 
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 23 

De acordo com as disposições constantes da Lei n.º 8.069/1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente), julgue as assertivas 
abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta: 
 
I. Podem adotar os maiores de 21 (vinte e um) anos, 

independentemente do estado civil; 
II. Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando; 
III. Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes 

sejam casados civilmente ou mantenham união estável, 
comprovada a estabilidade da família. 

 
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. 
  

ANOTAÇÕES 
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QUESTÃO 24 

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

I. O adotante há de ser, pelo menos, 16 (dezesseis) anos mais 
velho do que o adotando; 

II. Os divorciados, os judicialmente separados e os ex-
companheiros podem adotar conjuntamente, contanto que 
acordem sobre a guarda e o regime de visitas e desde que o 
estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do 
período de convivência e que seja comprovada a existência de 
vínculos de afinidade e afetividade com aquele não detentor 
da guarda, que justifiquem a excepcionalidade da concessão; 

III. Na hipótese de adoção por divorciados, judicialmente 
separados e ex-companheiros, desde que demonstrado 
efetivo benefício ao adotando, será assegurada a guarda 
compartilhada, nos termos da lei civil. 

 

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 25 

De acordo com as disposições constantes da 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 poderá ser deferida ao adotante que, após 
inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso 
do procedimento, antes de prolatada a sentença; 

II. A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens 
para o adotando e fundar-se em motivos legítimos; 

III. A adoção independe do consentimento dos pais ou do 
representante legal do 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 26 

De acordo com as disposições constantes da 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 será precedida de estágio de convivência com a 
criança ou adolescente, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias, observadas as peculiaridades do caso; 

II. O estágio de convivência poderá ser dispensado se o 
adotando já estiver sob a tutela ou guarda legal do adotante 
durante tempo suficiente para que seja possível avaliar a 
conveniência da constituição do vínculo; 

III. A simples guarda de fato autoriza, por si só, a dispensa da 
realização do estágio de convivência. 

 

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 27 

De acordo com as disposições constantes da Lei n.º 8.069/1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente), julgue as assertivas 
abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta: 
 
I. O estágio de convivência será acompanhado pela equipe 

interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da 
Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos 
responsáveis pela execução da política de garantia do direito à 
convivência familiar, que apresentarão relatório minucioso 
acerca da conveniência do deferimento da medida; 

II. O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que 
será inscrita no registro civil mediante mandado do qual não 
se fornecerá certidão; 

III. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem 
como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida 
foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar 18 
(dezoito) anos. 

 
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 28 

__________ é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 
encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos 
direitos da criança e do adolescente, definidos pela Lei n.º 
8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Assinale a 
alternativa que preenche corretamente o período: 
 
A) O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente; 
B) O Conselho Tutelar; 
C) A Delegacia de Combate à Exploração Infantil; 
D) A Secretaria Municipal de Assistência Social; 
E) O Conselho Municipal de Assistência Social. 
 

QUESTÃO 29 

De acordo com a Lei n.º 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), assinale a alternativa que não corresponde a uma 
competência da Justiça da Infância e da Juventude: 
 
A) Conceder a remissão, como forma de suspensão ou extinção 

do processo; 
B) Conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, 

aplicando as medidas cabíveis; 
C) Conhecer de ações de alimentos em favor de criança ou 

adolescente, ainda que a situação não envolva ameaça ou 
violação dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 

D) Conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes; 
E) Aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações 

contra norma de proteção à criança ou adolescente. 
 
 
 
 
 
 
 



0402 – ASSISTENTE SOCIAL 

Página 7 de 11 

QUESTÃO 30 

Acerca do procedimento adotado em caso de cometimento de ato 
infracional por adolescente, julgue as assertivas abaixo e, em 
seguida, assinale a alternativa correta, de acordo com as 
disposições constantes da Lei n.º 8.069/1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente): 
 
I. O adolescente apreendido por força de ordem judicial será, 

desde logo, encaminhado à autoridade policial; 
II. O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será, 

desde logo, encaminhado ao representante do Ministério 
Público; 

III. Havendo repartição policial especializada para atendimento de 
adolescente e em se tratando de ato infracional praticado em 
coautoria com maior, prevalecerá a atribuição da repartição 
especializada, que, após as providências necessárias e 
conforme o caso, encaminhará o adulto à repartição policial 
própria. 

 
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 31 

Acerca do cometimento de ato infracional por adolescente, julgue 
as assertivas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta, 
de acordo com as disposições constantes da Lei n.º 8.069/1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente): 
 
I. Promovido o arquivamento dos autos ou concedida a remissão 

pelo representante do Ministério Público, mediante termo 
fundamentado, que conterá o resumo dos fatos, os autos 
serão conclusos à autoridade judiciária para homologação; 

II. Homologado o arquivamento ou a remissão, a autoridade 
judiciária determinará, conforme o caso, o cumprimento da 
medida; 

III. Discordando, a autoridade judiciária fará remessa dos autos 
ao Tribunal de Justiça, mediante despacho fundamentado, e 
este os encaminhará ao Procurador Geral de Justiça, que 
oferecerá representação, designará outro membro do 
Ministério Público para apresentá-la, ou ratificará o 
arquivamento ou a remissão, que só então estará a autoridade 
judiciária obrigada a homologar. 

 
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 32 

Acerca da representação pelo cometimento de ato infracional por 
adolescente, julgue as assertivas abaixo e, em seguida, assinale 
a alternativa correta, de acordo com as disposições constantes da 
Lei n.º 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente): 
 
I. A representação será oferecida por petição, que conterá o 

breve resumo dos fatos e a classificação do ato infracional e, 
quando necessário, o rol de testemunhas, podendo ser 
deduzida oralmente, em sessão diária instalada pela 
autoridade judiciária; 

II. A representação depende de prova pré-constituída da autoria 
e materialidade; 

III. A remissão, como forma de extinção ou suspensão do 
processo, poderá ser aplicada em qualquer fase do 
procedimento, antes da sentença. 

 
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 

Assinale a alternativa que corresponde a uma infração 
administrativa prevista na Lei n.º 8.069/1990 (Estatuto da Criança 
e do Adolescente): 
 
A) Deixar o encarregado de serviço ou o dirigente de 

estabelecimento de atenção à saúde de gestante de manter 
registro das atividades desenvolvidas, na forma e prazo 
previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como 
de fornecer à parturiente ou a seu responsável, por ocasião da 
alta médica, declaração de nascimento, onde constem as 
intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato; 

B) Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento 
de atenção à saúde de gestante de identificar corretamente o 
neonato e a parturiente, por ocasião do parto, bem como 
deixar de proceder aos exames referidos no Estatuto da 
Criança e do Adolescente; 

C) Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de 
criança ou adolescente de fazer imediata comunicação à 
autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou 
à pessoa por ele indicada; 

D) Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, 
procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato 
infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária 
competente; 

E) Hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos pais 
ou responsável, ou sem autorização escrita desses ou da 
autoridade judiciária, em hotel, pensão, motel ou congênere. 
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QUESTÃO 34 

Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por 
qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, 
envolvendo criança ou adolescente constitui crime previsto na Lei 
n.º 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) punível 
com: 
 
A) Reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa; 
B) Reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa; 
C) Detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa; 
D) Detenção, de 2 (dois) a 6 (seis) meses, ou multa; 
E) Reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 
 

QUESTÃO 35 

Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou 
divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de 
informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que 
contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo 
criança ou adolescente constitui crime previsto na Lei n.º 
8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) punível com: 
 
A) Reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa; 
B) Detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa; 
C) Reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa; 
D) Detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa; 
E) Reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 
 

QUESTÃO 36 

Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de 
comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato 
libidinoso constitui crime previsto na Lei n.º 8.069/1990 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente) punível com: 
 
A) Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa; 
B) Detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois), anos; 
C) Reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa; 
D) Detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa; 
E) Reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. 
 

QUESTÃO 37 

Nos crimes definidos na Lei n.º 8.069/1990 (Estatuto da Criança e 
do Adolescente), a ação penal será: 
 
A) Pública condicionada; 
B) Pública incondicionada; 
C) Privada; 
D) Personalíssima; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 38 

De acordo com as disposições constantes da Lei n.º 8.742/1993 
(Lei Orgânica da Assistência Social), são princípios que regem a 
assistência social, exceto: 
 

A) Amparo às crianças e aos adolescentes carentes; 
B) Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu 

direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à 
convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer 
comprovação vexatória de necessidade; 

C) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o 
destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais 
políticas públicas; 

D) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem 
discriminação de qualquer natureza, garantindo-se 
equivalência às populações urbanas e rurais; 

E) Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e 
projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo 
Poder Público e dos critérios para sua concessão. 

 

QUESTÃO 39 

De acordo com as disposições constantes da Lei n.º 8.742/1993 
(Lei Orgânica da Assistência Social), assinale a alternativa que 
corresponde a uma das diretrizes de organização da assistência 
social: 
 

A) Habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária; 

B) 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; 

C) Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as 
exigências de rentabilidade econômica; 

D) A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência 
e à velhice; 

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

 

QUESTÃO 40 

De acordo com as disposições constantes da Lei n.º 8.742/1993 
(Lei Orgânica da Assistência Social), julgue as assertivas abaixo 
e, em seguida, assinale a alternativa correta: 
 

I. O Sistema Único de Assistência Social – SUAS pode ser 
definido como um sistema descentralizado e participativo, por 
meio do qual se organiza a gestão das ações na área de 
assistência social; 

II. O Sistema Único de Assistência Social – SUAS é integrado 
pelos entes federativos, pelos respectivos conselhos de 
assistência social e pelas entidades e organizações de 
assistência social de que trata a Lei Orgânica da Assistência 
Social;  

III. O funcionamento das entidades e organizações de assistência 
social independe de prévia inscrição no respectivo Conselho 
Municipal de Assistência Social ou no Conselho de Assistência 
Social do Distrito Federal. 

 

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 41 

De acordo com as disposições constantes da Lei n.º 8.742/1993 
(Lei Orgânica da Assistência Social), julgue as assertivas abaixo 
e, em seguida, assinale a alternativa correta: 
 
I. Para fins de fortalecimento dos Conselhos de Assistência 

Social dos Estados, Municípios e Distrito Federal, percentual 
dos recursos transferidos pela União deverá ser gasto com 
atividades de apoio técnico e operacional àqueles colegiados, 
na forma fixada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, sendo vedada a utilização dos recursos 
para pagamento de pessoal efetivo e de gratificações de 
qualquer natureza a servidor público estadual, municipal ou do 
Distrito Federal; 

II. A contratação de pessoa com deficiência como aprendiz não 
acarreta a suspensão do benefício de prestação continuada, 
limitado a 2 (dois) anos o recebimento concomitante da 
remuneração e do benefício; 

III. Extinta a relação trabalhista ou a atividade empreendedora 
exercida pela pessoa com deficiência e, quando for o caso, 
encerrado o prazo de pagamento do seguro-desemprego e 
não tendo o beneficiário adquirido direito a qualquer benefício 
previdenciário, poderá ser requerida a continuidade do 
pagamento do benefício de prestação continuada que houver 
sido suspenso, sem necessidade de realização de perícia 
médica ou reavaliação da deficiência e do grau de 
incapacidade para esse fim, respeitado o período de revisão 
previsto na Lei Orgânica 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 42 

De acordo com as disposições constantes da Lei n.º 8.742/1993 
(Lei Orgânica da Assistência Social) acerca do benefício de 
prestação continuada, julgue as assertivas abaixo e, em seguida, 
assinale a alternativa correta: 
 
I. O benefício em questão deve ser revisto a cada 3 (três) anos 

para avaliação da continuidade das condições que lhe deram 
origem; 

II. O pagamento do benefício cessa no momento em que forem 
superadas as condições que lhe deram origem, ou em caso de 
morte do beneficiário; 

III. O benefício será cancelado quando se constatar irregularidade 
na sua concessão ou utilização. 

 
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 43 

De acordo com as disposições constantes da Lei n.º 8.742/1993 
(Lei Orgânica da Assistência Social) acerca do benefício de 
prestação continuada, julgue as assertivas abaixo e, em seguida, 
assinale a alternativa correta: 
 
I. O desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou 

educacionais e a realização de atividades não remuneradas 
de habilitação e reabilitação, entre outras, não constituem 
motivo de suspensão ou cessação do benefício da pessoa 
com deficiência; 

II. O benefício de prestação continuada será suspenso pelo 
órgão concedente quando a pessoa com deficiência exercer 
atividade remunerada, salvo na condição de 
microempreendedor individual; 

III. A cessação do benefício de prestação continuada concedido à 
pessoa com deficiência não impede nova concessão do 
benefício, desde que atendidos os requisitos definidos em 
regulamento. 

 
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 44 

De acordo com as disposições constantes da Lei n.º 8.742/1993 
(Lei Orgânica da Assistência Social), julgue as assertivas abaixo 
e, em seguida, assinale a alternativa correta: 
 
I. O benefício de prestação continuada 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; 

II. A condição de acolhimento em instituições de longa 
permanência não prejudica o direito do idoso ou da pessoa 
com deficiência ao benefício de prestação continuada; 

III. Para fins de concessão do benefício de prestação continuada, 
a remuneração da pessoa com deficiência na condição de 
aprendiz não será considerada para fins do cálculo da renda 
mensal per capita da família. 

 
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. 
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QUESTÃO 45 

De acordo com as disposições constantes da Lei n.º 8.742/1993 
(Lei Orgânica da Assistência Social), assinale a alternativa 
incorreta: 
 
A) O benefício de prestação continuada é a garantia de um 

salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso 
com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não 
possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la 
provida por sua família; 

B) Para fins de concessão do benefício de prestação continuada, 
considera-se que a família é composta pelo requerente, o 
cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, 
a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e 
enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam 
sob o mesmo teto; 

C) Para fins de concessão do benefício de prestação continuada, 
considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 
impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas 
barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de condições com as demais 
pessoas; 

D) Para fins de concessão do benefício de prestação continuada, 
considera-se impedimentos de longo prazo aqueles que 
incapacitam a pessoa com deficiência para a vida 
independente e para o trabalho pelo prazo mínimo de 2 (dois) 
anos; 

E) Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com 
deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita 
seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. 

 

QUESTÃO 46 

De acordo com as disposições constantes da Lei n.º 8.742/1993 
(Lei Orgânica da Assistência Social), assinale a alternativa 
incorreta: 
 
A) Entendem-se por benefícios eventuais as provisões 

suplementares e provisórias que integram organicamente as 
garantias do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e 
são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de 
nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e 
de calamidade pública; 

B) Os programas voltados para o idoso e a integração da pessoa 
com deficiência serão devidamente articulados com os 
benefícios eventuais estabelecidos na  Lei Orgânica da 
Assistência Social; 

C) Os programas de assistência social compreendem ações 
integradas e complementares com objetivos, tempo e área de 
abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os 
benefícios e os serviços assistenciais; 

D) Os programas de assistência social serão definidos pelos 
respectivos Conselhos de Assistência Social, obedecidos os 
objetivos e princípios constantes da Lei Orgânica da 
Assistência Social, com prioridade para a inserção profissional 
e social; 

E) Entendem-se por serviços socioassistenciais as atividades 
continuadas que visem à melhoria de vida da população e 
cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, 
observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos na 
Lei Orgânica da Assistência Social. 

 

QUESTÃO 47 

De acordo com as disposições constantes da Lei n.º 8.742/1993 
(Lei Orgânica da Assistência Social), assinale a alternativa 
incorreta: 
 
A) O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) 

integra a proteção social especial e consiste no apoio, 
orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos em 
situação de ameaça ou violação de direitos, articulando os 
serviços socioassistenciais com as diversas políticas públicas 
e com órgãos do sistema de garantia de direitos; 

B) No âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, o 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), de 
caráter intersetorial, integrante da Política Nacional de 
Assistência Social, compreende transferências de renda, 
trabalho social com famílias e oferta de serviços 
socioeducativos para crianças e adolescentes que se 
encontrem em situação de trabalho; 

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

D) Os projetos de enfrentamento da pobreza compreendem a 
instituição de investimento econômico-social nos grupos 
populares, buscando subsidiar, financeira e tecnicamente, 
iniciativas que lhes garantam meios, capacidade produtiva e 
de gestão para melhoria das condições gerais de subsistência, 
elevação do padrão da qualidade de vida, a preservação do 
meio-ambiente e sua organização social; 

E) O incentivo a projetos de enfrentamento da pobreza assentar-
se-á em mecanismos de articulação e de participação de 
diferentes áreas governamentais e em sistema de cooperação 
entre organismos governamentais, não governamentais e da 
sociedade civil. 
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QUESTÃO 48 

De acordo com as disposições constantes da Lei n.º 8.742/1993 
(Lei Orgânica da Assistência Social), assinale a alternativa 
incorreta: 
 

A) O cofinanciamento dos serviços, programas, projetos e 
benefícios eventuais, no que couber, e o aprimoramento da 
gestão da política de assistência social no Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS se efetuam por meio de 
transferências automáticas entre os fundos de assistência 
social e mediante alocação de recursos próprios nesses 
fundos nas 3 (três) esferas de governo; 

B) As transferências automáticas de recursos entre os fundos de 
assistência social efetuadas à conta do orçamento da 
seguridade social, conforme previsto na Constituição da 
República de 1988, caracterizam-se como despesa pública 
com a seguridade social, na forma estabelecida pela Lei  de 
Responsabilidade Fiscal; 

C) Caberá ao ente federado responsável pela utilização dos 
recursos do respectivo Fundo de Assistência Social o controle 
e o acompanhamento dos serviços, programas, projetos e 
benefícios, por meio dos respectivos órgãos de controle, 
independentemente de ações do órgão repassador dos 
recursos; 

D) A utilização dos recursos federais descentralizados para os 
fundos de assistência social dos Estados, dos Municípios e do 
Distrito Federal será declarada pelos entes recebedores ao 
ente transferidor, anualmente, mediante relatório de gestão 
submetido à apreciação do respectivo Conselho de 
Assistência Social, que comprove a execução das ações, na 
forma do regulamento que vier a ser instituído; 

E) Os entes transferidores de recursos federais para os Estados, 
Municípios e Distrito Federal não detêm competência para 
requisitar informações referentes à aplicação dos recursos 
oriundos do seu fundo de assistência social, mesmo que seja 
para fins de análise e acompanhamento de sua regular 
utilização. 

 

QUESTÃO 49 

De acordo com as disposições constantes da Lei n.º 8.742/1993 
(Lei Orgânica da Assistência Social), assinale a alternativa 
incorreta: 
 

A) O financiamento dos benefícios, serviços, programas e 
projetos estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência Social 
far-se-á com os recursos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, das demais contribuições sociais 
previstas na Constituição da República de 1988, além 
daqueles que compõem o Fundo Nacional de Assistência 
Social (FNAS); 

B) A Lei Orgânica da Assistência Social transformou o Fundo 
Nacional de Ação Comunitária (FUNAC) no Fundo Nacional de 
Assistência Social (FNAS); 

C) O produto da alienação dos bens imóveis da extinta Fundação 
Legião Brasileira de Assistência (LBA) não constitui receita do 
Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS); 

D) Os recursos de responsabilidade da União destinados à 
assistência social serão automaticamente repassados ao 
Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), à medida que 
se forem realizando as receitas; 

E) Os recursos de responsabilidade da União destinados ao 
financiamento dos benefícios de prestação continuada 
poderão ser repassados pelo Ministério da Previdência e 
Assistência Social diretamente ao INSS, órgão responsável 
pela sua execução e manutenção. 

QUESTÃO 50 

De acordo com as disposições constantes da Lei n.º 8.742/1993 
(Lei Orgânica da Assistência Social), assinale a alternativa 
correta: 
 
A) O benefício de prestação continuada será devido após o 

cumprimento, pelo requerente, de todos os requisitos legais e 
regulamentares exigidos para a sua concessão, inclusive 
apresentação da documentação necessária, devendo o seu 
pagamento ser efetuado em até 15 (quinze) dias após 
cumpridas as referidas exigências; 

B) No caso de o primeiro pagamento do benefício de prestação 
continuada ser feito após o prazo previsto na Lei Orgânica da 
Assistência Social, aplicar-se-á na sua atualização a taxa 
SELIC, com a incidência de juros de mora, na base de 6 % 
(seis por cento), e a devida correção monetária; 

C) A Lei Orgânica da Assistência Social possui regra transitória 
que assegura ao maior de 70 (setenta) anos e ao inválido, 
atendidos os requisitos nela previstos, o direito de requerer a 
renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31 de dezembro de 
2005; 

D) Cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos 
direitos estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência Social; 

E) O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) não detém 
competência para propor ao Poder Executivo a alteração do 
limite de renda mensal per capita estabelecido para o 
benefício de prestação continuada. 

 
 
 




