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PORTUGUÊS 

 

QUESTÃO 01 

Observe o poema: 
 
Cidade grande 
 
Que beleza, Montes Claros. 
Como cresceu Montes Claros.  
Que indústria em Montes Claros.  
Montes Claros cresce tanto,  
ficou urbe tão notória, 
prima-rica do Rio de Janeiro,  
que já tem cinco favelas 
por enquanto, e mais promete. 

Carlos Drummond de Andrade 

 
Assinale a opção em que a palavra destacada do texto, não está analisada corretamente quanto à classe gramatical: 
 
A) Ficou urbe tão notória – substantivo; 
B) Que já tem cinco favelas – pronome relativo; 
C) Por enquanto, e mais promete – conjunção; 
D) Que beleza, Montes Claros – pronome indefinido; 
E) Ficou urbe tão notória – adjetivo. 
 

QUESTÃO 02 

Leia a tirinha de Laerte e considere as proposições abaixo: 
 

 
 
I. O verbo pôr aparece no primeiro quadrinho conjugado no presente do indicativo; 
II. O verbo esperar no segundo quadrinho está conjugado no presente do subjuntivo; 
III. A vírgula usada no último quadrinho serve para isolar o vocativo na oração; 
IV. A palavra EUREKA funciona no texto como uma interjeição. 
 
São verdadeiras as afirmações: 
 
A) I e IV; 
B) I, II e III; 
C) I, III e IV; 
D) II, III e IV; 
E) Todas. 
  

QUESTÃO 03 
Marque a opção em que há desvio da norma padrão: 
 
A) Vossa Excelência chegou. Traga-lhe os documentos para que 

ele os assine; 
B) Sou eu quem pede para que nós sejamos unidos; 
C) Prefiro uma vida de sacrifício a uma morte gloriosa; 
D) Informaram aos associados o saldo da conta; 
E) Inscreva-se e participe do Concurso de Redação do Senado. 
 

QUESTÃO 04 

Marque a opção em que há erro de ortografia: 
 
A) Calabouço, sucessão, excessão e explícito; 
B) Pechincha, enxovalhar, gueixa e lambujem; 
C) Caçula, ascensão, assessoria, mexilhão e mexido; 
D) Hindu, beneficência, cercear e êxito; 
E) Frouxo, excêntrico, quis (querer), concessão e impigem 

(verbo). 
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QUESTÃO 05 

Observe algumas informações a respeito da Redação Oficial: 
 
I. (_____) serve para solicitar autoridade pública algo que, ao 

menos supostamente, tenha amparo legal; 
II. (_____) serve para informar a ocorrência de um fato ou a 

existência de uma situação, é fornecido somente se alguém 
pedir; 

III. (_____) é usado para comunicação entre órgãos ou 
departamentos. Também é chamado de Correspondência 
Interna (CI); 

IV. (_____) é uma correspondência oficial e externa, enviada 
normalmente a funcionários ou autoridades públicas, sendo o 
tipo mais comum de correspondência oficial expedido por 
órgãos públicos, em objeto de serviço. Deve conter um único 
assunto, a numeração recomeça a cada ano.  

 
Marque a opção que completa, respectivamente os espaços em 
branco: 
 
A) Ofício, certidão, memorando e requerimento; 
B) Requerimento, certidão,  ofício e memorando; 
C) Certidão, atestado, memorando e ofício; 
D) Requerimento, certidão, memorando e ofício; 
E) Requerimento, atestado, ata e ofício. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 06 

Para abrir o portão de sua casa seu Marcos precisa digitar uma 
senha com quatro algarismos distintos e duas vogais. O número 
de senhas diferentes que ele pode criar é:  
 
A) 1800 
B) 2250 
C) 2500 
D) 2750 
E) 3550 
 

QUESTÃO 07 

Um retângulo ABCD está no plano cartesiano. AC é a diagonal do 
retângulo, A (-2,1) e B(3,-2). Podemos afirmar: 
 
A) As coordenadas de B e D são (-2,3) e A (1,-2); 
B) O perímetro de ABCD é 8 unidades de comprimento; 
C) A área de ABCD é 15 unidades de área; 
D) A medida de AC é 7 unidades de comprimento; 
E) AB + AD = 10 unidades de comprimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 08 

Dona Maria deseja fazer um plano de saúde. Ela deve escolher 
entre dois planos: 
Plano A: R$ 60,00 por mês durante um ano, após esse período a 
mensalidade terá um acréscimo de R$ 6,00. 
Plano B: R$ 40,00 no primeiro mês e um acréscimo de R$ 2,00 a 
cada mensalidade. 
No período de dois anos ela chegou a seguinte conclusão sobre 
os dois planos: 
 
A) Pagará o mesmo valor nos planos A e B; 
B) A diferença entre os dois é de R$ 20,00; 
C) A diferença entre os dois é de R$ 24,00; 
D) Pagará mais de R$ 3.000,00 se escolher o plano A; 
E) Pagará mais de R$ 2,500,00 se escolher o plano B. 
 

QUESTÃO 09 

Uma cesta possui 8 frutas em que 3 três estragadas. Se 
retirarmos 2 frutas dessa cesta a probabilidade delas não estarem 
estragadas é: 
 
A) 5/28; 
B) 23/28; 
C) 5/23; 
D) 18/23; 
E) 3/8. 
 

QUESTÃO 10 

Em um clube dos 80 frequentadores, 50 praticam natação, 35 
praticam vôlei, 20 praticam natação e vôlei. É correto dizer que: 
 
A) 20 frequentadores não praticam nenhum esporte; 
B) 30 frequentadores praticam somente vôlei; 
C) 20 frequentadores praticam somente natação; 
D) 45 frequentadores praticam apenas um esporte; 
E) 60 frequentadores praticam pelo menos um esporte. 
 

ATUALIDADES 

 

QUESTÃO 11 

Sobre o julgamento do esquema de corrupção e de desvio de 
dinheiro público ocorrido no Brasil, conhecido como “Mensalão”, 
assinale a alternativa correta: 
 
A) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 

“processo do mensalão” será realizado pelo Superior Tribunal 
de Justiça – STJ, no mês de novembro de 2012; 

B) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 
“processo do mensalão” teve início no mês de julho de 2012 e 
será realizado pelo Supremo Tribunal Federal – STF; 

C) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 
“processo do mensalão” teve início no mês de agosto de 2012, 
no Superior Tribunal de Justiça – STJ; 

D) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 
“processo do mensalão” será realizado pelo Tribunal Superior 
Eleitoral – TSE, no mês de outubro de 2012; 

E) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 
“processo do mensalão” teve início no mês de agosto de 2012, 
no Supremo Tribunal Federal – STF. 
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QUESTÃO 12 

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável, no ano de 2012, foi realizada no Brasil, na cidade do 
Rio de Janeiro. Acerca da referida Conferência, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) A Conferência ficou conhecida como Rio+20 porque marcou 

os vinte anos de realização da Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) e 
contribuiu para definir a agenda do desenvolvimento 
sustentável para as próximas décadas; 

B) A proposta brasileira de sediar a Rio+20 foi aprovada pela 
Assembléia-Geral das Nações Unidas; 

C) A Rio+20 teve como temas principais: a economia verde no 
contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da 
pobreza; e a estrutura institucional para o desenvolvimento 
sustentável; 

D) A Conferência aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, no mês 
de abril de 2012, contando com a participação de Chefes de 
Estado, de Governo e de representantes de mais de 150 
países; 

E) O objetivo da Rio+20 foi a renovação do compromisso político 
com o desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do 
progresso e das lacunas na implementação das decisões 
adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e do 
tratamento de temas novos e emergentes. 

 

QUESTÃO 13 

Este ano, a partir de meados de julho, as atenções se voltaram 
para os Jogos Olímpicos de 2012, sediados em Londres. Evento 
mundialmente importante, que influencia no cenário político-
econômico local e mundial. O Secretário-Geral da ONU participou 
da corrida da tocha para os Jogos Olímpicos de Verão de 2012. A 
convite do Comitê Olímpico Organizador de Londres e do Comitê 
Olímpico Internacional (COI), ele transportou a tocha olímpica no 
percurso final da sua jornada no Reino Unido e participou, 
também, da cerimônia de abertura dos Jogos. Assinale a 
alternativa que indica corretamente o nome do atual Secretário 
Geral da ONU: 
 
A) David Cameron; 
B) Ban Ki-moon; 
C) Barack Obama; 
D) Kofi Annan; 
E) Al Gore. 
 

QUESTÃO 14 

Recentemente o governo de Bashar al-Assad, na Síria, declarou 
vitória após uma feroz batalha pela capital, com ataques de 
forças militares a rebeldes que controlam grande parte do maior 
centro urbano do país. Indique a alternativa que contém 
corretamente o nome da Capital e do maior centro urbano da 
Síria, respectivamente. 
 
A) Damasco e Allepo; 
B) Sirte e Damasco; 
C) Turquia e Aleppo; 
D) Latakia e Turquia; 
E) Jordânia e Argélia. 
 
 
 

QUESTÃO 15 

Algumas empresas de telefonia móvel foram proibidas pela 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) de comercializar 
linhas de celular e internet em função da má qualidade dos 
serviços prestados. Depois que a Anatel aprovar o plano de ação 
apresentado das empresas, com medidas capazes de garantir a 
qualidade do serviço, as vendas poderão ser retomadas. Indique 
corretamente o nome do atual Ministro das Comunicações: 
 
A) José Eduardo Cardoso; 
B) Marco Antonio Raupp; 
C) Celso Amorim; 
D) Mendes Ribeiro; 
E) Paulo Bernardo Silva. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 

De acordo com a LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social – os 
projetos de enfrentamento da pobreza compreendem a instituição 
de investimento econômico-social nos grupos pulares, buscando: 
 
A) Elevar o padrão d vida dos grupos populares e sua inclusão no 

Sistema de Proteção Social, privilegiando as políticas 
referenciadas pelo seguro social; 

B) Garantir o pleno emprego, com base em mecanismos de 
articulação e de participação de diferentes áreas 
governamentais e em cooperação com organizações da 
sociedade civil; 

C) 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; 

D) Prover a subsistência de pessoas com necessidades 
especiais, com 70 anos e mais, sem meios para prover sua 
própria manutenção; 

E) Fornecer  unicamente para esses grupos o acesso a renda. 
 

QUESTÃO 17 

A LOAS – Lei orgânica da Assistência Social de nº 8.742 de 7 de 
dezembro de 1993, dispõe sobre a organização da assistência 
social e institui: 
 
A) Franquia do acesso aos meios indispensáveis de manutenção 

e comunicação social; 
B) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 

populações urbanas e rurais; 
C) Benefícios, serviços, programas e projetos destinados ao 

enfrentamento da exclusão social dos segmentos mais 
vulnerabilizados; 

D) Redução do risco de doenças, bem como, facilidade de 
acesso aos serviços de recuperação da higidez física e 
mental; 

E) Necessidade de contribuição prévia de 2 anos como requisito 
para acesso aos serviços. 
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QUESTÃO 18 

A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 
Segundo o ECA: 
 
I. Esta Lei dispõe sobre a proteção parcial à criança e ao 

adolescente; 
II. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e 

do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária; 

III. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 
proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, 
por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e 
de Dignidade; 

IV. Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até 
doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre 
doze e vinte e um anos de idade; 

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

 
Pode-se considerar, portanto: 
 
A) Apenas as alternativas I e II estão incorretas; 
B) Apenas as alternativas I e IV estão incorretas; 
C) Apenas as alternativas I,III, IV e V estão corretas; 
D) Apenas as alternativas II, III e IV estão incorretas; 
E) Todas as alternativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 19 

Acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente, marque a 
assertiva correta: 
 
A) 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; 

B) 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 completamente livre da presença de 
pessoas dependentes de substâncias entorpecentes; 

C) A manutenção ou reintegração de criança ou adolescente à 
sua família terá preferência em relação a qualquer outra 
providência, caso em que ficarão suspensos os programas de 
orientação e auxílio; 

D) Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por 
adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas 
quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação, 
exceto no que tange ao direito à herança; 

E) Há situações que justificam a negligência familiar para com a 
criança, dentre elas destaca-se a falta de condições 
financeiras de prover as necessidades da família. 

 
 

QUESTÃO 20 

A Constituição Federal (1988) institui que a assistência social 
será prestada a quem dela necessitar, e que tem por objetivos, 
exceto: 
 
A) O amparo às crianças e adolescentes carentes; 
B) A promoção e integração ao mercado de trabalho; 
C) A habilitação das pessoas portadoras de deficiência, bem 

como a sua a promoção de integração à acessibilidade; 
D) A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa 

portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não 
possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê- 
provida por sua família, conforme dispuser a lei; 

E) A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência 
e a velhice. 

 

QUESTÃO 21 

A partir da instituição da Lei Orgânica da Assistência Social, em 
1993, começam a aparecer com maior importância: 
 
A) Os segmentos populacionais negros, desempregados que 

necessitam ser incluídos socialmente; 
B) As instituições sociais de abrigamento para grupos familiares 

desorganizados; 
C) As crianças e adolescentes como sujeitos de direitos civis, 

humanos e sociais; 
D) O grupo familiar e a comunidade como lugares naturais de 

proteção e inclusão social; 
E) Os indivíduos, pois são vistos de forma isolada da sociedade. 
 

QUESTÃO 22 

De acordo com a Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993 LOAS 
(Lei Orgânica da Assistência Social), que dispõe sobre a 
Organização da Assistência Social e a inclui no âmbito da 
seguridade social, podemos afirmar que o tripé da Seguridade 
Social se configura em: 
 
A) Assistência Social, Educação e Saúde; 
B) Educação, Previdência Social e Saúde; 
C) Previdência Social, Assistência Social e Saúde; 
D) Saúde, Educação e Cultura; 
E) Saúde, Habitação e Lazer. 
 

QUESTÃO 23 

Na LOAS, o Artigo 1º está dividido em duas partes, assim 
descritas: 
 
A) Primeira: classifica direitos e deveres legislativos. Segunda: 

explica as funções e ações socioassistenciais; 
B) Primeira: define a assistência como política securitária, para 

prover os mínimos sociais. Segunda: refere-se às ações 
sociais, integradas com essa finalidade; 

C) Primeira: reordena as intervenções socioassistenciais. 
Segunda: reafirma pactos e estruturas sociais; 

D) Primeira: assegura a vigência dos direitos sociais. Segunda: 
estabelece os meios de garantir tais direitos; 

E) Primeira: classifica direitos e deveres legislativos. Segunda: 
reafirma pactos e estruturas sociais. 
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QUESTÃO 24 

Segundo a LOAS, os Conselhos são instâncias deliberativas do 
sistema descentralizado e participativo da Assistência Social, de 
caráter permanente e composição paritária entre governo e 
sociedade civil. Sobre esta instância, é incorreto afirmar que: 
 
A) O CNAS é presidido por um dos seus integrantes, eleito dentre 

seus membros indicados pelo governo, para mandato de 
1ano; 

B) O CNAS possuirá uma Secretaria Executiva; 
C) Cabe ao CNAS aprovar a Política Nacional de Assistência 

Social; 
D) Compete ao CNAS normatizar as ações e regular a prestação 

de serviços de natureza pública e privada no campo da 
assistência social; 

E) O CNAS é um órgão de âmbito municipal. 
 

QUESTÃO 25 

De acordo com a Lei 8.742 de 7 de dezembro de 1993 (LOAS), a 
Assistência Social tem por objetivos: 
 
I. A proteção à família, à infância, à adolescência e à velhice; 
II. O amparo às crianças e adolescentes carentes; 
III. A promoção da integração ao mercado de trabalho; 
IV. A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 

deficiência e a promoção de sua integração à vida 
comunitária; 

V. A garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício mensal à 
pessoa portadora de deficiência que comprovem não possuir 
meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por 
sua família. 

 
Estão certos os itens: 
 
A) I e V; 
B) II, e III; 
C) I, II, e IV; 
D) II, III e IV; 
E) III, I e V. 
 

QUESTÃO 26 

De acordo com a LOAS - Art. 5º - A organização da assistência 
social tem como base as seguintes diretrizes: 
 
A) Centralização político-administrativa para os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, e comando único das ações 
em cada esfera de governo; 

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

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

D) Centralização do poder no Governo Federal; 
E) Primazia da responsabilidade da sociedade civil na condução 

da política de assistência social. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 27 

Segundo a Lei 8.742/1993 (Lei Orgânica de Assistência Social – 
LOAS), no que tange à organização da Assistência Social, é 
possível afirmar que compete aos Municípios: 
 
I. Atender as ações assistenciais em caráter de emergência; 
II. Apoiar técnica e financeiramente os serviços, os programas e 

os projetos de enfrentamento da pobreza em âmbito regional 
ou local; 

III. Responder pela concessão e manutenção dos benefícios de 
prestação continuada definidos no art.203 da Constituição 
Federal; 

IV. Efetuar os pagamentos dos auxílios natalidade e funeral. 
 
Dos itens acima é correto afirmar que: 
 
A) Estão corretas somente as alternativas I, II e III; 
B) Estão corretas todas as alternativas; 
C) Estão corretas somente as alternativas I, III, e IV; 
D) Estão corretas somente as alternativas I e IV; 
E) Estão incorretas todas as alternativas. 
 

QUESTÃO 28 

A Lei Orgânica da Assistência Social estabelece, no seu capítulo 
V, como condição para os repasses de recursos do financiamento 
da Assistência Social aos Municípios, aos Estados e ao Distrito 
Federal a efetiva instituição e funcionamento de: 
 
A) Conselho de Assistência Social, Fundo de Assistência Social, 

Plano de Assistência Social; 
B) Conselho de Assistência Social, Programa de Assistência 

Social, Instituto Nacional de Seguro Social; 
C) Sistema Único de Saúde (SUS), Instituto Nacional de Seguro 

Social (INSS), Sistema Único de Assistência Social (SUAS); 
D) Secretarias de Assistência Social, Fundo de Assistência Social 

e Política Nacional de Assistência Social; 
E) Conselho de Assistência Social, Instituto Nacional de Seguro 

Social (INSS) e Política Nacional de Assistência Social. 
 

QUESTÃO 29 

De acordo com o ECA, Em relação ao Conselho Tutelar e sua 
atribuição, é correto afirmar que: 
 
A) O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, 

jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente; 

B) Em cada município haverá, no mínimo, dois Conselhos 
Tutelares composto de cinco membros, escolhidos pela 
comunidade local para mandato de três anos; 

C) O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá 
serviço público relevante, estabelecerá presunção de 
idoneidade moral e assegurará sentença especial em caso de 
crime comum; 

D) Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, 
serviço social, previdência, trabalho e segurança é uma de 
suas atribuições; 

E) O Conselho Tutelar possui como competência o financiamento 
das instituições de defesa dos direitos da criança e do 
adolescente. 
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QUESTÃO 30 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 
8.069, de 13 de julho de 1990), no Título III, que trata da prática 
do ato infracional é correto afirmar que: 
 
A) Os menores de 21 anos são considerados imputáveis pela lei; 
B) Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou 

contravenção penal; 
C) Para efeito da lei, não deve ser considerada a idade do 

adolescente à data do fato; 
D) O adolescente civilmente identificado será submetido à 

identificação compulsória pelos órgãos policiais; 
E) As medidas a serem adotadas em caso de ato infracional 

independem se este foi cometido por crianças ou por 
adolescentes. 

 

QUESTÃO 31 

O ECA, nos artigos 101 e 105, estabelece que para o caso de ato 
infracional praticado por criança, a medida que pode ser aplicada 
é : 
 
A) Advertência; 
B) Inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à 

família e à criança; 
C) Liberdade assistida; 
D) Inserção em regime de semiliberdade; 
E) Internação. 
 

QUESTÃO 32 

Considerando o que está disposto na Lei 8.069, de 13 de julho de 
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), no que concerne ao 
direito das crianças ao acesso à justiça, assinale a alternativa 
incorreta: 
 
A) Qualquer notícia a respeito do ato infracional não poderá 

identificar a criança ou adolescente, vedando-se apelido e, 
inclusive, iniciais do nome e sobrenome; 

B) Os menores de 18 (dezoito) anos serão representados por 
seus pais, tutores ou curadores, na forma da legislação civil ou 
processual; 

C) A assistência judiciária gratuita será prestada através de 
defensor público ou advogado nomeado; 

D) Uma vez demonstrado o interesse e justificada a finalidade, é 
permitida a expedição de cópia de atos judiciais, policiais e 
administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes 
a que se atribua autoria de ato infracional; 

E) É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à 
Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder 
Judiciário, por qualquer de seus órgãos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 33 

O adolescente autor de ato infracional tem seus direitos 
individuais reservados de acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Dentre esses direitos estão: 
 
A) Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, exceto 

por ordem judicial; 
B) Em caso de privação de liberdade, em razão de flagrante da 

prática de ato infracional, não poderá ser examinada a 
possibilidade de liberação imediata; 

C) A comunicação imediata ao Ministério Público e à família do 
apreendido ou à pessoa por ele indicada do local onde o 
adolescente se encontra recolhido; 

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

E) A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo 
prazo máximo de sessenta dias. 

 

QUESTÃO 34 

Considerando o Capítulo II, na Seção I, da Lei Orgânica da 
Assistência Social podemos afirmar que Assistência Social, rege-
se pelos seguintes princípios: 
 
I. Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as 

exigências de rentabilidade econômica; 
II. Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o 

destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais 
políticas públicas; 

III. 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; 

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

 
Somente está(ão) correto(os) o(s) item(ns): 
 
A) I, II e III; 
B) II; 
C) III e IV; 
D) III; 
E) I, III e IV. 
 

QUESTÃO 35 

Em consonância com o Art.136. do Estatuto da Criança e do 
Adolescente são atribuições do Conselho Tutelar: 
 
A) Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua 

infração administrativa ou penal contra os direitos da criança 
ou adolescente; 

B) Criação e manutenção de programas específicos, observada a 
descentralização política administrativa; 

C) Serviços especiais de prevenção e atendimento médico e 
psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos, 
exploração, abuso, crueldade e opressão; 

D) Criação de Políticas Públicas para proporcionar a efetivação 
dos direitos de crianças e adolescentes; 

E) Financiamento de Políticas Públicas para proporcionar a 
efetivação dos direitos de crianças e adolescentes. 
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QUESTÃO 36 

Foram instituídas pela LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) 
duas modalidades de proteção social. Estas são denominadas 
corretamente como: 
 
A) Proteção Social Complementar de Média Complexidade e 

Proteção Especial Básica de Alta Complexidade; 
B) Proteção Social e Estratégias de Ações de Básica, Média e 

Alta Complexidade; 
C) Proteção Social Básica e Proteção Especial de Média e Alta 

Complexidade; 
D) Proteção Básica Primária e Secundária e Proteção Especial 

Terciária de Alta Complexidade; 
E) Proteção Social Primária e Proteção Social Especial. 
 

QUESTÃO 37 

Considerando a Lei Federal 8.742, de 7 de dezembro de 1993 
(Lei Orgânica da Assistência Social- LOAS), podemos afirmar 
como correto que: 
 

A) O benefício de prestação continuada é a garantia de 1 (um) 
salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao 
idoso com 70 (setenta) anos ou mais que comprovem não 
possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la 
provida por sua família; 

B) As ações de assistência social, no âmbito das entidades e 
organizações de assistência social, observarão as normas 
expedidas pelo Conselho Estadual de Assistência Social — 
CEAS —, no âmbito de atuação; 

C) Os benefícios eventuais são aqueles que visam ao pagamento 
de auxílio por natalidade ou morte às famílias cuja renda 
mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário 
mínimo; 

D) A assistência social realiza-se de forma integrada às políticas 
setoriais, visando ao enfrentamento do desemprego estrutural 
e conjuntural e ao provimento de condições para atender às 
contingências sociais e à universalização dos direitos sociais; 

E) Os benefícios eventuais são aqueles que visam ao pagamento 
de auxilio por natalidade, morte ou situação de desemprego 
cuja renda mensal per capita seja inferior a ½ (meio) do salário 
mínimo. 

 

QUESTÃO 38 

O Estatuto da Criança e do Adolescente é produto da luta dos 
diversos movimentos sociais e representa os anseios desses 
sujeitos políticos em prol dos direitos da criança e do 
adolescente. Assim sendo, podemos afirmar que: 
 

A) A sua finalidade, objetivos e as concepções de Estado, 
sociedade, família, crianças e adolescentes ficaram mais 
evidentes e reconhecidas; 

B) A sua implementação tem encontrado adeptos e como 
resultado tem sido facilmente conseguida em todas as regiões 
e estados do país; 

C) O ECA contempla todas as diferenças regionais, 
representando-as de maneira específica e particular para cada 
realidade; 

D) Os recursos institucionais sócio-jurídicos são satisfatórios e 
suficientes para o bom desempenho e resultado das suas 
normatizações; 

E) O ECA financia das instituições de atenção às crianças e 
adolescentes. 

 

QUESTÃO 39 

Segundo a LOAS (Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993), 
compete aos Estados: 
 

A) Responder pela concessão e manutenção dos benefícios de 
prestação continuada definidos no art. 203 da Constituição 
Federal; 

B) Efetuar o pagamento dos auxilia natalidade e funeral; 
C) Apoiar técnica e financeiramente os serviços, os programas e 

os projetos de enfrentamento a pobreza em âmbito regional e 
local; 

D) Atender, em conjunto coma União, as ações assistenciais de 
caráter de emergência; 

E) Fiscalizar as instituições assistenciais privadas de âmbito 
municipal. 

QUESTÃO 40 

De acordo com ECA – o direito à liberdade compreende, dentre 
outros, os seguintes aspectos: 
 
A) Respeitar o direito da escolha em caso de tutela; 
B) Respeitar o direito de escolha profissional; 
C) Ter apoio do poder público em situações de dificuldade 

econômica; 
D) Brincar, praticar esportes e divertir-se; 
E) Liberdade de expressão e liberdade política. 
 

QUESTÃO 41 

Segundo a Lei Orgânica da Assistência Social – Lei n° 8.742/93 –
, o funcionamento das entidades e organizações de assistência 
social depende de prévia inscrição no: 
 
A) Conselho Federal de Serviço Social e Conselhos Regionais de 

Serviço Social; 
B) Conselho Municipal de Assistência Social ou no Conselho de 

Assistência Social do Distrito Federal, conforme o caso; 
C) Centro de Referência de Assistência Social; 
D) Conselho Estadual e Municipal de Assistência Social; 
E) Centro de Referência Especializado de Assistência Social. 
 

QUESTÃO 42 

De acordo com a lei 8.069 de 13/06/1990, sobre o direito à 
convivência familiar e comunitária da criança e do adolescente: 
 
A) A falta ou carência de recursos constitui motivo suficiente para 

a perda ou suspensão do pátrio poder; 
B) Toda criança tem direito a ser criado e educado no seio de sua 

família, conjugando impreterivelmente esta ação com adoção 
de família substituta; 

C) Os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por 
adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas 
quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação; 

D) A perda e a suspensão do pátrio poder são medidas 
decretadas por autoridade policial; 

E) A permanência da criança e adolescente em programa de 
acolhimento institucional não pode se prolongar por mais que 
3 (três) anos. 
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QUESTÃO 43 

É correto afirmar que, de acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), é considerada adolescente a pessoa na faixa 
etária dos: 
 
A) Onze aos dezoito anos; 
B) Doze aos dezoito anos; 
C) Doze aos vinte e um anos; 
D) Treze aos vinte e um anos; 
E) Onze aos dezessete anos. 
 

QUESTÃO 44 

A proteção social da assistência social apresenta níveis de 
atenção diferenciados e pode ser compreendida como proteção 
social 
 
A) Básica que tem por objetivo prevenir situações de risco, 

através do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, 
e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; 

B) Básica destinada a garantir proteção integral, como moradia, 
alimentação, higienização e trabalho protegido para famílias e 
indivíduos com seus direitos violados, que necessitam ser 
afastados de seu núcleo familiar; 

C) Especial que se destina à população que vive em situação de 
vulnerabilidade social decorrente da pobreza e privação, como 
a ausência de renda e o precário acesso aos serviços 
públicos, dentre outros, e/ou fragilização de vínculos afetivos; 

D) Especial com caráter preventivo e processador da inclusão 
social, cujas ações são referenciadas nos Centros de 
Referência de Assistência Social e também por uma rede 
formada por entidades e organizações assistenciais; 

E) Básica para indivíduos com seus direitos violados, que se 
encontram em situação de vulnerabilidade decorrentes de 
abandono, privação e perda de vínculos. 

 

QUESTÃO 45 

Segundo o artigo 124 do ECA, é direito do adolescente privado 
de liberdade, dentre outros: 
 
A) Receber visitas somente uma vez por mês; 
B) Permanecer internado em local distante do domicílio de seus 

pais; 
C) Avistar-se somente acompanhado com seu defensor; 
D) Receber escolarização e profissionalização; 
E) Entrevistar-se somente acompanhado com o representante do 

Ministério Público. 
 

QUESTÃO 46 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) propõe políticas 
sociais descentralizadas, em grande parte, sob responsabilidade 
dos municípios. Nesta perspectiva, a municipalização deve ser 
entendida como: 
 
A) Concentração das responsabilidades dos governos federal e 

estadual em relação às políticas públicas; 
B) Procedimento a ser executado pelas entidades 

governamentais, não-governamentais, pais ou responsável; 
C) Medida de proteção que envolve encaminhamento aos 

serviços sociais; 
D) Espaço diferenciado para o exercício do controle social; 
E) Estratégia para facilitar a participação da sociedade no 

controle das políticas sociais. 

QUESTÃO 47 

Conforme o art. 2º, parágrafo único, da LOAS, a assistência 
social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, visando 
ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao 
provimento de condições para atender contingências sociais e à 
 
A) Equidade social; 
B) Potencialização dos usuários dos serviços; 
C) Emancipação social; 
D) Justiça social; 
E) Universalização dos direitos sociais. 
 

QUESTÃO 48 

Conforme art. 16 da Lei Orgânica de Assistência Social- LOAS, 
as instâncias deliberativas do sistema descentralizado e 
participativo de assistência social, de caráter permanente e 
composição paritária entre governo e sociedade civil, são o 
 
A) Conselho Nacional de Assistência Social, os Conselhos 

Estaduais de Assistência Social, o Conselho de Assistência 
Social do Distrito Federal e os Conselhos Municipais de 
Assistência Social; 

B) Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a 
Secretaria Nacional de Assistência Social, o Conselho 
Nacional de Assistência Social e os Conselhos Municipais; 

C) Conselho Nacional de Assistência Social, o Conselho 
Intergestor Tripartite, os Conselhos Estaduais de Assistência 
Social e os Conselhos Municipais de Assistência Social; 

D) Ministério do Bem-Estar Social, o Conselho Nacional de 
Assistência Social, os Conselhos Estaduais de Assistência 
Social e os Conselhos Municipais de Assistência Social; 

E) Conselho Nacional de Assistência Social, o Fundo Nacional de 
Assistência Social, o Conselho Intergestor Bipartite e os 
Conselhos Municipais de Assistência Social. 

 

QUESTÃO 49 

Conforme o art. 92 do Estatuto da Criança e do Adolescente, as 
entidades que desenvolvem programas de abrigo, devem adotar 
como princípio: 
 
A) O desmembramento de grupos de irmãos para que um não 

exerça influência sobre o outro; 
B) O atendimento personalizado e em grupos grandes para 

incentivar a convivência coletiva; 
C) A integração em família substituta imediatamente após a 

inserção da criança e do adolescente no abrigo; 
D) A transferência constante da criança e do adolescente para 

outras entidades de abrigo para que não crie vínculo e dificulte 
a integração em família substituta; 

E) O desenvolvimento de atividades em regime de coeducação. 
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QUESTÃO 50 

Existem três condições mínimas e obrigatórias fixadas pelo ECA - 
Estatuto da Criança e do Adolescente para a candidatura de um 
conselheiro tutelar. Os três requisitos legais válidos para todos os 
municípios são: 
 
A) Reconhecida idoneidade moral, residir no município e 

avaliação psicológica; 
B) Idade superior a 18 anos, residir no município e aprovação em 

prova de conhecimento do ECA; 
C) Reconhecida idoneidade moral, idade superior a 21 anos e 

residir no município; 
D) Idade superior a 18 anos, experiência anterior na área da 

infância e da adolescência e aprovação com prova de 
conhecimento do ECA; 

E) Reconhecida idoneidade moral, escolaridade mínima e 
avaliação psicológica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 




