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PORTUGUÊS 
 
Leia o texto que servirá de base para as questões 01 a 
07:  
 

TENTAÇÃO 
 

Ela estava com soluço. E como se não bastasse a 
claridade das duas horas, ela era ruiva. 

Na rua vazia as pedras vibravam de calor - a 
cabeça da menina flamejava. Sentada nos degraus de sua 
casa, ela suportava. Ninguém na rua, só uma pessoa 
esperando inutilmente no ponto do bonde. E como se 
não bastasse seu olhar submisso e paciente, o soluço a 
interrompia de momento a momento, abalando o queixo 
que se apoiava conformado na mão. Que fazer de uma 
menina ruiva com soluço? Olhamo-nos sem palavras, 
desalento contra desalento. Na rua deserta nenhum sinal 
de bonde. Numa terra de morenos, ser ruivo era uma 
revolta involuntária. Que importava se num dia futuro 
sua marca ia fazê-la erguer insolente uma cabeça de 
mulher? Por enquanto ela estava sentada num degrau 
faiscante da porta, às duas horas. O que a salvava era 
uma bolsa velha de senhora, com alça partida. Segurava-
a com um amor conjugal já habituado, apertando-a 
contra os joelhos. 

Foi quando se aproximou a sua outra metade 
neste mundo, um irmão em Grajaú. A possibilidade de 
comunicação surgiu no ângulo quente da esquina, 
acompanhando uma senhora, e encarnada na figura de 
um cão. Era um basset lindo e miserável, doce sob a sua 
fatalidade. Era um basset ruivo. 

Lá vinha ele trotando, à frente de sua dona, 
arrastando seu comprimento. Desprevenido, 
acostumado, cachorro.  

A menina abriu os olhos pasmada. Suavemente 
avisado, o cachorro estacou diante dela. Sua língua 
vibrava. Ambos se olhavam. 

Entre tantos seres que estão prontos para se 
tornarem donos de outro ser, lá estava a menina que 
viera ao mundo para ter aquele cachorro. Ele fremia 
suavemente, sem latir. Ela olhava-o sob os cabelos, 
fascinada, séria. Quanto tempo se passava? Um grande 
soluço sacudiu-a desafinado. Ele nem sequer tremeu. 
Também ela passou por cima do soluço e continuou a 
fitá-lo. 

Os pêlos de ambos eram curtos, vermelhos. 
Que foi que se disseram? Não se sabe. Sabe-se 

apenas que se comunicaram rapidamente, pois não havia 
tempo. Sabe-se também que sem falar eles se pediam. 
Pediam-se com urgência, com encabulamento, 
surpreendidos.  

No meio de tanta vaga impossibilidade e de tanto 
sol, ali estava a solução para a criança vermelha. E no 
meio de tantas ruas a serem trotadas, de tantos cães 
maiores, de tantos esgotos secos - lá estava uma menina, 
como se fora carne de sua ruiva carne. Eles se fitavam 
profundos, entregues, ausentes de Grajaú. Mais um 
instante e o suspenso sonho se quebraria, cedendo talvez 
à gravidade com que se pediam. 

Mas ambos eram comprometidos. 

Ela com sua infância impossível, o centro da 
inocência que só se abriria quando ela fosse uma mulher. 
Ele, com sua natureza aprisionada. 

A dona esperava impaciente sob o guarda-sol. O 
basset ruivo afinal despregou-se da menina e saiu 
sonâmbulo. Ela ficou espantada, com o acontecimento 
nas mãos, numa mudez que nem pai nem mãe 
compreenderiam. Acompanhou-o com olhos pretos que 
mal acreditavam, debruçada sobre a bolsa e os joelhos, 
até vê-lo dobrar a outra esquina. 

Mas ele foi mais forte que ela. Nem uma só vez 
olhou para trás. 

Clarice Lispector 

 

QUESTÃO 01 

Observando as características inerentes ao texto, 
podemos classificá-lo quanto ao gênero em: 
 
A) Epopeia; 
B) Conto; 
C) Resenha; 
D) Dissertação; 
E) Diário. 
 

QUESTÃO 02 

Não podemos inferir sobre o texto lido: 
 
A) Ser ruivo era ser diferente e sofrer preconceito por 

essa diferença; 
B) A menina mora em uma cidade pequena; 
C) O amor da menina pelo cão durou o resto de sua vida, 

ela jamais o esqueceu; 
D) O cachorro chamou a atenção da menina porque 

também era ruivo, ela via nele sua outra metade; 
E) O título do texto é uma metáfora que significa querer o 

proibido. 
 

QUESTÃO 03 

Identifique entre as palavras tiradas do texto nos itens a 
seguir a que tem o número de letras maior que o número 
de fonemas. 
 
A) Claridade; 
B) Bolsa; 
C) Desalento; 
D) Serem; 
E) Esgotos. 
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QUESTÃO 04 

Observe os trechos extraídos do texto: 
 
“...abalando o queixo que se apoiava conformado na 
mão” 
“Que importava se num dia futuro sua marca ia fazê-la 
erguer insolente uma cabeça de mulher?” 
“Foi quando se aproximou a sua outra metade neste 
mundo, um irmão em Grajaú” 
“Pediam-se com urgência, com encabulamento, 
surpreendidos.” 
 
Os vocábulos destacados são classificados 
morfologicamente, respectivamente, em: 
 
A) Pronome relativo, pronome interrogativo, parte 

integrante do verbo, pronome recíproco; 
B) Conjunção integrante, pronome interrogativo, parte 

integrante do verbo, pronome recíproco; 
C) Pronome relativo, pronome indefinido , pronome 

apassivador, pronome reflexivo; 
D) Pronome indefinido, pronome relativo, pronome 

apassivador, pronome recíproco; 
E) Pronome relativo, pronome indefinido, parte 

integrante do verbo, pronome apassivador. 
 

QUESTÃO 05 

Em: “Por enquanto ela estava sentada num degrau 
faiscante da porta, às duas horas.” Observa-se a 
obrigatoriedade do uso do sinal indicativo de crase. 
Marque a opção em que o uso da crase é facultativo: 
 
A) Você gostou do molho à bolonhesa? 
B) Às vezes, somos surpreendidos pelo destino; 
C) Voltei à casa dos meus pais, depois de vários anos 

longe; 
D) Fui à Bolívia nas férias escolares; 
E) Entreguei o convite à minha amiga.  
 

QUESTÃO 06 

Analise o trecho: “Ela olhava-o sob os cabelos, fascinada, 
séria”. Indique a alternativa que contém erro na análise 
sintática do mesmo: 
 
A) O predicado é verbo-nominal; 
B) Em: “olhava-o” o termo destacado é objeto direto; 
C) Sob os cabelos é adjunto adverbial; 
D) O sujeito é desinencial; 
E) O período é simples. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 07 

As palavras claridade, desalento e guarda-sol foram 
formadas, respectivamente, pelo processo de:  
 
A) Composição por aglutinação, derivação prefixal e 

composição por justaposição; 
B) Derivação sufixal, derivação prefixal e  composição 

por justaposição; 
C) Derivação imprópria, derivação parassintética e 

composição por justaposição; 
D) Derivação sufixal, derivação prefixal e composição por 

aglutinação; 
E) Derivação prefixal, derivação parassintética e 

composição por aglutinação. 
 

QUESTÃO 08 

Veja esta frase de Rubem Alves: “As palavras só têm 
sentido se nos ajudam a ver o mundo melhor. 
Aprendemos palavras para melhorar os olhos". 
 
As orações destacadas podem ser classificadas 
sintaticamente, respectivamente, como: 
 
A) Oração subordinada adverbial condicional e oração 

subordinada adverbial consecutiva; 
B) Oração principal e oração subordinada adverbial final 

reduzida de infinitivo; 
C) Oração subordinada adverbial condicional e oração 

subordinada adverbial  final reduzida de infinitivo; 
D) Oração subordinada substantiva completiva nominal e 

oração subordinada adverbial temporal; 
E) Oração principal e oração subordinada adverbial 

consecutiva. 
 

QUESTÃO 09 

Assinale a alternativa que apresenta erro de regência 
verbal: 
 
A) O filme a que assisti foi maravilhoso; 
B) Aquele é o candidato em cujas palavras acreditei; 
C) A polícia vai proceder a um inquérito; 
D) Informei-lhe sobre o horário da prova; 
E) Carlos Drummond de Andrade é um autor de cuja 

obra gosto. 
 

QUESTÃO 10 

Há erro de concordância em: 
 
A) O relógio da igreja bateu doze horas; 
B) Os Estados Unidos elegeu o presidente; 
C) Os candidatos mesmos preencheram o formulário de 

inscrição; 
D) Visitamos museus e igrejas maravilhosas; 
E) Haverá dias mais difíceis, mas devemos seguir em 

frente. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 11 

Daniela dispõe em sua casa de 8 espécies de frutas 
diferentes. Ela deseja fazer uma salada contendo 6 
espécies de frutas diferentes. A quantidade de tipos de 
saladas diferentes ela pode fazer variando as espécies de 
frutas é: 
 
A) 20; 
B) 23; 
C) 28; 
D) 34; 
E) 45. 
 

QUESTÃO 12 

A afirmação “Se um jogador de futebol é alto então ele é 
eficiente no jogo aéreo.” é equivalente a: 
 
A) “Se um jogador de futebol não é eficiente no jogo 

aéreo então ele não é alto.” 
B) “Se um jogador de futebol não é alto então ele é 

eficiente no jogo aéreo.” 
C) “Se um jogador de futebol é eficiente no jogo aéreo 

então ele é alto.” 
D) “Se um jogador de futebol não é alto então ele não é 

eficiente no jogo aéreo.” 
E) “Se um jogador de futebol é eficiente no jogo aéreo 

então ele não é alto.” 
 

QUESTÃO 13 

Numa fazenda utilizam-se em média 2000 kg de ração 
para alimentar 40 vacas durante 10 dias. Num 
determinado dia, estando o estoque vazio, a fazenda 
recebe 800 kg dessa ração para alimentar 32 vacas. 
Podemos afirmar que essa ração será suficiente para: 
 
A) 4 dias; 
B) 5 dias; 
C) 6 dias; 
D) 7 dias; 
E) 8 dias. 
 

QUESTÃO 14 

Uma dona de casa comprou 9 pães. O padeiro informou 
que todos os pães pesavam 50g exceto um deles, que 
pesava menos de 50g. Usando uma balança de dois 
pratos, o número mínimo de pesagens que se pode fazer 
para descobrir qual dos pães não tem 50g é: 
 
A) 1; 
B) 2; 
C) 3; 
D) 4; 
E) 5. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 15 

Pedro estava lendo um livro e na segunda feira leu da 
página 128 até a página 175. Na terça feira ele leu 
algumas páginas. Na quarta feira ele leu da página 199 
até a página 236. A quantidade de páginas que Pedro leu 
na segunda feira e na quarta feira foi: 
 

A) 83; 
B) 84; 
C) 85; 
D) 86; 
E) 87. 
 

ATUALIDADES 
 

QUESTÃO 16 

O ex-presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), 
ministro Carlos Ayres Britto, disse que encerraria sua 
carreira no Judiciário brasileiro “com o sentimento de 
dever cumprido”. Britto trabalhou como presidente da 
Casa até sexta-feira (16 de novembro), quando se 
aposentou compulsoriamente por completar 70 anos. 
Além de Ayres Brito, que outro ministro também se 
aposentou compulsoriamente em 2012: 
 

A) João Leitão de Abreu; 
B) Evandro Cavalcante Lins e Silva; 
C) Aliomar de Andrade Baleeiro; 
D) Enrique Ricardo Lewandowiski; 
E) Antonio Cezar Peluso. 
  

QUESTÃO 17 

Veja as afirmações abaixo extraídas do Jornal o Globo: 
 

I. “Com carga tributária comparável à de países de 
primeiro mundo, o Brasil arrecada mais impostos e 
contribuições, tanto federais quanto locais, que a 
maioria dos países da América Latina e inclusive de 
países ricos e industrializados; 

II. Enquanto no Brasil, a carga tributária é de 32,4% do 
Produto Interno Bruto (PIB, conjunto de bens e 
serviços produzidos no país), na média de 15 países 
analisados na América Latina, ela é de 19,4%, ou seja, 
o Brasil tem uma carga tributária 67% maior; 

III. Na América Latina, o país só fica atrás da Argentina, 
cuja receita tributária alcançou 33,5% do PIB em 
2010; 

IV. O Brasil também não se sai bem na comparação com 
os países da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), os mais 
desenvolvidos do mundo: a carga nacional, em 2010, 
superou a de 17 dos 34 países da organização, sendo 
maior que nações como Austrália, Canadá, Japão, 
Nova Zelândia, Espanha, Suíça e Estados Unidos. 

 

Estão CORRETAS as afirmações: 
 

A) Apenas I e II; 
B) I, II, III e IV; 
C) Apenas I, III e IV; 
D) Apenas I e IV; 
E) Nenhuma afirmação está correta. 
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QUESTÃO 18 

Um dos projetos de lei em discussão na Câmara Federal 
neste final de ano de 2012 foi o que trata do Marco Civil 
da Internet. Assinale a opção que define corretamente o 
objetivo deste projeto: 
 
A) Definir os critérios para utilização da internet no 

fortalecimento da união civil entre pessoas do mesmo 
sexo; 

B) Delimitar os horários para exibição de programas com 
conteúdo genuinamente nacional na rede mundial de 
computadores; 

C) Estabelecer os critérios para uso das redes sociais 
entre as camadas menos favorecidas da população 
brasileira; 

D) Definir as penalidades para os usuários menores de 
idade que praticam bullying na rede mundial de 
computadores; 

E) Estabelecer direitos de usuários e responsabilidades 
de provedores e servirá de base para leis e futuras 
decisões envolvendo a rede mundial de computadores 
no Brasil. 

 

QUESTÃO 19 

A Fifa confirmou, neste final de ano, todas as seis sedes 
pré-selecionadas para a competição de ensaio para a 
Copa do Mundo.  E as ameaçadas Recife e Salvador 
conseguiram escapar de um possível corte. Com isso, cai 
por terra a possibilidade de mais um jogo na capital 
cearense na competição que contará com a participação 
de Brasil, Uruguai, México, Espanha, Itália, Japão, Taiti e 
mais um participante africano. 
Assinale a opção em que a cidade nela indicada NÃO será 
sede da Copa das Confederações: 
 
A) Fortaleza; 
B) Rio de Janeiro; 
C) São Paulo; 
D) Belo Horizonte; 
E) Brasília. 
 

QUESTÃO 20 

“No Brasil, existem diferentes tipos de royalties, pagos ao 
governo ou à iniciativa privada. Os royalties pagos ao 
governo, por exemplo, são relativos à extração de 
recursos naturais minerais, como minérios metálicos ou 
fósseis, como carvão mineral, petróleo e gás natural, ou 
pelo uso de recursos naturais como a água, em casos 
como represamento da água em barragens hidrelétricas. 
Cada tipo de royalty, oriundo da exploração ou extração 
de determinados recursos, obedece a uma legislação 
específica, que cobra porcentagens distintas do valor 
final do produto extraído ou utilizado, e distribui esta 
renda de formas diferentes entre o Governo federal, os 
estados e os municípios”. (Fonte Wikipédia) 
Sobre o pagamento de royalties no Brasil NÃO É 
CORRETO afirmar: 
 
A) No Brasil, o petróleo pertence aos Estados, embora a 

Lei 9 478/1997 garanta que, após extraído, a posse do 
petróleo passa a ser da empresa que realiza a extração 
deste recurso natural, mediante o pagamento dos 
royalties ao governo; 

B) Atualmente, está em discussão a mudança no sistema 
de distribuição dos royalties do petróleo no Brasil, 
com a votação de uma nova lei ordinária para 
regulamentar esta questão, conforme previsto pela 
Constituição; 

C) No caso do petróleo e do gás, o royalty trata-se da 
compensação financeira paga ao proprietário da terra 
ou área em que ocorre a extração ou mineração de 
petróleo ou gás natural; 

D) Ainda não existe uma legislação que padronize os 
diferentes sistemas de cobrança e distribuição dos 
royalties existentes no Brasil, para cada tipo de 
recurso natural sob a posse do Estado; 

E) No Brasil, o uso de alguns recursos naturais finitos e 
de natureza pública, como o uso do espectro 
eletromagnético por empresas de comunicação, 
telecomunicações ou radiodifusão, não é objeto de 
cobrança de royalties. 

 

 
Anotações 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 

“A relação Estado e Sociedade vem sendo construída 
com a história da própria humanidade. E o resultado dos 
conflitos, dos interesses, das interações e dos sonhos. 
Tratar dessa relação e falar sobre o poder e a vida 
gregária, como se organizar e como assegurar a 
sobrevivência da espécie humana em nossa casa, a Terra, 
garantindo a um maior número de pessoas o acesso aos 
recursos básicos que lhes possibilitem viver com 
dignidade.” 
A respeito do tema supracitado analise as afirmativas e 
assinale a opção correta: 
 
I. O Estado teria surgido da necessidade de se 

estabelecer um acordo entre os indivíduos que 
viviam em comunidade, com o objetivo de dirimir os 
conflitos que porventura se apresentavam; 

II. Sociedade é um conjunto de pessoas que vive em 
certa faixa de tempo e de espaço, segundo normas 
comuns e que são unidas pelas necessidades de 
grupo; 

III. Somente a partir da Idade Média os grupos sociais se 
organizam no sentido de atender as demandas de 
seus membros; 

IV. O Estado foi construído enquanto opção de 
organização social; 

V. O Estado, como resultado do desenvolvimento na 
maneira de organizar os poderes atribuídos, traz a 
noção de algo instituído, que também e uma criação 
coletiva apoiada em precedentes históricos e 
doutrinários. 

 
A) Todas as afirmativas estão corretas; 
B) Apenas duas afirmativas estão corretas; 
C) Nenhum afirmativa está correta; 
D) Apenas três afirmativas estão corretas; 
E) Apenas quatro afirmativas estão corretas. 
 
Anotações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 22 
“Não é tarefa fácil definir o termo cidadania. 
Etimologicamente, cidadania origina-se do vocábulo 
latino civil, que em grego é o mesmo que polis. Em 
decorrência, cidadão era o membro da polis, ou seja, da 
Cidade-Estado grega (IATAROLA, P.92). Segundo 
Cardoso (2002), a cidadania é entendida como “o direito 
da pessoa em participar das decisões nos destinos da 
cidade por meio da ekklesia, assembleia popular, na 
agora, praça pública onde se reunia para deliberar sobre 
decisões de comum acordo”. Ao lado desse enfoque 
político, encontramos definições normativas de 
cidadania. Para Hannah Arendt, é o “direito de ter 
direitos” (ARENDT, apud Fritola, p. 52); para Maria 
Cristina dos Santos Cruanhes, é o “direito de todos a ter 
todos os direitos iguais” (CRUANHES, apud Fritola, op. 
cit, p. 52). Para que essa igualdade de direitos seja 
assegurada a todos, é necessário que os regimes 
democráticos saibam conjugar a máxima aristotélica, 
segundo a qual, isonomia consiste em tratar 
desigualmente os desiguais, a exata medida que se 
desigualam.” Escola de Administração Fazendária – Isa 
 
T.H. Marshall (1967) desenvolveu a distinção entre as 
várias dimensões da cidadania a partir dos direitos que 
lhe são inerentes. Em relação a essas dimensões 
relacione as colunas: 
 
1. Direitos civis; 
2. Direitos políticos; 
3. Direitos sociais. 
 
(   ) Referem-se a participação do cidadão no governo da 

sociedade, como a capacidade de se organizar em 
partidos, de votar, de ser votado; 

(   ) Garantem a participação na riqueza coletiva. Eles 
incluem direito a educação, ao trabalho, ao salário 
justo, à saúde, à aposentadoria; 

(   ) São os direitos fundamentais a vida, a liberdade, a 
propriedade, a igualdade perante a lei, desdobrando-
se na garantia de ir e vir, de escolher o trabalho, de 
manifestar pensamento, de organizar-se, de ter 
respeitada a inviolabilidade do lar e da 
correspondência, de não ser preso a não ser pela 
autoridade competente e de acordo com as leis, de 
não ser condenado sem processo legal regular. 

 
A sequência correta encontrada é: 
 
A) 2, 3, 1; 
B) 2, 1, 3; 
C) 1, 3, 2; 
D) 3, 1, 2; 
E) 3, 2, 1. 
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QUESTÃO 23 

A respeito dos problemas enfrentados pela infância e 
pela juventude no Brasil, assinale a opção correta: 
 
A) É dever tão somente da família a defesa dos direitos 

da criança e do adolescente; 
B) Os problemas enfrentados pela infância e pela 

juventude no Brasil são muitos e limitam apenas a 
uma determinada classe social; 

C) A mortalidade infantil, no Brasil, é um problema 
recente, assim como, recente é a preocupação e os 
esforços do Poder Público direcionados para diminuir 
seus índices assustadores; 

D) A exploração do trabalho de mão de obra infantil 
apresenta-se mais comum nos países 
subdesenvolvidos, principalmente no meio rural; 

E) Um outro fator desconcertante que assola nossa 
sociedade e que atinge diretamente a infância e a 
juventude é o abuso sexual. As principais vítimas são 
meninos, menores de 10 anos. 

 

QUESTÃO 24 

Analise as asseverações abaixo. 
 
I. São ações governamentais desenvolvidas em 

conjunto por meio de programas que proporcionam a 
garantia de direitos e condições dignas de vida ao 
cidadão de forma equânime e justa; 

II. É uma Política de Seguridade Social não contributiva 
que se realiza através de ações de iniciativa pública e 
da sociedade, garantindo atendimento às 
necessidades básicas; 

III. É a garantia de inclusão a todos os cidadãos que 
encontram-se em situação de vulnerabilidade e/ou 
em situação de risco. 

 
Elas correspondem, sequencialmente a: 
 
A) Assistência social, Proteção Social e Políticas sociais; 
B) Políticas sociais, Assistência social e Proteção social; 
C) Políticas sociais, Proteção social e Assistência social; 
D) Proteção social, Assistência social e Políticas sociais; 
E) Proteção social, Políticas sociais e Assistência social. 
 

QUESTÃO 25 

Destina-se à população que vive em situação de 
vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação 
(ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços 
públicos, dentre outros) e/ou fragilização de vínculos 
afetivos, relacionais e de pertencimento social 
(discriminações etárias, étnicas, de gênero ou 
deficiências); ela previne situações de risco por meio do 
desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o 
fortalecimento de familiares e comunitários. Estamos 
falando do: 
 
A) Serviço de Proteção Social Básica; 
B) Serviço de Bolsa Família; 
C) Serviço de Assistência social; 
D) SUS; 
E) Ministério da Saúde; 

QUESTÃO 26 

A respeito da Proteção Social Especial está INCORRETA 
a informação: 
 
A) São situações que requerem acompanhamento 

individual e maior flexibilidade nas soluções 
protetivas; 

B) Os serviços de proteção especial têm estreita interface 
com o sistema de garantia de direitos, exigindo muitas 
vezes uma gestão mais complexa e compartilhada com 
o Poder Judiciário, Ministério Público e outros órgãos 
e ações do Executivo; 

C) Atendimentos às famílias e indivíduos com seus 
direitos violados, mas cujos vínculos familiares não 
foram rompidos. Requerem maior estruturação 
técnico-operacional e atenção especializada e 
individualizada com um acompanhamento sistemático 
e monitorado; 

D) É a modalidade de atendimento assistencial destinada 
a famílias e indivíduos que se encontram em situação 
de risco pessoal por ocorrência excepcionalmente de 
abuso sexual; 

E) São situações que requerem acompanhamento que 
comportam encaminhamentos monitorados, apoios e 
processos que assegurem qualidade na atenção 
protetiva e efetividade na reinserção almejada. 

 

QUESTÃO 27 

As atividades da Proteção Especial são diferenciadas de 
acordo com níveis de complexidade (média ou alta) e 
conforme a situação vivenciada pelo indivíduo ou 
família. Identifique dentre as opções abaixo aquelas 
relacionadas apenas a Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade: 
 
A) Atendimento Integral Institucional, Casa Lar, 

República e Casa de Passagem; 
B) Albergue, Família Substituta, Plantão social e 

Abordagem de rua; 
C) Família Acolhedora, Serviço de orientação e apoio 

sociofamiliar, Plantão social e Medidas 
socioeducativas restritivas e privativas de liberdade ( 
semiliberdade, internação provisória e sentenciada); 

D) Trabalho protegido, Plantão social, Abordagem de rua, 
Cuidado domiciliar e Serviço de habilitação e 
reabilitação na comunidade das pessoas com 
deficiência; 

E) Família Substituta, Família Acolhedora, Abordagem de 
rua e Cuidado domiciliar. 
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QUESTÃO 28 

“Constitui-se numa unidade pública estatal, responsável 
pela oferta de atenções especializadas de apoio, 
orientação e acompanhamento a indivíduos e famílias 
com um ou mais de seus membros em situação de 
ameaça ou violação de direitos. Tem, dentre outros, os 
objetivos de fortalecer as redes sociais de apoio da 
família e Contribuir no combate a estigmas e 
preconceitos.” 
 
A alusão acima diz respeito ao: 
 
A) PNAS; 
B) CRES; 
C) PSEF; 
D) CNAS; 
E) CREAS. 
 

QUESTÃO 29 

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome a assistência social, política 
pública_____________________________, é dever do 
_______________ e direito de todo cidadão que dela 
necessitar. Entre os principais pilares da assistência 
social no Brasil estão a__________________________, que dá as 
diretrizes para a gestão das políticas públicas, e 
a_________________________________, de 1993, que estabelece 
os objetivos, princípios e diretrizes das ações. 
 
A) Não contributiva, Presidente, Constituição Federal de 

1968, Lei Orgânica da Assistência Social (Loas); 
B) Contributiva, Estado, Constituição Federal de 1988, 

Lei Orgânica da Assistência Social (Loas); 
C) Contributiva, Estado, Constituição Federal de 1968, 

Lei Orgânica da Assistência Social (Loas); 
D) Não contributiva, Estado, Constituição Federal de 

1988, Lei Orgânica da Assistência Social (Loas); 
E) Não contributiva, Estado, Lei Orgânica da Assistência 

Social (Loas), Constituição Federal de 1968. 
 
Anotações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30 
“O Sistema Nacional de Informação do Sistema Único de 
Assistência Social surgiu para suprir necessidades de 
comunicação no âmbito do SUAS e de acesso a dados 
sobre a implementação da Política Nacional de 
Assistência Social . Iniciativa do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), a 
Rede serve como instrumento de gestão e divulgação a 
gestores, técnicos, entidades, sociedade civil e usuários. 
A Rede organiza a produção, o armazenamento, o 
processamento e a disseminação dos dados. Com isso, dá 
suporte a operação, financiamento e controle social do 
SUAS e garante transparência à gestão da informação. 
A Rede SUAS é composta por ferramentas que realizam 
registro e divulgação de dados sobre recursos 
repassados; acompanhamento e processamento de 
informações sobre programas, serviços e benefícios 
socioassistenciais; gerenciamento de convênios; suporte 
à gestão orçamentária; entre outras ações relacionadas à 
gestão da informação do SUAS.”  
 
A respeito do tema analise as afirmativas colocando (V) 
para verdadeiro e (F) para falso: 
 
(   ) O CadSuas é o sistema de cadastro que comporta 

todas as informações cadastrais de prefeituras, 
órgãos gestores, fundos e conselhos municipais e 
entidades que prestam serviços socioassistenciais; 

(   ) O Benefício de Prestação Continuada da Assistência 
Social (BPC) conta com um programa de 
acompanhamento e monitoramento ao acesso e à 
permanência de pessoas com deficiência nas escolas. 
A prioridade é dada a crianças e adolescente entre 
zero e 18 anos; 

(   ) Os Sistemas de Gestão Financeira são o Sistema de 
Repasse Fundo a Fundo (Sisfaf), o Sistema de Gestão 
de Convênios (Siscon) e o Sistema de 
Acompanhamento Orçamentário do Suas (Siaorc); 

(   ) O Sisfaf é responsável pelo gerenciamento de 
convênios. Todo trâmite dos convênios é 
acompanhando desde o preenchimento dos planos 
de trabalho e formalização do convênio até a 
prestação de contas; 

(   ) O Sisjovem é o sistema de acompanhamento e gestão 
do Projovem Adolescente. 

 
A sequência correta encontrada é: 
 
A) V, V, V, V, V; 
B) V, F, V, F, V; 
C) V, V, V, F, V; 
D) F, V, V, F, V; 
E) F, V, V, V, F. 
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QUESTÃO 31 

O CRAS - Centro de Referência da Assistência Social é 
uma unidade pública estatal localizada em áreas com 
maiores índices de vulnerabilidade e risco social, 
destinada ao atendimento socioassistencial de famílias. 
Assinale a opção correta a respeito do CRAS. 
 
A) O período máximo de permanência das famílias no 

CRAS é de um(01) ano; 
B) O CRAS em funcionamento não terá de desenvolver, 

obrigatoriamente, o PAIF; 
C) Não é permitido ofertar outros serviços, programas, 

benefícios, projetos e atividades no espaço físico do 
CRAS; 

D) O CRAS é o principal equipamento de 
desenvolvimento dos serviços socioassistenciais da 
Proteção Social Básica; 

E) O CRAS deve funcionar, no mínimo, por 50 horas 
semanais, 6 dias por semana, 10 horas diárias. 

 
Anotações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 32 
O tráfico humano, também chamado de tráfico de 
pessoas, é uma das atividades ilegais que mais se 
expandiu no século XXI, pois, na busca por melhores 
condições de vida, muitas pessoas são ludibriadas por 
criminosos que oferecem empregos com alta 
remuneração. Esses “agentes” atuam em escala regional, 
nacional e internacional, privando a liberdade de 
indivíduos que sonham um futuro melhor. 
De acordo com o Protocolo Adicional à Convenção das 
Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional 
relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de 
Pessoas, em especial de Mulheres e Crianças, o tráfico 
humano é caracterizado como: “o recrutamento, o 
transporte, a transferência, o alojamento ou acolhimento 
de pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da força ou 
outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao 
abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à 
entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para 
obter o consentimento de uma pessoa que tenha 
autoridade sobre outra para fins de exploração.” 
Portanto, o tráfico de pessoas consiste no ato de 
comercializar, escravizar, explorar, privar vidas, ou seja, 
é uma forma de violação dos direitos humanos. 
Normalmente, as vítimas são obrigadas a realizar 
trabalhos forçados sem qualquer tipo de remuneração – 
prostituição, serviços braçais, domésticos, em pequenas 
fábricas, entre outros –, além de algumas delas terem 
órgãos removidos e comercializados. 
As vítimas já chegam endividadas ao destino de 
“trabalho”, pois elas têm que pagar aos traficantes 
valores elevadíssimos referentes à viagem, hospedagem, 
documentação, alimentação, roupas, etc. O problema é 
que essa dívida, através da cobrança de juros altos, toma 
proporções de forma que nunca poderá ser paga. Sendo 
assim, os criminosos passam a ameaçar e torturar os 
“devedores”. 
As mulheres são o principal alvo, pois o retorno 
financeiro para os traficantes é maior, visto que a 
prostituição, atividade mais desenvolvida por pessoas do 
sexo feminino, é o destino de 79% das vítimas do tráfico 
humano. O trabalho forçado, exercido por homens, 
mulheres e crianças, representa 18%. Essa atividade 
movimenta cerca de 32 bilhões de dólares por ano, 
privando a vida de mais de 2,5 milhões de pessoas. 

Wagner de Cerqueira e Francisco 

 
A partir da leitura e de seu conhecimento a respeito do 
assunto é possível afirmar: 
 
A) O tráfico de seres humanos é um problema que surgiu 

no século XXI; 
B) Como as vítimas são transportadas por vontade 

própria o tráfico não se caracteriza crime; 
C) Apenas as pessoas envolvidas podem ser capazes de 

lutar para mudar a situação; 
D) O tráfico de pessoas acontece com o único fim de levar 

essas pessoas à prostituição; 
E) O problema é antigo e jamais será solucionado, uma 

vez que gera receita para o PIB dos países envolvidos. 
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QUESTÃO 33 

Essa situação não é de hoje… 
O problema do menor abandonado não é de hoje. É uma 
patologia de muitos séculos que não é uma simples 
manifestação política que vai resolver este caos. A 
questão sobre o menor abandonado é sistêmica, é 
estrutural, e perdurará por muitos séculos sem uma 
decisão precisa de como resolver tal dificuldade. Onde 
quer que esteja, o homem depara-se de imediato com 
menores infratores, com trombadinhas, com jovens 
prostitutas e com muitos outros tipos de delinquências 
juvenis que a sociedade capitalista cultiva, com grande 
intensidade. E, de quem é a culpa? O que fazer para 
minorar tal problema tão agravante em sociedade tão 
paternalista que existe nos dias atuais? Como atacar o 
problema? Finalmente, como conscientizar essa 
sociedade que aí está, a ver o menor abandonado como 
um problema de segregação, não só econômica, mas 
igualmente social? 
 
A respeito do assunto abordado acima, analise as 
afirmativas: 
 
I. A partir do artigo 98 da Lei nº 8.069/90 (ECA) são 

estabelecidas medidas de proteção à criança e ao 
adolescente, quando estes tiverem direitos 
reconhecidos na Lei ameaçados ou violados, tais 
medidas escalonam os menores em três categorias: 
os carentes ou em situação irregular, os menores 
vítimas e aqueles que praticam atos infracionais; 

II. O adolescente que pratica ato infracional é 
apresentado ao Promotor de Justiça que pode, 
dependendo da hipótese, promover o arquivamento 
dos autos, conceder a remissão ou representá-lo ao 
Juiz para aplicação de medida socioeducativa; 

III. O problema do menor abandonado, com a 
regularização das leis e execução de programas de 
assistência, já está totalmente solucionado na 
sociedade brasileira; 

IV. A diminuição da maioridade penal no Brasil seria a 
única solução viável para solucionar o problema do 
menor abandonado. 

 
Estão corretas: 
 
A) Somente I e II; 
B) Somente I e III; 
C) Somente I e IV; 
D) Somente II e IV; 
E) Somente III e IV. 
 

QUESTÃO 34 

A respeito da cultura africana e suas relações com o 
Brasil assinale a alternativa que NÃO apresenta 
expressão de música afro-brasileira: 
 
A) Forró; 
B) Samba; 
C) Maculelê; 
D) Lambada; 
E) Carimbo. 

QUESTÃO 35 

A respeito das desigualdades sociais no Brasil, analise as 
afirmativas abaixo: 
 
I. A desigualdade social e a pobreza são problemas 

sociais que afetam a maioria dos países na atualidade; 
II. Segundo dados da ONU, em 2005 o Brasil era a 8º 

nação mais desigual do mundo; 
III. Uma melhoria econômica no Brasil ocasiona, 

obrigatoriamente, uma extinção da desigualdade 
social no país; 

IV. A desigualdade social e a pobreza são problemas que 
existem desde o século passado; 

V. As desigualdades sociais existem apenas nas cidades 
mais industrializadas do país; 

VI. O Brasil de hoje, apesar de estar entre as dez maiores 
economias do mundo, é um dos campeões na 
desigualdade social. 

 
Estão corretas apenas as afirmativas expressas em: 
 
A) I, II, III e VI; 
B) I, II, IV e VI; 
C) II, III, V e VI; 
D) III, IV, V e VI; 
E) I, IV, V e VI. 
 

QUESTÃO 36 

Assinale, dentre os fatores abaixo o que podemos 
reconhecer como causa das desigualdades sociais: 
 
A) Alto índice de violência; 
B) Fome; 
C) Má distribuição de renda; 
D) Conflitos civis; 
E) Pobreza. 
 

QUESTÃO 37 

A Constituição de 1988 tornou a prática do racismo 
crime sujeito à pena. A legislação brasileira já definia, 
desde 1951, com a Lei Afonso Arinos (lei. 1.390/51), os 
primeiros conceitos de racismo, apesar de não classificar 
como crime e sim como contravenção penal (ato 
delituoso de menor gravidade que o crime. atualmente, 
de acordo com a Lei Maior o racismo é crime sujeito à 
pena de: 
 
A) Multa; 
B) Reclusão, afiançável e imprescritível; 
C) Detenção, inafiançável e imprescritível; 
D) Detenção, afiançável e imprescritível; 
E) Reclusão, inafiançável e imprescritível. 
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QUESTÃO 38 

De acordo com a Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial: 
 
I. _______________________________: toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou 

origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em 
igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, 
cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada; 

II. _____________________: toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e 
oportunidades, nas esferas pública e privada, em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica; 

III. ________________________: assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres 
negras e os demais segmentos sociais. 

 
Completa corretamente e sequencialmente as lacunas: 
 
A) Discriminação racial ou étnico-racial, desigualdade racial e desigualdade de gênero e raça; 
B) Desigualdade racial, discriminação racial ou étnico-racial e desigualdade de gênero e raça; 
C) Desigualdade racial, desigualdade de gênero e raça e discriminação racial ou étnico-racial; 
D) Discriminação racial ou étnico-racial, desigualdade de gênero e raça e desigualdade racial; 
E) Políticas públicas ,desigualdade racial e desigualdade de gênero e raça. 
 

QUESTÃO 39 

Para mobilizar as esferas governamentais, sociedade civil e organismos internacionais no combate à violência sexual 
contra crianças e adolescentes, o governo brasileiro, em articulação com a sociedade civil organizada, lançou em 2000 o 
Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil. 
Sobre o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil é correto afirmar: 
 
A) O plano possui dois eixos estratégicos que estabelecem metas, parcerias e prazos a serem cumpridos para reduzir os 

casos de abuso e exploração sexual e para garantir o atendimento de qualidade para as vítimas e a suas famílias; 
B) Os eixos estratégicos que estabelecem metas para o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-

Juvenil são: Análise da Situação, Mobilização e Articulação, Defesa e Responsabilização, Atendimento, Prevenção, e 
Protagonismo Infanto-Juvenil; 

C) O Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes estruturou o Plano Nacional de 
Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil; 

D) O Disque 110 é o serviço de denúncia mais importante contra a exploração sexual infanto-juvenil do Brasil; 
E) Segundo relatório elaborado pelo Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes, 

entre 2003 e 2010, o número de denúncias recebidas pelo Disque 110 cresceu 625%. A média de ligações registradas 
a cada dia passou de 12, em 2003, para 129 em 2011. 

 

QUESTÃO 40 

“No Brasil, a proteção e a promoção dos direitos de todo ser humano são articuladas e colocadas em prática com o 
auxílio da Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH), da Presidência da República. Para a defesa dos direitos da 
cidadania, da criança, do adolescente, do idoso, das minorias e das pessoas com deficiência, são desenvolvidos 
programas de inclusão e postos em prática os princípios estabelecidos em estatutos. Assim, caminha-se para garantir 
que a rica diversidade da população brasileira seja preservada. 
A terceira versão do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3), apresenta a Política de Estado para os temas 
relativos a esta área, ao estabelecer diretrizes, objetivos e ações para os anos seguintes. 
O objetivo do programa desenvolvido pelo governo federal é dar continuidade à integração e ao aprimoramento dos 
mecanismos de participação existentes e criar novos meios de construção e monitoramento das políticas públicas sobre 
Direitos Humanos no Brasil. 
 
A respeito do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3), está INCORRETA a informação: 
 
A) O PNDH-3 tem como diretriz a garantia da igualdade na diversidade, com respeito às diferentes crenças, liberdade de 

culto e garantia da laicidade do Estado brasileiro, prevista na Constituição Federal; 
B) O programa prevê Planos de Ação a serem construídos a cada dois anos, sendo fixados os recursos orçamentários, as 

medidas concretas e os órgãos responsáveis por sua execução; 
C) A terceira versão do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3), lançada em 2012; 
D) O PNDH-3 foi precedido pelo PNDH-I, de 1996, que enfatizou os direitos civis e políticos, e pelo PNDH-II, que 

incorporou os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, em 2002; 
E) A participação social na elaboração do programa se deu por meio de conferências, realizadas em todos os estados do 

Brasil durante o ano de 2008, envolvendo diretamente mais de 14 mil cidadãos, além de consulta pública. 
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QUESTÃO 41 

Doenças da terceira idade No Brasil, os idosos (pessoas com 60 anos ou mais) representam 8,6% da população total do 
País. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, da década de 1990 para os anos 2000, a 
população de terceira idade no Brasil cresceu 17%. O País tem hoje cerca de 20 milhões de idosos. Em 2025, esse 
número deve passar para 32 milhões de pessoas.  
Segundo o Ministério da Saúde, as doenças do aparelho circulatório são a principal causa de mortalidade em idosos, 
com mais de 37% do número de mortes. As mais comuns são derrame, infarto e hipertensão arterial. Em seguida, vêm 
tumores e doenças do aparelho respiratório, por exemplo, pneumonia e DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica, 
como o enfisema e a bronquite crônica). A lista completa das doenças e as incidências podem ser acessadas no Portal da 
Saúde. 
A médica geriatra da Santa Casa de São Paulo, Fabíola Borges, explica que o idoso tem alteração da imunidade e maior 
risco de infecção. Diversas alterações são peculiares a cada órgão. Características pessoais, questões sociais, 
dificuldades de higienização e alimentação também influenciam no envelhecimento do indivíduo.  
Para evitar doenças e ter uma boa qualidade de vida é preciso ter uma alimentação adequada, com a presença de frutas, 
verduras, leite e vitaminas, já que o idoso tem naturalmente falta de vitamina B. “O exercício físico para aumento da 
força e da massa muscular está diretamente relacionado à saúde do idoso”, afirma. A partir dos 40 anos, a chance de ter 
um melhor envelhecimento está ligado a hábitos saudáveis.  
Outro aspecto, não direcionado a doenças, mas que garante uma boa qualidade de vida ao idoso é o suporte social. “As 
relações pessoais que ele conseguiu manter, o trabalho e as condições financeiras vão ser diretamente ligados ao 
envelhecimento”, conclui. 
 
Tumores também são frequentes fatores de mortalidade em idosos. Segundo o médico oncologista e professor da 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Hakaru Tadokoro, os casos de câncer no Brasil aumentaram porque a 
população está envelhecendo mais. A doença é mais comum em pessoas com mais de 55, 60 anos, pois o organismo está 
exposto a substâncias nocivas há muito mais tempo. 
O fumo é um dos principais fatores desencadeantes do câncer, além de comida gordurosa, industrializada, alta ingestão 
calórica e obesidade. Os mais comuns aos idosos são os de próstata (homens), de mama (mulheres) e no pulmão. 
Segundo o especialista, de 80% a 90% dos casos têm cura se o diagnóstico é precoce. 
As pessoas se tornam mais vulneráveis com a idade. De acordo com o professor livre docente em cardiologia pela 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), Maurício Wajngarten, as doenças crônicas não-
transmissíveis vão se acumulando, assim o diagnóstico na pessoa idosa é mais complexo e exige uma avaliação ampla.  
Todas as doenças cardiovasculares, respiratórias, cerebrovasculares (AVC), diabetes e até o câncer podem ser 
consideradas doenças crônicas. Elas representam no Brasil 72% das causas das mortes. Quando se vive mais, há mais 
chance de ter uma doença crônica, daí a preocupação para que haja controle e prevenção. “O indivíduo pode viver com 
hipertensão e diabetes, por exemplo, mas precisa ter controle”, resume a gerontóloga. 
A gerontologista e coordenadora nacional da Saúde do Idoso, do Ministério da Saúde, Luiza Machado, diz que o 
envelhecimento não começa aos 60 anos e sim quando o bebê ainda está no útero da mãe. Os hábitos saudáveis de vida 
desde a infância vão determinar a saúde do idoso. Como a expectativa de vida aumentou muito e o envelhecimento no 
Brasil é um fator relativamente novo, é preciso capacitar e formar profissionais de saúde para lidar com os problemas. 
“Hoje a expectativa de vida é de cerca de 75 anos de idade no País e pode chegar a 120 anos daqui a 50 anos”, diz. 
A Área Técnica da Saúde do Idoso desenvolve ações estratégicas com base nas diretrizes contidas na Política Nacional 
de Saúde da Pessoa Idosa, para promover o envelhecimento ativo e saudável, a manutenção e a reabilitação da 
capacidade funcional. Um idoso saudável tem a autonomia preservada, tanto a física como a psíquica. 
 
De acordo com o texto e baseado no Estatuto do idoso, analise as afirmativas: 
 
I. Segundo o Ministério da Saúde, todos os idosos morrem em consequência de doenças do aparelho circulatório, com: 

derrame, infarto e hipertensão arterial; 
II. O suporte social é de suma importância para uma boa qualidade de vida ao idoso; 
III. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS; 
IV. Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, não cabendo ao órgão de saúde 

proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral. 
 
Estão corretas as afirmativas expressas: 
 
A) Somente em I e II; 
B) Somente em I e III; 
C) Somente em II e III; 
D) Somente em II e IV; 
E) Somente em III e IV. 
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QUESTÃO 42 

A respeito da relação entre idosos, a Previdência e 
Assistência social é correto o que se afirma em: 
 
A) O acolhimento de idosos em situação de risco social, 

por adulto ou núcleo familiar, não caracteriza a 
dependência econômica, para os efeitos legais; 

B) O Dia Mundial do Idoso 1º de Outubro, é a data-base 
dos aposentados e pensionistas; 

C) O pagamento de parcelas relativas a benefícios, 
efetuado com atraso por responsabilidade da 
Previdência Social, não será atualizado pelo mesmo 
índice utilizado para os reajustamentos dos benefícios 
do Regime Geral de Previdência Social, verificado no 
período compreendido entre o mês que deveria ter 
sido pago e o mês do efetivo pagamento; 

D) A perda da condição de segurado não será 
considerada para a concessão da aposentadoria por 
idade, desde que a pessoa conte com, no mínimo, o 
tempo de contribuição correspondente ao exigido 
para efeito de carência na data de requerimento do 
benefício; 

E) A assistência social aos idosos será prestada, de forma 
especial, distinta dos princípios e diretrizes previstos 
na Lei Orgânica da Assistência Social, na Política 
Nacional do Idoso, no Sistema Único de Saúde e 
demais normas pertinentes. 

 

QUESTÃO 43 

O Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência - ________________________foi lançado no dia 17 
de novembro de 2011 (Decreto Nº 7.612) pela 
presidenta Dilma Rousseff, com o objetivo de 
implementar novas iniciativas e intensificar ações que, 
atualmente, já são desenvolvidas pelo governo em 
benefício das pessoas com deficiência. 
Completa corretamente a lacuna: 
 
A) Viver sem distinção; 
B) Viver sem discriminação; 
C) Viver sem preconceito; 
D) Viver bem, viver feliz; 
E) Viver sem Limite. 
 
 
 
 

QUESTÃO 44 

Um plano para todo o Brasil 
O Governo Federal lançou recentemente o Plano 
Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, como 
resultado do firme compromisso político com a plena 
cidadania das pessoas com deficiência no Brasil. 
Oportunidades, direitos, cidadania para todas as pessoas 
são objetivos aos quais o Plano está dedicado. 
Segundo resultados divulgados pelo IBGE, do Censo 
2010, o País possui 45,6 milhões de pessoas com alguma 
deficiência, o que representa 23,91% da população. Mas, 
ao lançarmos esse conjunto de iniciativas, estamos 
pensando numa sociedade mais justa e plural para todos 
os 190 milhões de brasileiros, afinal de contas quando as 
pessoas com deficiência estão incluídas, toda a sociedade 
ganha. 
(...) 
Ao lançar o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, o Estado brasileiro reafirma o compromisso 
irrenunciável de assegurar a todos e todas, sem qualquer 
discriminação, o direito ao desenvolvimento e à 
autonomia. A base dessa responsabilidade está na 
Constituição Federal de 1988 e foi ampliada com a 
ratificação pelo Brasil da Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em 2008. 
 
Sobre o Plano abordado no texto acima, é INCORRETO 
afirmar: 
 
A) O Plano visa implementar novas iniciativas e criar 

ações nunca pensadas e desenvolvidas pelo Governo 
Federal em benefício da pessoa com deficiência; 

B) O órgão que coordena o Plano é a Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da República, em 
articulação com os outros órgãos do Governo Federal; 

C) São quinze (15) os órgãos que integram o Plano; 
D) As ações do Plano serão articuladas em parceria com a 

União, estados e municípios em todo território 
nacional, com metas até 2014 e previsão orçamentária 
de R$ 7,6 bilhões; 

E) Uma das ações do Plano é um programa de 
transferência de renda que paga um salário mínimo 
mensal a idosos a partir de 65 anos e a pessoas com 
deficiência impedidas de garantir a própria 
subsistência ou de tê-la garantida por sua família. 

 

 
Anotações 
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QUESTÃO 45 

Ainda a respeito do Plano Nacional dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, instituído pelo Decreto nº 7612, 
avalie as afirmativas: 
 
I. São consideradas pessoas com deficiência aquelas 

que têm 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 
igualdades de condições com as demais pessoas; 

II. São instituídas com instâncias de gestão do Plano um 
Comitê Gestor e Grupo Interministerial de 
Articulação e Monitoramento; 

III. Compete ao Comitê Gestor do Plano definir as 
políticas, programas e ações, fixar metas e orientar a 
formulação, a implementação, o monitoramento e a 
avaliação do Plano; 

IV. A vinculação do Município, Estado ou Distrito Federal 
ao Plano Limite ocorrerá por meio de termo de 
adesão voluntária, com objeto conforme às diretrizes 
estabelecidas neste Decreto. 

 
A) Apenas uma afirmativa está correta; 
B) Apenas duas afirmativas estão corretas; 
C) Apenas três afirmativas estão corretas; 
D) Nenhuma afirmativa está correta; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 46 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a 
colocação em família substituta far-se-á mediante 
guarda, tutela ou adoção, independentemente da 
situação jurídica da criança ou adolescente. Sobre o tema 
é correto afirmar: 
 
A) Tratando-se de maior de 10 (doze) anos de idade, será 

necessário seu consentimento, colhido em audiência; 
B) Na apreciação do pedido não levar-se-á em conta o 

grau de parentesco e a relação de afinidade ou de 
afetividade, a fim de evitar ou minorar as 
consequências decorrentes da medida; 

C) 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; 

D) A colocação em família substituta admitirá 
transferência da criança ou adolescente a terceiros ou 
a entidades governamentais ou não governamentais, 
sem autorização judicial; 

E) A colocação em família substituta estrangeira 
constitui medida ordinária, somente admissível na 
modalidade de adoção. 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 47 

Ainda sobre o processo de adoção, de acordo com a 
legislação, avalie as afirmativas colocando (V) para as 
verdadeiras e (F) para as falsas: 
 
(   ) 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 morte dos adotantes restabelece o poder familiar 
dos pais naturais; 

(   ) A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou 
foro regional, um registro de crianças e adolescentes 
em condições de serem adotados e outro de pessoas 
interessadas na adoção; 

(   ) Podem adotar somente os maiores de 21 (vinte e um 
) anos, independentemente do estado civil; 

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

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

QUESTÃO 48 

A respeito da autorização para viajar, de acordo com o 
Estatuto da Criança e do Adolescente está INCORRETO o 
expresso em: 
 
A) Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização 

é dispensável, se a criança ou adolescente estiver 
acompanhado de ambos os pais ou responsável; 

B) Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização 
é dispensável, se a criança ou adolescente estiver 
viajando na companhia de um dos pais; mesmo que 
não autorizado expressamente pelo outro através de 
documento com firma reconhecida; 

C) Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma 
criança ou adolescente nascido em território nacional 
poderá sair do País em companhia de estrangeiro 
residente ou domiciliado no exterior; 

D) Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca 
onde reside, desacompanhada dos pais ou 
responsável, sem expressa autorização judicial; 

E) A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou 
responsável, conceder autorização válida por dois 
anos. 
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QUESTÃO 49 

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) 
articula um conjunto de ações visando à retirada de 
crianças e adolescentes de até 16 anos das práticas de 
trabalho infantil, exceto na condição de aprendiz a partir 
de 14 anos. Sobre o PETI estão ERRADAS as afirmações: 
 
I. O Peti atende mais de 820 mil crianças afastadas do 

trabalho em mais de 3,5 mil municípios. O programa 
reconhece a criança e o adolescente como sujeito de 
direito, protege-as contras as formas de exploração 
do trabalho e contribui para o desenvolvimento 
integral; 

II. O Peti compõe o Sistema Único de Assistência Social 
(Suas) e tem um eixo básico: o acompanhamento 
familiar através do Centro de Referência de 
Assistência Social (Cras) e Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social (Creas); 

III. Ao ingressar no Peti, a família tem acesso à 
transferência de renda do Bolsa Família, quando 
atender aos critérios de elegibilidade, devido ao 
processo de integração dos programas; 

IV. Na área da educação, é necessário que crianças ou 
adolescentes de 6 a 15 anos, inseridas no programa, 
possuam matrícula e frequência escolar mínima de 
75%. Para os adolescentes de 16 e 17 anos de idade, a 
matrícula e a frequência escolar mínima devem ser 
de 85%. 

 
A) Somente I e II; 
B) Somente I e III; 
C) Somente II e III; 
D) Somente I e IV; 
E) Somente II e IV. 
 

QUESTÃO 50 

De acordo com a Legislação vigente só é permitido o 
trabalho infantil, na condição de aprendiz a partir de: 
 
A) 10 anos; 
B) 12 anos; 
C) 14 anos; 
D) 16 anos; 
E) 18 anos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 




