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INSTRUÇÕES 

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu 
documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça 
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e 
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se 
inscreveu. Qualquer divergência comunique ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de 
Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente 
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que 
deve ser realizado da seguinte maneira: 

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a 
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da 
prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 
(três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha 
de Respostas devidamente preenchidas e assinadas. O candidato  
poderá  levar  consigo  o  Caderno de Questões, desde que aguarde 
em sala o término da aplicação. 

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação 
da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônica venha emitir ruídos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá na eliminação do candidato. 

    
 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de 
acordo com o exposto no quadro a 
seguir:
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CRIANÇAS



O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 
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Cozinha para desfrutar

Rosely Sayão 
Conversei com um garoto de seis anos e ele me contou 

que, quando o pai cozinha, ele vai jantar e dormir na casa 
da avó - o que, por sinal, ele disse adorar. Perguntei se ele 
não gosta da comida que o pai prepara e ele respondeu 
que é sempre uma “comida muito estranha”. Na casa da 
avó, ele gosta de jantar arroz, feijão, picadinho e salada.

A arte culinária - ou gastronomia - está mesmo na 
moda. Homens e mulheres têm se dedicado a comprar 
livros e pesquisar receitas, conhecer ingredientes 
novos e locais onde se vendem produtos de qualidade, 
comprar utensílios dos mais variados tipos - que vão 
do sofisticado ao antigo com novo desenho etc. Até as 
escolas têm usado a cozinha como laboratório de ensino 
para as crianças.

Há quem nunca tenha se interessado pela cozinha e 
agora se deleita com essa nova descoberta. Jantar em 
restaurantes de chefs aclamados, assistir a programas 
de televisão com esse tema, frequentar sites e blogs que 
exploram o universo da gastronomia e promover jantares 
em casa para os amigos têm sido bons programas para 
essas pessoas. 

A cozinha e a sala de jantar transformaram-se, para 
muita gente, em locais de jogo de adulto, e nem sempre 
as crianças desfrutam dessa brincadeira de gente grande. 
Sim: o jogo é importante na vida de todos, mas, num 
mundo em que as crianças foram invadidas pelo mundo 
adulto, parece que esse espaço lúdico ficou reservado 
aos adultos. 

Cozinhar é um ato generoso e de amor. O primeiro 
contato da criança com esse mundo dá-se por meio da 
alimentação: é pela amamentação que o bebê estreita 
seu vínculo com sua mãe, aconchega-se a ela, sente seu 
cheiro, o calor de seu corpo e se acalma. Entretanto, num 
mundo em que a oferta de alimentos industrializados é 
intensa e sedutora, logo as crianças são apresentadas 
às guloseimas vendidas e muitas famílias passam a 
acreditar que é disso que elas mais gostam.

Uma pesquisa recente, realizada com famílias de todas 
as classes sociais, apontou que bebês a partir de quatro 
meses já comem bolachas, massas congeladas etc. Nas 
escolas, podemos constatar esse costume pelo conteúdo 
das lancheiras das crianças pequenas: salgadinhos, 
biscoitos recheados, bolos e sucos industrializados 
ganham longe dos lanches feitos em casa. E vale dizer 
que, além de as crianças gostarem, a praticidade de 
montar um lanche desse tipo conta muito para as mães.

O interessante é que é justamente na cozinha e na 
sala de jantar, de onde muitas crianças foram banidas, 
que elas poderiam conhecer, na prática, as tradições, 
as histórias e a cultura de sua família, experimentar o 
sentimento de pertencer a um grupo, ser alimentada com 
amor, atualizar os afetos familiares e perceber o quanto 
o mundo é vasto e diverso. Mas, em vez disso, ficam 
sabendo das mazelas do mundo adulto enquanto comem 
as mesmas coisas de sempre em frente à televisão.

O estilo de vida urbano parece impedir a reunião 

familiar, incluindo as crianças, nos horários de 
alimentação. Mesmo assim, é possível fazer isso 
acontecer com regularidade. Para tanto, insisto, é preciso 
encarar o ato de comer como um fato social acima de 
tudo.

Os pais, hoje principalmente as mães, usam e abusam 
da frase “eu te amo” com os filhos. Talvez isso seja 
necessário porque faltem atos que expressem esse amor, 
entre eles o de cozinhar amorosamente para eles e o de 
desfrutarem juntos do resultado obtido.

Adaptado de http://blogdaroselysayao.blog.uol.com.br/

De acordo com o texto, todas alternativas a seguir 
estão corretas, EXCETO

(A) a arte culinária está na moda atualmente, fato que leva 
muitos adultos a praticarem a gastronomia, tornando a 
sala de jantar e a cozinha locais de jogos para adultos, 
dos quais nem sempre as crianças participam.

(B) a amamentação estreita os vínculos da criança com 
a mãe, o cheiro, o calor e o aconchego fornecido pelo 
corpo da progenitora acalma a criança.

(C) ambientes, como a cozinha e a sala de jantar, podem 
ser espaços para os pequenos conhecerem as 
tradições, as histórias e a cultura de sua família.

(D) a reunião familiar, que inclui as crianças nos horários 
de alimentação, parece não ter mais espaço no estilo 
de vida urbana da atualidade. 

(E) constatou-se, em pesquisa recente, que a alimentação 
industrializada vem sendo introduzida cada vez mais 
tarde na alimentação das crianças, geralmente após 
os dez anos de idade, independente de classe social. 

Em “A arte culinária - ou gastronomia - está 
mesmo na moda.”, os travessões foram utilizados 
para isolar e enfatizar

(A) um vocativo que se refere ao termo “arte culinária”.
(B) um adjunto adverbial que se refere à expressão “arte 

culinária”. 
(C) uma outra denominação possível para o termo “moda”.
(D) um adjunto adverbial que está modificando o verbo 

“está”.
(E) uma outra denominação possível para o termo “arte 

culinária”.

A expressão “espaço lúdico” significa “espaço  
(A) de alimentação saudável e equilibrada.” 
(B) de divertimento e brincadeiras.” 
(C) de seriedade e dedicação.” 
(D) exclusivo para adultos.” 
(E) exclusivo para receber convidados.” 

QUESTÃO 01

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03
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Em “Conversei com um garoto de seis anos e 
ele me contou que, quando o pai cozinha, ele 
vai jantar e dormir na casa da avó...”, as vírgulas 
foram utilizadas no período para

(A) separar oração subordinada adverbial. 
(B) separar oração coordenada sindética. 
(C) separar oração coordenada assindética. 
(D) separar oração subordinada adjetiva explicativa. 
(E) separar oração subordinada adjetiva restritiva.

Em “Jantar em restaurantes de chefs aclamados”, 
todos os termos abaixo podem ser usados para 
substituir a expressão destacada, EXCETO

(A) aplaudidos.
(B) proclamados.
(C) resignados.
(D) ovacionados.
(E) reconhecidos.

Em “... parece que esse espaço lúdico ficou 
reservado aos adultos.”, a expressão destacada 
refere-se 

(A) ao universo da gastronomia. 
(B) ao restaurante de chefs. 
(C) ao mundo adulto. 
(D) ao jogo de adulto. 
(E) à cozinha e à sala de jantar. 

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao 
sentido apresentado pelas expressões em 
destaque. 

(A) “... e agora se deleita com essa nova descoberta...” 
(tempo)

(B) “Há quem nunca tenha se interessado...” (intensidade)
(C) “... um lanche desse tipo conta muito para as mães.” 

(intensidade)
(D) “... ele respondeu que é sempre uma “comida muito 

estranha”.” (tempo)
(E) “Talvez isso seja necessário porque faltem atos...” 

(dúvida)

Assinale, a seguir, o termo destacado que NÃO 
exerce função de conjunção.  

(A) “... sites e blogs que exploram o universo da 
gastronomia...”

(B) “... ele me contou que, quando o pai cozinha, ele vai 
jantar e dormir na casa da avó.”

(C) “... parece que esse espaço lúdico ficou reservado aos 
adultos.” 

(D) ”E vale dizer que, além de as crianças gostarem, a 
praticidade de montar um lanche...”

(E) “... ele respondeu que é sempre uma “comida muito 
estranha”.”

Em “O primeiro contato da criança com esse mundo 
dá-se por meio da alimentação [...] Entretanto, 
num mundo em que a oferta de alimentos 
industrializados é intensa e sedutora, logo as 
crianças são apresentadas às guloseimas..., o 
termo destacado, a fim de manter a mesma relação 
sintática e semântica, pode ser substituído por 
todas as expressões abaixo, EXCETO por

(A) mas. 
(B) porém.
(C) contudo.
(D) portanto. 
(E) no entanto. 

“Conversei com um garoto de seis anos e ele me 
contou que, quando o pai cozinha, ele vai jantar 
e dormir na casa da avó...” A oração destacada 
expressa relação semântica de

(A) causa.
(B) consequência.
(C) tempo.
(D) concessão.
(E) conclusão. 

Assinale a alternativa correta quanto à grafia dos 
pares. 

(A) Sinal – sinalizassão. 
(B) Adorar –adorassão. 
(C) Sedutora – sedussão. 
(D) Atualizar – atualizassão. 
(E) Pressionar – pressão. 

Assinale a alternativa em que se usou a crase pela 
mesma razão em que ela foi utilizada em: “... logo 
as crianças são apresentadas às guloseimas...”

(A) Saiu de casa às nove horas da manhã e não mais 
voltou. 

(B) As mulheres são constantemente levadas à 
marginalização. 

(C) Usava roupas à moda francesa, mas nem por isso era 
elegante.

(D) Retornou à Itália depois de uma longa ausência. 
(E) A medicação foi benéfica à criança, porém não nas 

proporções desejadas. 

Em “Perguntei se ele não gosta da comida”, o 
termo destacado exerce função de

(A) conjunção subordinativa integrante.
(B) pronome apassivador. 
(C) índice de indeterminação do sujeito.
(D) pronome reflexivo.
(E) conjunção subordinativa condicional.

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

QUESTÃO 08

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05
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Cercada de beleza exuberante e mistério, a 
Chapada dos Guimarães é um dos principais 
destinos do país. Localizada a 60 km da capital 
Cuiabá, fica em uma região de transição, tendo em 
suas terras um corredor de águas que desemboca 
no Pantanal. Sobre o assunto, assinale a alternativa 
que apresenta em qual região de transição se 
localiza a Chapada dos Guimarães.

(A) Entre a Caatinga e Campos.
(B) Entre o Litoral e a Mata Atlântica.
(C) Entre o Cerrado e a  Amazônia.
(D) Entre o Oceano Pacífico e o Campos.
(E) Entre a Caatinga e o Oceano Atlântico.

Poeta, orador, escritor e primeiro mato-grossense 
a pertencer à Academia Brasileira de Letras. 
Essa grande personalidade do Mato Grosso foi 
Arcebispo de Cuiabá e Governador do Estado 
de Mato Grosso. Figura de destaque no meio 
cultural, é considerado o maior orador mato-
grossense de todos os tempos. Famoso por 
diversas obras, entre elas “Oração aos soldados, 
discurso (1937)”. Considerando as informações, 
assinale a alternativa que apresenta o nome dessa 
personalidade.

(A) João Cabral de Mello Neto.
(B) Dom Aquino Correa.
(C) Dom João Souza.
(D) Marechal Rondon.
(E) Eurico Gaspar Dutra.

Em 1939, quando Carmen Miranda desembarcou 
no porto de Nova Iorque, ela era desconhecida do 
público americano. Em um mês, com sua graça, voz 
e personalidade, conquistou enorme popularidade 
após se apresentar na Broadway com sua baiana 
estilizada. Carmen já era a mulher mais famosa do 
Brasil, onde fez carreira no rádio, no disco e no 
cinema. Ainda que nascida em Portugal, era, sem 
dúvida, o maior ícone da brasilidade. Brasileira era 
percebida, brasileira se sentia. Sobre o assunto, 
assinale a alternativa que apresenta o nome de 
uma de suas músicas mais cantadas. 

(A) O Que é Que a Baiana Tem?
(B) Pais e Filhos.
(C) Índios.
(D) Cai Cai Balão.
(E) Epitáfio.

A partir do texto, é possível inferir que o motivo 
pelo qual o garotinho, citado no início do texto, vai 
para a casa da avó, quando o pai cozinha, é

(A) pelo fato da mãe do garoto não permitir que ele coma 
a comida “estranha” que o pai prepara.

(B) pelo fato do garoto só comer a comida da avó.
(C) pelo fato de haver a necessidade do garoto dormir na 

casa da avó todas as noites. 
(D) pelo fato do garoto ter problemas de relacionamento 

com os convidados do pai. 
(E) pelo fato do pai cozinhar comidas “estranhas”, de 

acordo com o gosto do garoto, e ele adorar jantar 
arroz, feijão, picadinho e salada na casa da avó.

Em “...assistir a programas de televisão...”, o 
termo destacado funciona como

(A) complemento nominal.
(B) agente da passiva. 
(C) objeto direto. 
(D) objeto indireto. 
(E) predicativo do sujeito. 

AT U A L I D A D E S  E 
C O N H E C I M E N T O S  G E R A I S

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19

Sobre a economia do Estado de Mato Grosso, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A) A partir de 1885, a economia mato-grossense registrou 
um menor crescimento no país, segundo os resultados 
de pesquisa do IBGE. Os dados puderam confirmar o 
resultado favorável no ramo da apicultura, da indústria 
automobilística e aeronáutica.

(B) Em 1985, além da atividade agropecuária, o comércio 
varejista, impulsionado pelo comércio de vendas 
de automóveis e material de construção, também 
confirmou um resultado favorável na economia.

(C) Aumento da arrecadação de impostos, do consumo de 
energia elétrica e das exportações e importações são 
alguns dos indicadores positivos que o Mato Grosso 
vem apresentando nos últimos anos.

(D) O Produto Interno Bruto (PIB) representa a soma, em 
valores monetários, de todos os bens e serviços finais 
produzidos numa determinada região, durante um 
período determinado.

(E) PIB per capita é o produto interno bruto dividido pela 
quantidade de habitantes.
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Sobre a geografia do Estado do Mato Grosso, 
preencha as lacunas e assinale a alternativa 
correta.
O Mato Grosso é um estado da 
região_______________ do Brasil, sendo 
o_______________ maior estado do país em área, 
da qual a maior parte é ocupada pela Amazônia 
Legal. A capital do Estado é ________________. 
Os limites territoriais do estado são: Norte Pará e 
Amazonas e Sul_________________.

(A) sul / terceiro / Cuiabá / Mato Grosso do Sul
(B) norte / terceiro / Cuiabá / Mato Grosso do Sul
(C) centro-oeste /  terceiro / Cuiabá / Mato Grosso do Sul
(D) centro-oeste / segundo / Cuiabá / Minas Gerais
(E) centro-oeste / terceiro / Curitiba / Mato Grosso do Sul

O brasão do estado do Mato Grosso foi instituído 
inicialmente em 14 de agosto de 1918, por 
iniciativa do governador. No Brasão de Armas do 
Estado de Mato Grosso destaca-se uma frase em 
latim: “Virtute Plusquam Auro”, uma mensagem 
de honra e dignidade.  Sobre o assunto, assinale 
a alternativa que apresenta o significado da frase 
presente no Brasão.

(A) “Pela virtude mais do que pelo ouro”.
(B) “Área de Virtude”.
(C) “O Ouro vale mais que pássaro”.
(D) “ Honra à virtude”.
(E) “Mais pelo ouro do que pelo Mato Grosso”.

A Jornada Mundial da Juventude, que se realiza 
anualmente nas dioceses de todo o mundo, tem 
como objetivo principal levar ao conhecimento de 
todos os jovens do mundo a mensagem de Cristo. 
Este ano, a JMJ contou com a presença do Papa 
Francisco no evento, além de milhões de pessoas 
envolvidas na organização e na participação. Sobre 
o assunto, assinale a alternativa que apresenta o 
nome do Estado que foi sede da Jornada Mundial 
da Juventude deste ano.

(A) São Paulo.
(B) Santa Catarina.
(C) Paraná.
(D) Mato Grosso.
(E) Rio de Janeiro.

A “Pátria de Chuteiras” é a expressão que 
provavelmente será utilizada para posicionar o 
conteúdo de comunicação do governo federal 
sobre a Copa do Mundo. Além do conceito, a 
identificação institucional da campanha “A Pátria 
de Chuteiras” é composta também por selo e trilha 
sonora. O Selo apresenta a imagem de brasileiros 
em ação, praticando o esporte que consagrou o 
País no mundo. O outro elemento é composto 
por uma trilha sonora. Assinale a alternativa 
que apresenta o nome dessa trilha sonora e seu 
respectivo compositor.

(A) Será – Renato Russo.
(B) País do futebol – Gabriel o Pensador.
(C) Partida de futebol – Samuel Rosa.
(D) Extravasa – Cláudia Leite.
(E) Na cadência do samba / Que bonito é – Luiz Bandeira.

Getúlio Vargas governou o Brasil por quase vinte 
anos. Chegou ao poder através da Revolução de 
1930, abrindo um período de modernidade voltado 
para os aspectos políticos, econômicos e sociais 
brasileiros, até então nunca trabalhados. Durante 
o governo de Getúlio Vargas, ocorreram diversas 
transformações nacionais, EXCETO

(A) o progresso substancial da industrialização.
(B) a instituição do salário mínimo.
(C) o combate à corrupção por meio do voto secreto.
(D) a criação do ENEM (Exame Nacional do Ensino 

Médio).
(E) a instauração de uma nova relação com os 

trabalhadores urbanos.

A palavra ética é de origem grega derivada de 
ethos, que diz respeito ao costume, aos hábitos 
dos homens. Em outras palavras, trata-se de 
uma reflexão sobre o valor das ações sociais 
consideradas tanto no âmbito coletivo como no 
âmbito individual. Sobre o assunto, assinale a 
alternativa que NÃO apresenta um comportamento 
ético.

(A) Respeitar os assentos reservados para idosos, 
gestantes e deficientes no transporte público.

(B) Ao ouvir música no carro, na rua, no ponto de ônibus 
ou dentro do ônibus, regular o volume para não 
incomodar as pessoas ao redor.

(C) Procurar jogar o lixo dentro do lixo, respeitando a 
separação entre reciclados, orgânicos, plásticos e etc.

(D) Na internet, não digitar um texto inteiro em letras 
maiúsculas, pois isso significa que você está gritando.

(E) Procurar  não utilizar as palavras “obrigado”, “bom dia” 
e “por favor”, pois é preciso evitar amizades.

QUESTÃO 21

QUESTÃO 22

QUESTÃO 23

QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

QUESTÃO 20
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quando manifestamente ilegais.

IV. Tratar com urbanidade as pessoas.

(A) Apenas II e IV.
(B) Apenas I e II.
(C) Apenas I, II e IV.
(D) Apenas I, II e III.
(E) Apenas III e IV.

Os casos de suspeita ou confirmação de maus-
tratos contra criança ou adolescente serão 
obrigatoriamente comunicados ao

(A) Corpo de bombeiros.
(B) Hospital.
(C) Estabelecimento de ensino.
(D) Conselho Tutelar.
(E) Conselho Estadual de Educação.

A Lei nº 11.340/06, conhecida como Lei Maria da 
Penha, cria mecanismos para coibir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher. Conforme 
esta lei, é correto afirmar que 

(A) a violência moral, entendida como qualquer conduta 
que configure calúnia, difamação ou injúria, não é 
considerada uma violência doméstica e familiar contra 
mulher.

(B) a violência doméstica e familiar contra a mulher 
constitui uma das formas de violação dos direitos 
humanos.

(C) a violência patrimonial é entendida como qualquer 
conduta que cause dano emocional e diminuição da 
autoestima.

(D) configura violência doméstica e familiar contra a mulher 
somente ações ou omissões baseadas no gênero que 
lhe cause morte, lesão ou sofrimento físico.

(E) esta lei não dispõe medidas de proteção à mulher. 

Preencha as lacunas e assinale a alternativa 
correta.
“Considera-se criança, para os efeitos do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, a pessoa 
até __________ anos de idade incompletos; e 
adolescente, aquela entre ________ e ___________ 
anos de idade”. 

(A) onze / onze / dezoito
(B) dez / dez / dezessete
(C) dez / dez / dezoito
(D) doze / doze / dezessete
(E) doze / doze / dezoito

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32

O dever de assegurar à criança, ao adolescente 
e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à 
vida, à saúde, à alimentação e à educação é

(A) exclusivamente do Estado.
(B) exclusivamente da família.
(C) somente do Estado e da família.
(D) somente da sociedade e do governo.
(E) do Estado, da família e da sociedade.

Conforme a Constituição Federal, analise as 
assertivas e assinale a alternativa que aponta as 
corretas.

I.  Os pais têm o dever de assistir, criar e 
educar os filhos menores.

II. Os filhos maiores têm o dever de ajudar 
e amparar os pais na velhice, carência ou 
enfermidade.

III. É dever da sociedade criar e educar 
crianças menores de seis anos.

IV. As pessoas idosas têm direito ao amparo 
da sociedade, do Estado e da família.

(A) I, II, III e IV.
(B) Apenas I, II e IV.
(C) Apenas II e IV.
(D) Apenas I, II e III.
(E) Apenas II, III e IV.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 
8.069/90, dispõe sobre

(A) a proteção integral à criança e ao adolescente.
(B) os deveres da criança e do adolescente na escola.
(C) os deveres da criança e do adolescente na sociedade.
(D) as regras de convívio de crianças e adolescentes de 

rua.
(E) as brincadeiras e jogos de crianças e adolescentes.

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. Conforme a Lei Complementar 
nº 04, de 15 de outubro de 1990, são deveres do 
servidor público:

I. Zelar pela economia do material e pela 
conservação do patrimônio público.

II. Exercer com zelo e dedicação as atribuições 
do cargo.

III. Cumprir as ordens superiores, mesmo 
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Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que 
se afirma a seguir e assinale a alternativa com a 
sequência correta.

(   ) A síndrome de Down é uma alteração 
genética produzida pela presença de um 
cromossomo a mais, o par 21.

(   ) Alguns sintomas do autismo são: 
comprometimento na comunicação 
interpessoal, na interação social, 
na capacidade imaginativa e no 
comportamento.

(   ) A sigla TDAH significa Transtorno do 
Desenvolvimento da Atividade com 
Hiperatividade.

(   ) A síndrome de Down é uma doença 
crônica que pode ser curada por meio de 
intervenção cirúrgica.

(A) V – V – F – F.
(B) V – V – V – V.
(C) F – F – V – F.
(D) F – F – F – F.
(E) V – F – F – F.

Síndrome de alienação parental é
(A) um transtorno desenvolvido na criança após a perda 

dos pais.
(B) uma doença hereditária.
(C) quando o pai ou mãe da criança cria fortes sentimentos 

de ansiedade e temor em relação ao outro genitor.
(D) um transtorno que impede a criança de estabelecer 

vínculos afetivos com seus pais.
(E) quando o pai ou mãe da criança não reconhece seus 

filhos como tais.

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
“A colocação em família__________________ far-
se-á mediante guarda, tutela ou adoção”.

(A) secundária
(B) adotiva
(C) provisória
(D) substituta
(E) temporária

As medidas protetivas têm como objetivo acolher 
provisoriamente crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade familiar ou social. 
Assinale a alternativa que NÃO é considerada uma 
medida protetiva.

(A) Matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento 
de ensino fundamental.

(B) Inclusão em programa de acolhimento familiar.
(C) Orientação, apoio e acompanhamento temporários.
(D) Prestação de serviço à comunidade.
(E) Encaminhamento aos pais ou responsável, mediante 

termo de responsabilidade.

QUESTÃO 38

QUESTÃO 35

QUESTÃO 36

QUESTÃO 37

QUESTÃO 40

Com relação à higiene pessoal, é INCORRETO 
afirmar que

(A) nas meninas, a limpeza da área das fraldas deve ser 
feita da vagina em direção ao ânus.

(B) os meninos não precisam de cuidados especiais de 
higiene.

(C) algumas crianças têm alergia a fraldas descartáveis e 
só podem usar as de pano.

(D) toalhas de banho, pentes e escovas de dente devem 
ser de uso pessoal.

(E) crianças não podem ficar desacompanhadas, mesmo 
quando estão dormindo.

São considerados procedimentos corretos, 
EXCETO

(A) verificar a temperatura dos alimentos antes de oferecê-
los às crianças.

(B) oferecer alimentos em pedaços pequenos, de acordo 
com cada faixa etária.

(C) utilizar gelo ou pasta dental em queimaduras.
(D) aferir a temperatura com um termômetro, na suspeita 

de que a criança esteja com febre.
(E) realizar a limpeza imediata com água corrente e sabão 

em ferimentos superficiais.

A convulsão, ou crise convulsiva, caracteriza-se 
pela ocorrência de uma série de contrações rápidas 
e involuntárias dos músculos, ocasionando 
movimentos desordenados, e é geralmente 
acompanhada de perda da consciência. Todas as 
alternativas a seguir podem causar convulsão, 
EXCETO

(A) obesidade.
(B) epilepsia.
(C) traumas cranianos.
(D) abuso de álcool ou outras drogas.
(E) falta de oxigenação no cérebro.

Todas as alternativas abaixo se referem ao abuso 
sexual sem contato físico, EXCETO

(A) abuso sexual verbal.
(B) vídeos pornográficos.
(C) telefonemas obscenos.
(D) exibicionismo.
(E) relação sexual.

A ocorrência de práticas sexuais entre um 
indivíduo maior de 16 anos com uma criança na 
pré-puberdade, é definido/a, pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), como

(A) bullying.
(B) pornografia.
(C) homofobia.
(D) pedofilia.
(E) incesto.

QUESTÃO 33

QUESTÃO 34

QUESTÃO 39

QUESTÃO 41
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Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que 
se afirma a seguir e assinale a alternativa com a 
sequência correta.

(   ) A criança violentada sexualmente sempre 
apresenta lesões corporais.

(   ) Não é considerado abuso sexual se não 
houve penetração.

(   ) As ameaças são consideradas uma forma 
de violência.

(   ) O abuso sexual só atinge meninas.

(A) F – F – F – F.
(B) V – F – V – V.
(C) V – V – F – F.
(D) F – F – V – F.
(E) V – V – F – V.

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
A Pediculose do couro cabeludo é uma infestação 
desencadeada pelo __________, cuja transmissão 
ocorre por contato pessoal, muito frequente nas 
brincadeiras entre as crianças.

(A) carrapato
(B) piolho
(C) barbeiro
(D) mosquito
(E) ácaro

Brinquedos pequenos, tais como: botões, peças 
de encaixe ou bolinhas de gude NÃO são indicados 
para crianças de até 3 anos, pois podem causar

(A) lesão.
(B) convulsão.
(C) engasgamento.
(D) queimadura.
(E) alergia.

Uma família monoparental significa que ela é 
formada

(A) por vários pais.
(B) sem a presença dos pais.
(C) por parentes próximos.
(D) pelos dois progenitores: pai e mãe.
(E) por um dos pais.

Quando o organismo é agredido por um agente 
externo ou por uma doença dos órgãos internos, 
o termostato pode elevar a temperatura dois ou 
três graus acima dos valores habituais, o que 
caracteriza 

(A) febre.
(B) pneumonia.
(C) hepatite.
(D) desnutrição.
(E) meningite.

Com relação à alimentação da criança, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A) Ao completar seis meses, dar alimentos 
complementares (cereais, tubérculos, carnes, 
leguminosas, frutas e legumes).

(B) Dar somente leite materno até os seis meses, sem 
oferecer água, chás ou qualquer outro alimento.

(C) A alimentação salgada deve ser introduzida ao 
completar doze meses.

(D) Evitar açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerantes, 
balas, salgadinhos e outras guloseimas, nos primeiros 
anos de vida.

(E) Cuidar da higiene no preparo e manuseio dos 
alimentos.

Sobre  a Lei nº. 11.340, Lei Maria da Penha, assinale 
a alternativa INCORRETA.

(A) A implementação de atendimento policial especializado 
para as mulheres, em particular nas Delegacias de 
Atendimento à Mulher, é uma medida integrada de 
prevenção.

(B) A assistência à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar será prestada de forma articulada 
e conforme os princípios e as diretrizes previstos na 
Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único 
de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, 
entre outras normas e políticas públicas de proteção, 
e emergencialmente quando for o caso.

(C) Na hipótese da iminência ou da prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade 
policial que tomar conhecimento da ocorrência 
adotará, de imediato, as providências legais cabíveis.

(D) No atendimento à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, se 
necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a 
retirada de seus pertences do local da ocorrência ou 
do domicílio familiar.

(E) A sociedade civil desenvolverá políticas que visem 
garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito 
das relações domésticas e familiares no sentido 
de resguardá-las de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão.

QUESTÃO 42

QUESTÃO 43

QUESTÃO 44

QUESTÃO 45

QUESTÃO 46

QUESTÃO 47

QUESTÃO 48
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Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Entende-se por família natural a comunidade formada 
por pai e mãe.

(B) Entende-se por família extensa ou ampliada aquela 
que se estende para além da unidade pais e filhos.

(C) É obrigatória a vacinação das crianças nos casos 
recomendados pelas autoridades sanitárias.

(D) A criança e o adolescente portadores de deficiência 
receberão atendimento especializado.

(E) É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente 
ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive 
para os que a ele não tiverem acesso na idade própria.

Para os efeitos da Lei Complementar nº 4, de 15 de 
outubro de 1990, servidor é a pessoa legalmente 
investida em

(A) cargo de confiança.
(B) cargo público.
(C) cargo oficial.
(D) cargo particular.
(E) cargo político.

QUESTÃO 49

QUESTÃO 50
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