
 

 

 

CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE DE MONTE CARMELO 
  

PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 01/2013 
 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO 
CONSELHEIRO TUTELAR 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 
 
- Esta prova contém 30 questões de múltipla escolha com 04 opções de resposta cada; 
- Confira a quantidade de questões e de páginas desta prova e seus dados que constam da folha de 

respostas que está sendo entregue junto com esta prova; 
- Transcreva para a Folha de Respostas a alternativa que julgar correta; 
- Assinale somente uma alternativa em cada questão; 
- Sua resposta não será computada se houver marcação de duas ou mais alternativas ou contiver rasuras; 
- Não rasure a Folha de Respostas, pois não será distribuída outra; 
- O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal, juntamente com a folha de respostas, seu caderno de 

questões, exceto na situação em que concordar em manter-se em sala, até 30 minutos antes do horário 
previsto para término, que poderá levar o caderno de provas. 

- A prova objetiva será disponibilizada no site no ato da publicação do Gabarito Oficial e ficará disponível 
para os candidatos até o dia 19/09/2013. 

- O candidato poderá utilizar o verso da prova para cálculos, se necessário; 
- O candidato poderá anotar suas respostas somente na folha de rascunho padrão entregue pelo Fiscal de 

Sala para posterior conferência com o Gabarito Oficial; 
- Leia com atenção cada questão da prova e não deixe nenhuma sem resposta; 
- Faça a prova com calma; 
- Duração desta prova: (03h00min) Três horas;  
- A ausência do recinto de provas somente será permitida depois de decorridos 30 minutos do início das 

mesmas; 
- O gabarito oficial será divulgado no site www.reisauditores.com.br e no quadro de avisos do CMDCA de 

Monte Carmelo a partir das 16 horas do dia 16/09/2013; 

 
ATENÇÃO ao preencher a Folha de Respostas! 

E não esqueça de assiná-la no campo apropriado! 
A não assinatura na Folha de Respostas elimina o candidato! 

 
A Folha de Respostas contém as necessárias instruções de seu preenchimento. 

 
Boa Prova! 

 
 
Inscrição nº: 
 
 
Nome do candidato: 
 
 

 

 

 

 
Reis & Reis Auditores Associados 

www.reisauditores.com.br 
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PROVA Nº 01  
Português 

 
01) De acordo com as novas regras de 
ortografia, qual palavra está com a 
acentuação incorreta: 
 
a) Linguiça; 
b) Céu; 
c) Consequência; 
d) Enjôo. 
 

02) De acordo com o exemplo abaixo 
identifique a alternativa incorreta: 
 
Sorrio – sorris - sorri 
 
a) Canto – cantas – canta; 
b) Leio – lês - lê; 
c) Venho, vens – vem; 
d) Ponho – pões – põem.  
 
03) Na frase: “brincavam  
despreocupadas as lindas garotinhas”, 
podemos dizer que: 
 
a) O sujeito da oração é “as lindas    

garotinhas” e o predicado é 
“brincavam despreocupadas“; 

b) Não existe sujeito na oração; 
c) Trata-se de um sujeito determinado 

composto; 
d) Trata-se de sujeito indeterminado. 
 
04) Na frase: “O Brasil é um país 
Belíssimo!”, temos que tipo de 
adjetivo: 
 
a) Adjetivo simples; 
b) Adjetivo primitivo; 
c) Adjetivo derivado; 
d) Adjetivo composto. 
 
05) Não é sinônimo da palavra 
“importante”: 
 
a) Egrégio; 
b) Respeitável; 
c) Significativo; 
d) Jocoso. 

06) todas as palavras abaixo possuem 
ditongo, exceto: 
 
a) Peixe; 
b) Saudade; 
c) Paixão; 
d) Paraíba. 
 
07) Qual das frases listadas abaixo, 
não apresenta erro de ortografia: 
 
a) Fazem cinco anos; 
b) Vendeu um grama de ouro; 
c) Existe muitas esperanças; 
d) Vai assistir o jogo hoje. 
 
08) Observe o trecho abaixo e indique 
que tipo de figura de linguagem é 
demonstrado: 
 

“Moça linda bem tratada, 
três séculos de família, 
burra como uma porta: 

um amor!” 
(Mário de Andrade) 

“A excelente dona Inácia era mestra 
na arte de judiar crianças”. 

(Monteiro Lobato) 
 

a) Ironia; 
b) Hipérbole; 
c) Prosopopéia; 
d) Eufemismo. 
 
09)  Analise o texto a seguir: 
 
O problema ecológico 
 
Se uma nave extraterrestre invadisse 
o espaço aéreo da Terra, com certeza 
seus tripulantes diriam que neste 
planeta não habita uma civilização 
inteligente, tamanho é o grau de 
destruição dos recursos naturais. 
Essas são palavras de um renomado 
cientista americano. Apesar dos 
avanços obtidos, a humanidade ainda 
não descobriu os valores fundamentais 
da existência. O que chamamos 
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orgulhosamente de civilização nada 
mais é do que uma agressão às coisas 
naturais. A grosso modo, a tal 
civilização significa a devastação das 
florestas, a poluição dos rios, o 
envenenamento das terras e a 
deterioração da qualidade do ar. O que 
chamamos de progresso não passa de 
uma degradação deliberada e 
sistemática que o homem vem 
promovendo há muito tempo, uma 
autêntica guerra contra a natureza. 
Afrânio Primo. Jornal Madhva 
(adaptado). 
 
A afirmação: “Essas são palavras de 
um renomado cientista americano.” 
quer dizer que o cientista é: 
 
a) Novo; 
b) Sadio; 
c) Famoso; 
d) Estudioso. 
 
10) Leia com o trecho da canção  a 
seguir: 
 

CANÇÃO DO EXÍLIO 
 

(...) 
Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá. 
Não permita Deus que eu morra, 

Sem que eu volte para lá; 
Sem que eu desfrute os primores 

Que não encontro por cá; 
Sem qu’in da aviste as palmeiras, 

Onde canta o Sabiá. 
 
Apresenta um apelo o verso: 
 
a) “Sem que eu desfrute os primores”; 
b) “Onde canta o sabiá”; 
c) “Minha terra tem palmeiras”; 
d) “Não permita Deus que eu morra”; 
 
 
 
 

PROVA Nº 02 
Conhecimentos Gerais 

 
11) É caracterizado pelo total de 
valores contabilizados a partir dos 
bens e serviços produzidos por 
regiões, sendo Cidade, Estado ou País, 
em certo período, que pode ser anual, 
mensal ou trimestral. É um indicador 
bastante difundido e aplicado nas 
análises sócio-econômicas com o fim 
de mensurar o nível de 
desenvolvimento e economia de 
determinadas localidades. Os bens de 
consumo não são incluídos na margem 
de contagem. A definição acima 
refere-se a: 
 
a) PIB; 
b) IDH; 
c) IBGE; 
d) ICMS. 
 
12) O programa “Mais Médicos” 
lançado pelo Governo Federal, 
atualmente foi alvo de diversas críticas 
tanto construtivas como negativas. 
Com base nessa informação, aponte a 
alternativa incorreta: 
 
a) O programa prevê o aumento do 
número de vagas de medicina e de 
residência, e estimulará a formação 
médica no Brasil com maior qualidade 
e maior tempo de estudo nos cursos 
de medicina; 
b) Visa individualizar o atendimento, 
fornecendo um médico para cada 
paciente; 
c) Visa ampliar a oferta de médicos no 
sistema público de saúde, 
principalmente, em regiões mais 
carentes, incluindo municípios do 
interior do Brasil e regiões periféricas 
das principais capitais; 
d) Prevê mais investimentos em 
infraestrutura dos hospitais e unidades 
de saúde, além de levar mais médicos 
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para regiões onde há escassez e 
ausência de profissionais. 
 
13) A PEC 37, Proposta de Emenda à 
Constituição, foi derrubada pelo 
Congresso no dia 25 de junho de 
2013, após intensos protestos pelo 
país contra a sua aprovação. Com 
base em suas informações sobre tal 
fato, indique qual era o objetivo de tal 
proposta: 
 
a) Concederia exclusivamente à 
Justiça Federal a competência de 
investigar crimes comuns; 
b) Concederia exclusivamente ao 
Juizado Especial a competência de 
investigar crimes, retirando do MP a 
autorização de realizar investigações 
por conta própria; 
c)  Concederia exclusivamente a 
função de investigar crimes políticos 
ao Juiz singular; 
d)  Concederia exclusivamente à 
polícia a missão de investigar crimes, 
não possibilitando ato de investigação 
de crimes por parte do MP (Ministério 
Público), caso fosse aprovada, o 
Ministério Público perderia a 
autorização de realizar investigações 
por conta própria. 
 
14) Segundo a mitologia grega, quem 
era MEDUSA? 
 
a) Deusa do amor; 
b) Mensageira dos deuses; 
c) Monstro, com corpo de mulher e 
cabeça coberta por serpentes; 
d) Deusa do mundo inferior e dos 
mortos. 
 
15) As drogas  são definidas como 
toda substância, natural ou não, que 
modifica as funções normais de um 
organismo. Também são chamadas 
de entorpecentes ou narcóticos. A 
maioria das drogas são produzidas à 
partir de plantas (drogas naturais), 

como por exemplo a maconha, que é 
feita com Cannabis sativa, e o Ópio, 
proveniente da flor da Papoula. Outras 
são produzidas em laboratórios 
(drogas sintéticas), como o Ecstasy e 
o LSD. A maioria causa dependência 
química ou psicológica, e podem levar 
à morte em caso de overdose (fonte: 
http://www.infoescola.com/drogas/). 
 
Com base nessas informações, avalie 
as informações a seguir, utilizando 
como base o país Brasil. 
 
I) São drogas exclusivamente ilícitas o 
crack, a maconha e tabaco. 
II) São drogas exclusivamente licitas 
xaropes para controlar a tosse, cigarro 
e o LSD. 
III) São drogas exclusivamente lícitas: 
xaropes para controlar tosse,  bebidas 
alcoólicas, tabaco e heroína. 
 
Esta correto o que se afirma em: 
 
a) Apenas I; 
b) Apenas I e III; 
c) Apenas II; 
d) Nenhuma das alternativas 
anteriores. 
 
16) Indique qual o principal objetivo 
da Lei da Ficha Limpa, sancionada em 
junho de 2010. 
 
a) A limpeza de praças e vias públicas; 
b) Impedir o registro de candidaturas 
de políticos condenados pela justiça 
em segundo grau por oito anos; 
c) Impedir o registro de candidaturas 
de políticos que tiverem mais de 30 
anos; 
d) Impedir que pessoas que já tenham 
tido um mandato se candidatem 
novamente.  
 
17) Efeito estufa  é um fenômeno 
natural de aquecimento térmico da 
Terra. É imprescindível para manter a 
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temperatura do planeta em condições 
ideais de sobrevivência. Sem ele, a 
Terra seria muito fria, dificultando 
o desenvolvimento das espécies. Uma 
das principais causas de seu 
surgimento é a ação do homem, como 
a queima de combustíveis fósseis, o 
desmatamento e a ação das indústrias, 
aumentando a poluição do ar. O 
excesso dessa camada está fazendo 
que parte desses raios não consigam 
voltar para o espaço, provocando uma 
elevação na temperatura de todo o 
planeta, o aquecimento global. Por 
isso, o nome estufa é usado para 
descrevê-lo.  
 
Visando diminuir as emissões de tais 
gases, a Organização das Nações 
Unidas (ONU) convocou vários países 
para assinar um tratado, em 1997 
(fonte: 
http://www.infoescola.com/geografia/
efeito-estufa/). Indique que tratado foi 
esse. 
 
a) Protocolo de Manchester; 
b) Protocolo de Montreal; 
c) Protocolo de Kyoto; 
d) Protocolo de San Salvador. 
 
18) Qual dos itens listados abaixo não 
é uma forma de relevo? 
 
a) Planície; 
b) Nordeste; 
c) Montanhas; 
d) planalto. 
 
19) Indique qual dos movimentos 
listados abaixo teve como ideais 
principais o racismo e o nacionalismo. 
Nesse movimento milhares de pessoas 
foram usadas em terríveis 
experiências médicas. 
 
a) Guerra das duas Rosas; 
b) Segunda guerra mundial; 
c) Guerra fria; 

d) Nazismo. 
 
20) Ficou conhecida na história como 
uma doença responsável por uma das 
mais trágicas epidemias que assolaram 
o mundo Ocidental. Chegando pela 
Península Itálica, em 1348, essa 
doença afligiu tanto o corpo, quanto o 
imaginário de populações inteiras que 
sentiam a mudança dos tempos por 
meio de uma manifestação física. 
Assim como a Aids, essa doença foi 
considerada por muitos um castigo 
divino contra os hábitos pecaminosos 
da sociedade. Conforme alguns 
pesquisadores, tal doença é originária 
das estepes da Mongólia, onde pulgas 
hospedeiras da bactéria Yersinia pestis 
infectaram diversos roedores que 
entraram em contato com zonas de 
habitação humana. Na Ásia, os 
animais de transporte e as peças de 
roupa dos comerciantes serviam de 
abrigo para as pulgas infectadas. Nos 
veículos marítimos, os ratos eram os 
principais disseminadores dessa 
poderosa doença. O intercâmbio 
comercial entre o Ocidente e o 
Oriente, reavivado a partir do século 
XII, explica a chegada da doença na 
Europa. (fonte: 
http://www.brasilescola.com/historiag/
pandemia-de-peste-negra-seculo-
xiv.htm). O trecho citado trata-se de: 
 
a) Doença de Chagas; 
b) Peste Negra; 
c) Doença de Crohn; 
d) Doença de Lúpus. 
 

PROVA Nº 03 
Conhecimentos Específicos 

 

21) Segundo a Lei 8069, que dispoe 
sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) considera-se : 
 
a) criança, a pessoa até doze anos de 
idade incompletos, e adolescente 
aquela entre doze e dezoito anos; 
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b) criança, a pessoa até 11 de idade 
incompletos, e adolescente aquela 
entre onze e dezoito anos; 
c) criança, a pessoa até 12 anos de 
idade completos, e adolescente aquela 
entre doze e dezoito anos; 
d) criança, a pessoa até 12 anos de  
idade incompletos, e adolescente 
aquela entre 12 e 17 anos. 
 
22) De acordo com as disposição da 
Lei Municipal N° 1022 de 07/08/2012 
qual das alternativas abaixo não 
representa um órgão municipal de 
política de atendimento dos direitos da 
criança e do adolescente: 
 
a) Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do adolescente; 
b) Conferencia Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente; 
c) Conselho tutelar; 
d) Procuradoria do Município. 
 
23)  O direito à liberdade compreende 
os seguintes aspectos: 
 
I - ir, vir e estar nos logradouros 
privados e espaços comunitários, 
ressalvadas as restrições legais; 
II - participar da vida familiar e 
comunitária, com discriminação; 
III - opinião e expressão; 
IV - crença e culto religioso; 
 
Está correto  o que se afirma em: 
 
a) I e II, respectivamente; 
b) II e III, respectivamente; 
c) III e IV, respectivamente; 
d) II e IV, respectivamente. 
 
24) Segundo o artigo 70 da Lei 
Municipal N° 1022 o Fundo Municipal 
da Infancia e Adolescencia (FIA) terá 
vigencia por quanto tempo? 
 
a) tempo ilimitado; 
b) 04 (quatro) anos 

c) 05 (cinco) anos 
d) 10 (dez) anos 
 
25) Com Base no ECA julgue os itens a 
seguir: 
 
I: Entende-se por familia natural a 
comunidade formanda pelos  pais ou 
qualquer deles e seus descendentes; 
II: Os filhos havidos fora do 
casamento poderão ser reconhecidos 
pelos pais, conjunta ou 
separadamente, no próprio termo de 
nascimento, por testamento, mediante 
escritura ou outro documento público, 
qualquer que seja a origem da filiação. 
III: O reconhecimento do estado de 
filiação é direito personalíssimo, 
indisponível e imprescritível, podendo 
ser exercitado contra os pais ou seus 
herdeiros, sem qualquer restrição, 
observado o segredo de Justiça. 
 
Está correto o que se afirma em: 
 
a) apenas I; 
b) apenas II; 
c) apenas I e III: 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
26) Qual  dos requisitos listados 
abaixo não é exigido para a 
candidatura a membro do conselho 
tutelar: 
 
a) reconhecida idoneidade moral; 
b) idade inferior a 30 anos; 
c) residir no município; 
d) idade superior a 21 anos. 
 
27) são atribuições do Conselho 
Tutelar, exceto: 
 
a) expedir notificações; 
b) requisitar certidões de nascimento e 
de óbito de criança ou adolescente 
quando necessário; 
c) assessorar o Poder Legislativo e 
Judiciário local na elaboração da 
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proposta orçamentária para planos e 
programas de atendimento dos 
direitos da criança e do adolescente; 
d) representar ao Ministério Público 
para efeito das ações de perda ou 
suspensão do poder familiar, após 
esgotadas as possibilidades de 
manutenção da criança ou do 
adolescente junto à família natural. 
 
28) Com fulcro na Lei 8069 julgue os 
itens a seguir, indicando qual  
alternativa está incorreta: 
 
I: 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, 
idéias e crenças, dos espaços e 
objetos pessoais. 
 
II: É dever de todos velar pela 
dignidade da criança e do adolescente, 
pondo-os a salvo de qualquer 
tratamento desumano, violento, 
aterrorizante, vexatório ou 
constrangedor. 
 
III: Os casos de suspeita ou 
confirmação de maus-tratos contra 
criança ou adolescente serão 
obrigatoriamente comunicados ao 
Juizado Especial da respectiva 
localidade, sem prejuízo de outras 
providências legais. 
 
a) apenas I; 
b) apenas I e II; 
c) apenas II; 
d) apenas III. 
 
29) Assinale a alternativa incorreta: 
 
a) É assegurado à gestante, através 
do Sistema Único de Saúde, o 
atendimento pré e perinatal.    

b) O poder público, as instituições e os 
empregadores propiciarão condições 
adequadas ao aleitamento materno, 
inclusive aos filhos de mães 
submetidas a medida privativa de 
liberdade. 
c) É assegurado atendimento integral 
à saúde da criança e do adolescente, 
por intermédio do Sistema Único de 
Saúde, garantido o acesso universal e 
igualitário exclusivamente  às ações e 
serviços para proteção da saúde. 
d) As gestantes ou mães que 
manifestem interesse em entregar 
seus filhos para adoção serão 
obrigatoriamente encaminhadas à 
Justiça da Infância e da Juventude. 
 
30)  O Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente é 
composto de quantos membros: 
 
a) Por 10 (dez) membros titulares e 
10 (dez) membros suplentes; 
b) por 08 (oito) membros titulares e 
08 (oito) membros suplentes; 
c) por 06 (seis) membros titulares e 
06 (seis membros suplentes; 
c) por 05 (cinco) membros titulares e 
05 (cinco) membros suplentes. 
 
 
 




