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Este caderno contém as provas de Língua Portuguesa (10 questões)
Informática  (5 questões), Conhecimentos Específicos (10 questões) e
Adolescente (10 questões) , conforme o conteúdo programático estabelecido no
01/2012. 

Use como rascunho o Cartão-Resposta reproduzido ao final deste caderno.

Ao receber o CARTÃO-RESPOSTA

- Confira seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade;

- Assine, à tinta, no espaço próprio indicado.

Preste atenção ao transferir as respostas 

- use apenas caneta esferográfica azul ou preta

- preencha, sem forçar o papel, 
resposta solicitada de cada questão;

- assinale somente uma alternativa em cada questão.

Sua resposta não será computada, se houver marcação de mais de uma alternativa,
não assinaladas ou rasuradas. 

� NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

� O CARTÃO-RESPOSTA
DELE. ELE É A SUA PROVA.

O período previsto para a realização deste conjunto de provas inclui o tempo necessário para a 
transferência das respostas do caderno para o 

O candidato somente poderá deixar o lo
Resposta, 60 (sessenta) minutos após o início das mesmas.

Reserve os últimos 30 minutos para preencher seu Cartão

Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente
RESPOSTA devidamente ASSINADO

Havendo algum problema, informe
providências necessárias. 

Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer 
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contém as provas de Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico
Conhecimentos Específicos (10 questões) e Estatuto da Criança e do 
conforme o conteúdo programático estabelecido no 

Resposta reproduzido ao final deste caderno. 

RESPOSTA: 

Confira seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade; 

indicado. 

tenção ao transferir as respostas do caderno para o CARTÃO

apenas caneta esferográfica azul ou preta; 

preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à 
resposta solicitada de cada questão; 

ssinale somente uma alternativa em cada questão. 

Sua resposta não será computada, se houver marcação de mais de uma alternativa,

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 

RESPOSTA não deve ser dobrado, amassado ou rasurado. CUIDE BEM 
DELE. ELE É A SUA PROVA. 

O período previsto para a realização deste conjunto de provas inclui o tempo necessário para a 
transferência das respostas do caderno para o CARTÃO-RESPOSTA.  

O candidato somente poderá deixar o local de realização das provas, portando o rascunho do Cartão
minutos após o início das mesmas. 

Reserve os últimos 30 minutos para preencher seu Cartão-Resposta. 

o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala 
RESPOSTA devidamente ASSINADO. 

Havendo algum problema, informe-o imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as 

Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação posterior.
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Raciocínio Lógico (5 questões), 
Estatuto da Criança e do 

 Anexo IV, do Edital nº 

CARTÃO-RESPOSTA: 

reservada à letra correspondente à 

Sua resposta não será computada, se houver marcação de mais de uma alternativa, se houver questões 

, amassado ou rasurado. CUIDE BEM 

O período previsto para a realização deste conjunto de provas inclui o tempo necessário para a 

portando o rascunho do Cartão-

, ao Fiscal de Sala O CARTÃO-

o imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as 

reclamação posterior. 
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LINGUA PORTUGUESA 
 
 

Leia o texto abaixo com atenção para responder as questões de 1 a 8: 
 

ADOLESCENTES COM HORMÔNIOS À FLOR DA PELE 

Mudanças físicas e psíquicas perpassam a construção da sexualidade na adolescência. Compreensão e 

diálogo são fundamentais durante esse processo 

(1§) No ano passado, adolescentes começaram a circular pelas escolas brasileiras com pulseiras coloridas. 

Parecia apenas mais uma moda, até que os adultos perceberam que tudo se tratava de um jogo com 

conotação sexual - para cada cor, havia uma atitude correspondente. Assim, se um menino arrebentasse a 

pulseira amarela no braço de uma menina, ela era obrigada a  dar um abraço nele. Se fosse roxa, a "prenda" 

era um beijo de língua (a lilás era "só" um selinho). A escala de carícias chegava a "sexo" (preta), "tudo o que 

quiser" (transparente) e "todas as opções anteriores" (dourada).  

(2§) A possibilidade de que a brincadeira estivesse sendo levada às últimas consequências deixou pais e 

educadores alarmados - talvez pelo fato de ver a garotada falando abertamente sobre... aquilo. E o que 

poderia ser uma oportunidade para uma conversa franca sobre um tema tão importante (porém ainda tabu 

para muita gente) acabou, em vários casos, com a proibição pura e simples do uso dos acessórios nas 

escolas. A atitude foi condenada por especialistas, que reforçam a necessidade de compreender que, quando 

os jovens entram na puberdade, iniciam um processo intenso e conflituoso para construir a própria 

sexualidade. Ajudá-los a entender esse caminho é a melhor maneira de lhes dar ferramentas para ter uma 

vida sexual plena e responsável. 

(3§) A médica e psicanalista francesa Françoise Dolto (1908-1988) comparou a adolescência à transição que 

um caranguejo faz quando perde a casca para poder crescer e formar uma nova, maior. É uma metáfora que 

remete à vulnerabilidade a que o jovem fica exposto até finalmente "formar" seu corpo de adulto. Além disso, é 

importante compreender que essa fragilidade se manifesta do ponto de vista psíquico por um motivo bastante 

simples: enquanto as mudanças corporais avançam, as representações mentais sobre elas ainda estão em 

formação. Para aplacar a angústia que isso pode causar, é importante o professor, independentemente da 

disciplina, estar aberto ao diálogo para poder explicar as transformações provocadas pela puberdade. Esse é 

o melhor caminho para ajudar os adolescentes a encarar com mais naturalidade todas essas situações que 

fogem ao seu controle - do surgimento de pelos faciais ao crescimento de genitais e seios, passando por 

ereções involuntárias e outras manifestações da sexualidade nascente.  

(4§) Outro comportamento comum nessa fase é dissociar o próprio desejo da reflexão sobre ele. Como ainda 

não têm experiência para moderar as vontades que sentem, muitas vezes os jovens agem sem pensar ou só 

refletem sobre o que fizeram depois do ocorrido. "Há ainda o agravante de que, nessa fase, existe o resgate 

da fantasia da onipotência, ou seja, achar que nada vai acontecer a si. Esses fatores somados contribuem, por 

exemplo, para o aumento dos casos de gravidez e o contágio por doenças sexualmente transmissíveis", diz 

David Léo Levisky, psiquiatra da infância e adolescência. Por isso, na hora de debater, vale ressaltar que 
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nossas ações têm consequências - o caso das relações sexuais é emblemático para reforçar a ideia de que o 

prazer implica ser responsável com o próprio corpo e com o do(a) parceiro(a). 

(5§) Além do desafio de encarar as mudanças corporais e a avalanche de desejos e novas experiências, 

construir-se e posicionar-se sexualmente como homem e mulher é um desafio e tanto na adolescência. 

Principalmente porque a sexualidade não é constituída apenas de determinantes biológicos, mas por um 

complexo de marcas culturais, sociais e econômicas. O adolescente aprende com o meio o que é esperado 

dele na relação com o outro.  

(6§) Daí a importância de a escola ensinar a questionar os estereótipos atribuídos ao comportamento sexual 

masculino e feminino. Por isso, de nada adianta apenas defender que é essencial usar camisinha - mas deixar 

que os alunos falem mal das meninas que andam com preservativos. Da mesma forma, não vale só mencionar 

a ejaculação precoce - e se esquecer de abordar a cobrança que pesa sobre os homens, que precisam 

"provar" sua virilidade. "Despejar informações sobre sexo seguro é pouco para conscientizar os jovens e 

garantir que terão uma vida sexual saudável. Pesquisas mostram que eles sabem que têm de usar camisinha, 

mas não a usam. Daí a necessidade de conversar, de fazê-los pensar", diz Mônica Maia, especialista em 

Educação Sexual.  

(7§) Enfim, falar sobre sexualidade exige exercitar a tolerância, o acolhimento ao outro e o olhar para si 

mesmo. Como disse o educador Paulo Freire (1921-1997): "A sexualidade, enquanto possibilidade e caminho 

de alongamento de nós mesmos, de produção de vida e existência, de gozo e boniteza, exige busca de saber 

de nosso corpo. Não podemos viver autenticamente, no mundo e com o mundo, se nos fechamos medrosos e 

hipócritas aos mistérios de nosso corpo ou se os tratamos cínica e irresponsavelmente". 

(http://goo.gl/uppHL. Acesso: 10/10/2012. Adaptado.) 
 
Questão 1. O objetivo principal desse texto é 
 
a) denunciar o comportamento inadequado de jovens e adolescentes a respeito de sua sexualidade. 
b) informar àqueles que convivem com jovens e adolescentes sobre as mudanças no seu comportamento. 
c) promover um debate sobre as necessidades e anseios dos jovens e adolescentes nas escolas brasileiras. 
d) revelar os principais problemas enfrentados pelos pais na conflituosa relação com os filhos adolescentes. 

 

Questão 2. Pela linguagem e pelo conteúdo do texto, percebe-se que o mesmo é destinado, principalmente, 
para  
 

a) adolescentes que estão passando por problemas de socialização e aceitação nos meios sociais os quais 
frequentam. 

b) educadores que precisam ensinar os adolescentes a questionarem os estereótipos afim de fazê-los pensar 
sobre sexualidade. 

c) pais de adolescentes que têm dificuldade em aceitar e conviver harmonicamente com a fase em que seus 
filhos se encontram. 

d) médicos e psicanalistas que trabalham diretamente com comportamento humano, o que inclui os 
adolescentes.   
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As questões 3 e 4 se referem ao primeiro parágrafo do texto. Releia-o com atenção: 

“No ano passado, adolescentes começaram a circular pelas escolas brasileiras com pulseiras coloridas. 

Parecia apenas mais uma moda, até que os adultos perceberam que tudo se tratava de um jogo com 

conotação sexual - para cada cor, havia uma atitude correspondente. Assim, se um menino arrebentasse a 

pulseira amarela no braço de uma menina, ela era obrigada a  dar um abraço nele. Se fosse roxa, a "prenda" 

era um beijo de língua (a lilás era "só" um selinho). A escala de carícias chegava a "sexo" (preta), "tudo o que 

quiser" (transparente) e "todas as opções anteriores" (dourada).” 

 
Questão 3. Sobre esse parágrafo foram feitas algumas considerações. Avalie-as como (V) verdadeiras ou (F) 
falsas: 
 

(     ) A expressão “com pulseiras coloridas” tem, no contexto, sentido de companhia. 
(     ) Há, nesse parágrafo, exemplos de orações subordinadas com valor condicional. 
(     ) “Apenas” é uma palavra que serve, no texto, para explicitar uma opinião do autor. 
(     ) A palavra “assim” serve para, no contexto em que ocorre, introduzir uma conclusão. 
 
A sequência correta de classificação, de cima para baixo, é: 
 
a) (F); (F); (V); (V). 
b) (F); (V); (V); (V). 
c) (V); (V); (F); (F). 
d) (V); (V); (F); (V). 

 

Questão 4. Na frase: “No ano passado, adolescentes começaram a circular pelas escolas brasileiras com 
pulseiras coloridas” o trecho em destaque serve para indicar o lugar onde o fato aconteceu. 
Em qual destas alternativas a expressão NÃO está indicando o lugar onde o fato aconteceu? 
 
a) A comissão identificou muitos problemas estruturais pelas escolas brasileiras. 
b) A nota média no exame de matemática foi superada pelas escolas brasileiras. 
c) O anúncio da greve docente rapidamente se espalhou pelas escolas brasileiras. 
d) O governo fez a distribuição de material didático pelas escolas brasileiras. 

 

Questão 5. Dentre as alternativas seguintes, o termo em destaque teve seu referente corretamente 
identificado entre colchetes em: 
 
a) “Ajudá-los a entender esse caminho é a melhor maneira de lhes dar ferramentas para ter uma vida sexual 

plena e responsável.” (2§) – [lhes = pais e educadores] 

b) “...enquanto as mudanças corporais avançam, as representações mentais sobre elas ainda estão em 
formação.” (3§) – [elas = as representações mentais] 

c) “...muitas vezes os jovens agem sem pensar ou só refletem sobre o que fizeram depois do ocorrido.” (4§) 
– [o ocorrido = a reflexão do jovem] 

d)  “Parecia apenas mais uma moda, até que os adultos perceberam que tudo se tratava de um jogo com 
conotação sexual” (1§) – [tudo = uso de pulseiras coloridas] 
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A questão 6 se refere ao quinto parágrafo do texto. Releia-o: 
 

“Além do desafio de encarar as mudanças corporais e a avalanche de desejos e novas experiências, 

construir-se e posicionar-se sexualmente como homem e mulher é um desafio e tanto na adolescência. 

Principalmente porque a sexualidade não é constituída apenas de determinantes biológicos, mas por um 

complexo de marcas culturais, sociais e econômicas. O adolescente aprende com o meio o que é esperado 

dele na relação com o outro.” 

Sobre esse parágrafo foram feitas algumas observações. Analise-as: 
 
I – As expressões “mudanças corporais” e “avalanche de desejos”, apesar de pertinentes em relação ao 
assunto do texto, apresentam uma diferença: a construção metafórica só está presente em “avalanche de 
desejos”. 
 
II – A expressão “é um desafio e tanto” deixa implícito que a construção e o posicionamento como homem e 
como mulher, para o adulto, é uma tarefa que apresenta muitos obstáculos. 
 
III – O período “O adolescente aprende com o meio o que é esperado dele na relação com o outro” não 
apresenta nenhum problema relativo ao significado, uma vez que todos os seus referentes estão devidamente 
expressos no trecho. 
 
IV – O termo “principalmente” foi usado, nesse trecho, para destacar um argumento de relevância sobre o 
posicionamento do jovem em relação a sua sexualidade. 

Está CORRETO o que se observou em: 

a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e IV. 
c) Apenas II e III. 
d) Apenas III e IV. 

Questão 7. Observe a função do que neste trecho do texto: 
 

“... deixar que os alunos falem mal das meninas que andam com preservativos”. 
 
Em qual destes trechos o que tem a mesma função do trecho acima? 
 
a) “...de nada adianta apenas defender que é essencial usar camisinha”. (6§) 
b)  “...e se esquecer de abordar a cobrança que pesa sobre os homens”. (6§) 
c) “Pesquisas mostram que eles sabem que têm de usar camisinha...”. (6§) 
d) “...conscientizar  os jovens e garantir que terão uma vida sexual saudável.” (6§) 

 

Questão 8. O trecho “É uma metáfora que remete à vulnerabilidade a que o jovem fica exposto até finalmente 
"formar" seu corpo de adulto.”, usado no segundo parágrafo, refere-se ao fato de que “caranguejos perdem 
uma casca para formarem outra”.  
Esse mesmo recurso – construção metafórica – se observa em: 
 
a) “Despejar informações sobre sexo seguro é pouco para conscientizar os jovens...” (6§) 
b) “Pesquisas mostram que eles sabem que têm de usar camisinha, mas não usam.” (6§) 
c) “...se um menino arrebentasse a pulseira amarela no braço de uma menina...” (1§) 
d) “...uma oportunidade para uma conversa franca sobre um tema tão importante...” (2§) 
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A questão 9 é sobre esta tirinha do Angeli: 
 

 
 
Questão 9. O comportamento da filha, na tirinha, se assemelha ao comportamento dos adolescentes, descrito 
no texto “Adolescentes com hormônio à flor da pele” porque revela 

 
a) a necessidade de o jovem encarar novas experiências. 

b) a repressão pela qual o jovem passou ao longo do ano. 

c) o carinho que os jovens nutrem por seus progenitores. 

d) o comportamento agressivo de jovens e adolescentes. 

 
A questão 10 é sobre a campanha publicitária abaixo. Observe-a atentamente: 
 

 
(http://goo.gl/TbTuc. Acesso: 22/10/2012.) 

Questão 10. Assinale a alternativa cuja análise da campanha é pertinente: 
 
a) A campanha se baseia em uma expressão que, no contexto em que ocorre, possui duplo sentido: 

“orientação sexual”. 

b) A campanha é dirigida, principalmente, a travestis. Isso se comprova pela imagem de uma travesti: Marina 

Garlen. 

c) A campanha sobre camisinhas deve circular sempre no período do carnaval, para atingir todos os públicos. 

d) A campanha publicitária foi construída com base em estereótipo, comprovado pelo bordão “use camisinha”. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

Questão 11 . Quatro suspeitos de um crime fazem seus depoimentos, conforme o que se segue : 
 
André: “Carlos é criminoso.” 
Bernardo: “Eu não sou criminoso.” 
Carlos: “Danilo é criminoso.” 
Danilo: “Carlos está mentindo.” 
 
Sabendo-se que somente um dos suspeitos disse a verdade, assinale a alternativa indica CORRETAMENTE o 
CRIMINOSO : 
 
a) André 

b) Bernardo 

c) Carlos 

d) Danilo 

 
Questão 12 . Uma garçonete atende frequentemente a três amigos. Ela sabe que o nome deles é João, 
Augusto e Mateus. Eles possuem diferentes características: um usa óculos, um é careca e o outro é ruivo. 
Sabe ainda que um sempre pede uma lasagna,outro pede uma pizza e outro pede um hambúrguer. Para que 
a garçonete consiga identificar qual cliente pede qual prato, eles realizam as seguintes afirmativas 
verdadeiras: 
 
O de óculos: “Eu não como nem Lasagna nem Hambúrguer” 
O ruivo: “Eu não me chamo João nem Mateus” 
O Careca: “Eu não me chamo Mateus e nem como Hambúrguer”. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a identificação correta, feita pela garçonete: 
 
a) João usa óculos. 

b) Augusto come Hamburger. 

c) Augusto é careca. 

d) Mateus come Lasagna. 

 
 
Questão 13 . Rita e Vicente se conheceram em um determinado ano. Após cinco anos de namoro, eles se 
casaram e no seu casamento, Aparecida conheceu Antonio, com quem se casou um ano depois. No 
casamento de Aparecida, Luiza, sua sobrinha, tinha 5 anos e, no ano de 2012, ela completou 15 anos.  
Com base nesses dados, assinale a afirmativa CORRETA: 
 
 
a) Luiza nasceu em 1999. 

b) Aparecida e Antonio se casaram em 2001. 

c) Rita e Vicente se conheceram em 1996. 

d) Rita e Vicente se casaram quando Luiza tinha 3 anos. 
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Questão 14 . Quatro crianças estão brincando sentadas em uma roda, cada uma com um brinquedo. Pedro 
possui uma bola roxa. Lucas está à direita de Pedro e à esquerda de Miguel. Miguel está em frente à criança 
que possui uma bola roxa. Luiz possui uma corda e está em frente à criança que possui um avião. Uma das 
crianças possui um trem.   
Considerando os dados acima, assinale a afirmativa CORRETA: 
 
 
a) As crianças estão na roda na seguinte sequência: Pedro, Lucas, Miguel e Luiz.  

b) Miguel possui o avião. 

c) Luiz está à esquerda de Pedro. 

d) Pedro está à esquerda de Luiz. 

 
 
Questão 15 . Um casal teve cinco filhas mulheres. A filha mais velha está com 20 anos e é 12 anos mais velha 
que a filha mais nova. As gêmeas Juliana e Paula são 2 anos mais velhas que Ana. Sara é mais velha que as 
gêmeas, mas não é a irmã mais velha.   
 Com relação às filhas desse casal, assinale a afirmativa CORRETA: 
 
 
a) Juliana e Paula têm 8 anos de idade. 

b) Sara tem 10 anos de idade. 

c) A primogênita do casal  é 8 anos mais velha que as gêmeas. 

d) Ana tem 8 anos. 
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INFORMÁTICA 
 

Questão 16. Analise esta afirmativa: 
 
“O sistema Operacional é indispensável para o correto funcionamento da máquina. Sem ele, o computador 
não pode ser utilizado através de nenhum outro programa. Ele assume o controle de operações como 
administração dos dispositivos de Hardware, gerenciamento de recursos de arquivos e dados e gerenciamento 
da CPU” 

 (BUENO, Marcio. Informática para Concursos. Rio de Janeiro: Brasport, 2005) 
 
Assinale a alternativa que apresenta corretamente o nome de um sistema operacional: 
 
a) Microsoft Word® 
b) Mozilla Firefox® 
c) Windows 7® 
d) Windows Explorer® 
 
 
Questão 17 . Assinale a alternativa que apresenta unicamente periféricos de um computador que são 
gerenciados pelo Sistema Operacional: 
 
a) Teclado, mouse e scanner 

b) Leitor de código de barras, câmera digital e lixeira 

c) Microfone, facebook, web cam (câmera videoconferência) 

d) Impressora, caixa de som, correio eletrônico 

 
Questão 18.  Sobre algumas ferramentas do Microsoft Word ®, foram indicadas, na coluna ÍCONE, no quadro 
abaixo, seus atalhos e funções. Classifique-os, na 1ª coluna, como (V) verdadeiros ou (F) falsos.  
 

 ÍCONE ATALHO FUNÇÃO 
 

(             ) 
 

Ctrl+Shift+C Copia a formatação de um 
local e a aplica a outro. 

 
(             ) 

 

Ctrl+C Recorta a seleção e a deixa 
na área de transferência. 

 
(             ) 

 

Ctrl+X Copia a seleção e a deixa na 
área de transferência. 

 
(             ) 

 

Ctrl+V Cola o conteúdo da área de 
transferência. 

 
A sequência  CORRETA de classificação, de cima para baixo,  é: 

 
a) (F), (V), (V), (F) 

b) (F), (F), (V), (V) 

c) (V), (V), (F), (V) 

d) (V), (V), (V), (V) 
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QUESTÃO 19.  Quanto aos tipos e conceitos de protocolos de comunicação, analise as afirmativas abaixo:  

1 - HTTP é um conjunto de regras para a troca de arquivos (textos, imagens gráficas, sons, vídeos e 

outros multimídias) através da Internet. 

2 - SMTP é um protocolo TCP/IP usado para envio e recebimento de e-mails. 

3 - IMAP é um protocolo para recepção de imagens eletrônicas. 

4 - FTP é um protocolo para envio de imagens por e-mail 

 

Estão CORRETAS as afirmativas : 

a) 1,2,3 

b) 1,3,4 

c) 1,2,4  

d) 2,3,4 

 
 
 
Questão 20.  Sobre o conceito de pop-up, foram feitas algumas afirmações. Classifique-as como (V) 
verdadeiras ou (F) falsas.  
 

(     ) O pop-up é um janela extra que abre no navegador, ao se visitar uma página na web ou acessar uma 

hiperligação específica. 

(     ) O pop-up deve ser sempre bloqueado, pois só pode ser utilizado como meio de propaganda. 

(     ) Os pop-up  podem ser criados em códigos HTML, Flash ou Javascript. 

(     ) Muitos navegadores possuem a opçao de bloquear ou desbloquear pop-up. 

A sequência  CORRETA de classificação, de cima para baixo,  é: 

 
 
a) (V), (F), (V), (F) 

b) (V), (F), (V), (V) 

c) (F), (V), (F), (V) 

d) (F), (F), (V), (V) 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 21. A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei 8.742, em seu artigo 5º, estabelece que a base 
da organização da assistência social rege-se por diretrizes.  
 
Com base nisso, analise as diretrizes abaixo e assinale a alternativa correta: 
 
a) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, com a garantia 

de equivalência às populações urbanas e rurais 

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

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

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

 

Questão 22. A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) normatiza a política da Assistência Social, que é 
direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos 
sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para 
garantir o atendimento às necessidades básicas.  
 
Usando como referência os objetivos da assistência social, assinale a alternativa com afirmação correta: 
 
a) A Assistência Social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, visando ao enfrentamento do 

desemprego estrutural e conjuntural e ao provimento de condições para atender às contingências sociais e 
à universalização dos direitos sociais. 

b) As entidades e as organizações da Assistência Social são aquelas que prestam, com ou sem fins 
lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por essa lei, bem como aos que 
atuam na defesa e garantia de seus direitos. 

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

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

Questão 23.  Assinale, abaixo, a alternativa cujo conteúdo completa CORRETAMENTE este enunciado:  
 
A lei 10.741, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, no seu art. 19, nos diz que os casos de suspeita ou 
confirmação de maus-tratos contra o idoso serão obrigatoriamente comunicados pelos profissionais de saúde 
a quaisquer dos seguintes órgãos:  
 
a) À Autoridade policial, ao Conselho Estadual, ao Ministério Público, à Secretaria Estadual dos Direitos do 

Idoso. 

b) À Autoridade policial, ao Conselho Municipal do Idoso, ao Ministério Público, ao Conselho Estadual dos 
Direitos Humanos. 

c) À Autoridade Policial, ao Conselho Municipal do Idoso, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, aos 
Juizados Especiais. 

d) À Autoridade policial, ao Ministério Público, ao Conselho Municipal do Idoso, ao Conselho Estadual do 
Idoso, ao Conselho Nacional do Idoso. 

. 
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Questão 24. Segundo a NOB/SUAS, a rede socioassistencial é um conjunto integrado de ações de iniciativa 
pública e da sociedade, que ofertam e operam benefícios, serviços, programas e projetos, o que supõe a 
articulação entre todas estas unidades de provisão de proteção social, sob a hierarquia de básica e especial e 
ainda por níveis de complexidade. A rede socioassistencial se organizará através de alguns parâmetros, 
conforme os itens apresentados a seguir. Leia-os com atenção: 
 
 

I. Caráter contínuo e sistemático, planejado com recursos garantidos em orçamento público, bem como com 
recursos próprios da rede não governamental  

II. Hierarquização da rede pela complexidade dos serviços e abrangência territorial de sua capacidade em 
face da demanda 

III. Oferta, de maneira integrada, de serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social para 
cobertura de riscos, vulnerabilidades, danos, vitimizações, agressões ao ciclo de vida e à dignidade 
humana e à fragilidade das famílias 
 

IV. Porta de entrada unificada dos serviços com definição de parâmetros de custeio para ações de proteção 
social básica e especial 

Analise os itens acima e marque a alternativa correta: 
a) Somente os itens I e II estão corretos. 

b) Somente os itens I, II, III estão Corretos. 

c) Somente os itens II e IV estão corretos. 

d) Todos os itens estão corretos. 

Questão 25.  Sobre o Código de Ética do Assistente Social,  lei 8662, no que compete ao Conselho Federal 
de Serviço Social – CFESS, no exercício de suas atribuições, marque a alternativa que indica a  competência 
correta: 
 
a) Aplicar as sansões previstas no Código de Ética Profissional. 

b) Estabelecer o sistema de registro dos profissionais habilitados. 

c) Fixar em assembleia da categoria as anuidades que devem ser pagas pelos assistentes sociais. 

d) Orientar, organizar e manter o registro profissional dos assistentes sociais e o cadastro das instituições e 
obras sociais públicas e privadas, ou de fins filantrópicos.  

 

Questão 26. Marque, abaixo, a alternativa cujo conteúdo complementa CORRETAMENTE o seguinte 
enunciado: 
  
De acordo com o Código de Ética do Assistente Social, lei 8662, é dever do assistente social, nas suas 
relações com os usuários: 
 

a) Devolver as informações colhidas nos estudos e pesquisas aos usuários, no sentido de que estes 
possam usá-los para o fortalecimento dos seus interesses. 

b) Exercer sua autoridade de maneira a limitar a participação do usuário, assegurando-lhe ordem na 
decisão dos seus interesses. 

c) Programar, administrar, executar serviços sociais assegurados institucionalmente e intervir na 
prestação de serviços que estejam sendo efetuados por outro profissional. 

d) Permitir o tráfico de influência para obtenção de emprego, com a finalidade de gerar emprego e renda. 
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Questão 27.  A lei 11.340, Lei Maria da Penha, no art,9º, parágrafo 2, estabelece que o juiz assegurará à 
mulher, em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua integridade física e psicológica, a 
manutenção do vinculo trabalhista, mesmo com o seu afastamento do local de trabalho, por determinado 
período, quando necessário. 
 
Assinale, a seguir, a alternativa que indica corretamente esse período: 
 
a) Até 03 (três) meses 

b) Até 05 (cinco) meses 

c) Até 06 (seis) meses 

d) Até 30 (trinta) dias 

 
Questão 28. Alfred Benjamin, em A Entrevista de Ajuda, chama a atenção para as defesas e valores, dizendo 
que, quanto menos defensivos nos tornamos como entrevistadores, mais poderemos ajudar o entrevistado a 
deixar de lado suas defesas. Quanto mais consciência tivermos de nossa escala de valores e quanto menos 
quisermos impô-la ao entrevistado, mais estaremos aptos a ajudá-lo.  
Com base no fragmento acima, assinale, a seguir, a alternativa que indica CORRETAMENTE o tema tratado 
pelo autor : 
 

a) Abordagem 

b) Comunicação 

c) Estágios 

d) Filosofia 

 
Questão 29. Segundo Domingos Armani, no processo de construção de um projeto social elaborado segundo 
o Marco Lógico, este deverá ter quatro níveis de indicadores, entre os quais temos o Indicador de Impacto. 
Sobre a função desse indicador, analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa correta: 

a) Indica os efeitos gerados no uso dos resultados feito pelos beneficiários. 

b) Indica os benefícios mais amplos e de mais longo prazo gerados pela realização dos objetivos do 
projeto. 

c) Indica se as situações, serviços e produtos planejados como resultados imediatos foram alcançados. 

d) Indica se os recursos previstos foram disponibilizados na quantidade, forma e tempo adequados à 
realização das atividades. 

Questão 30. No que concerne aos aspectos conceituais dos projetos sociais, analise as afirmativas abaixo e 
marque a alternativa correta: 

a) Depois que o projeto está pronto, não são possíveis intervenções que levem ao replanejamento, uma 
vez que os recursos já estarão aprovados.  

b) O monitoramento e a avaliação são dimensões do acompanhamento do projeto e, portanto, devem ser 
utilizadas no início e no final do projeto, respectivamente.  

c) Os projetos sociais, diferentemente de todos os demais projetos, não têm um ciclo de vida definido, 
uma vez que, por necessitarem de monitoramento e avaliação, sua implementação permite 
continuidade indefinida.  

d) Os projetos sociais possibilitam um processo cumulativo de aprendizado coletivo a partir da prática 
concreta, quando a ação e a reflexão se desafiam e se complementam de forma progressiva.  
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ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 

Questão 31. Nos termos do artigo 10 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA -, os hospitais e demais 
estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a: 
 
Com base no enunciado acima, analise os itens abaixo:  
 

I) Fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do 
desenvolvimento do neonato; 

II) Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão 
digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa 
competente; 

III) Manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de vinte e 
um anos; 

IV)  Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do 
recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. 
  

Marque a alternativa correta: 
 
a) Somente os itens I, II e III estão corretos. 
b) Somente os itens II e IV estão corretos. 
c) Somente  os itens I, III e IV estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
 
Questão 32.  Assinale a alternativa que complementa CORRETAMENTE o seguinte enunciado: 
 
De acordo com artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA -, são atribuições do Conselho 
Tutelar: 
 
a) Avaliar e fazer cumprir as ações de perda ou suspensão do poder familiar. 

b) Conceder a emancipação nos termos da lei civil, quando faltarem os pais. 

c) Disciplinar, através de portaria, ou autorizar, mediante alvará, a entrada e permanência de criança ou 
adolescente em estádio, ginásio e campo desportivo. 

d) Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente, quando necessário. 

Questão 33. A Liberdade Assistida, conforme trata o artigo 118 do Estatuto da Criança e do adolescente, será 
adotada sempre que se afigurar como medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o 
adolescente. 
Sobre essa medida, analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa correta: 
 
a) A Liberdade Assistida será fixada pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, podendo, a qualquer tempo, ser 

prorrogada ou revogada. 

b) A autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá ser recomendada por 
entidade ou programa de atendimento. 

c) O orientador fica dispensado de apresentar relatórios do caso, ficando esta tarefa a cargo do seu 
supervisor. 

d) É obrigatória a escolarização e a profissionalização do adolescente, devendo, sempre que possível, ser 
utilizados os recursos existentes na comunidade. 

 



 

Concurso Público Municipal para provimento de cargos efetivos 
da Fundação da Criança e do 

Adolescente de Araxá/MG - EDITAL 01/2012 

ASSISTENTE SOCIAL 
  

 

16 

Questão 34. O capítulo IV do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA refere-se às medidas 
socioeducativas aplicadas ao adolescente infrator. A prestação de serviços comunitários consiste na 
realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a seis meses, junto a entidades 
assistenciais, bem como em programas comunitários ou governamentais. 
Em relação ao exposto acima, analise as afirmativas abaixo: 
 

I) As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente. 

II) As tarefas serão cumpridas durante jornada máxima de 12 (doze) horas semanais. 

III) As tarefas serão cumpridas com o auxílio dos pais e/ou responsáveis. 

IV) As tarefas serão cumpridas aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não 
prejudicar a frequência à escola ou a jornada normal de trabalho. 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas: 
 
a) Somente as afirmativas I e III são corretas. 

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

c) Somente as afirmativas II e III são corretas. 

d) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 

 
 
 
Questão 35.  As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim 
como pelo planejamento e execução de programas de proteção socioeducativos destinados a crianças e 
adolescentes em regime de: 
Analise e marque, abaixo, como verdadeiros(V) ou falsos (F)  os termos que podem complementar o 
enunciado acima: 
 
( ) Acolhimento Institucional 

( ) Colocação familiar 

( ) Subtração de liberdade 

( ) Semiliberdade 

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo:  
 
a) (V), (V), (F), (V) 

b) (V), (F), (F), (V) 

c) (F), (F), (V), (F) 

d) (F), (V), (F), (V) 
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Questão 36. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um 
conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos municípios.  
Conforme o artigo 88 do Estatuto da Criança e do Adolescente, marque a alternativa correta, que trata das 
diretrizes dessa política de atendimento: 
 
a) Criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização político-administrativa 

b) Criação de fundos nacionais, estaduais e municipais desvinculados dos respectivos conselhos dos direitos 
da criança e do adolescente 

c) Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente 

d) Serviço de identificação e localização de pais ou responsável pelas crianças e adolescentes 
desaparecidos 

 
 
Questão 37. O artigo 254 do Estatuto da Criança e do Adolescente determina pena para quem transmitir, 
através de rádio ou televisão, espetáculo em horário diverso do autorizado ou sem aviso de sua classificação.  
Sobre a penalidade prevista nesse artigo, analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa correta: 
 
a) Pena - multa de dez a cem salários de referência, duplicada em caso de reincidência; a autoridade 

judiciária poderá determinar a suspensão da programação da emissora por até dois dias. 

b) Pena - multa de dez a cinquenta salários de referência, podendo a autoridade judiciária determinar a 
suspensão da programação da emissora por até cinco dias. 

c) Pena - multa de vinte a cem salários de referência, duplicada em caso de reincidência; a autoridade 
judiciária poderá determinar a suspensão da programação da emissora por até dois dias. 

d) Pena - multa de vinte a cinquenta salários de referência, duplicada em caso de reincidência; a autoridade 
judiciária poderá determinar a suspensão da programação da emissora por até dois dias. 

 
 
 
Questão 38. No Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA -, encontram-se estabelecidas garantias em 
relação ao direito à profissionalização e à proteção no trabalho.  
Considerando tais garantias, analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa correta: 
 
a) A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou pela participação na venda dos 

produtos de seu trabalho descaracteriza o caráter educativo.  

b) A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada, exclusivamente, pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 

c) Ao adolescente aprendiz maior de quatorze anos, são assegurados os direitos trabalhistas e 
previdenciários. 

d) É absolutamente proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade. 
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Questão 39. Analise o enunciado a seguir e marque a alternativa que o complementa CORRETAMENTE : 
Sobre os casos em que há necessidade de acolhimento institucional, o Estatuto da Criança e do  Adolescente 
prevê, no seu artigo 93, que as entidades que desenvolvem programas de acolhimento institucional poderão  
 
a) em caráter excepcional de urgência, acolher crianças e adolescentes somente com prévia determinação 

do Juiz da Infância e Juventude. 

b) em caráter excepcional de urgência, acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da 
autoridade competente, fazendo comunicado do fato em até vinte e quatro horas, ao Juiz da Infância e 
Juventude. 

c) em caráter excepcional de urgência, acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da 
autoridade competente, fazendo comunicado do fato, em até setenta e duas horas, ao Juiz da Infância e 
Juventude. 

d) em caráter excepcional de urgência, acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da 
autoridade competente, fazendo comunicado do fato, imediatamente, ao Juiz da Infância e Juventude. 

 

Questão 40. Com relação à guarda da criança ou adolescente, NÃO se pode afirmar que 
 
a) a guarda confere à criança ou ao adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de 

direitos, inclusive previdenciários. 

b) a guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida liminar ou incidentalmente, nos 
procedimentos de tutela e adoção, inclusive nos casos de adoção por estrangeiros. 

c) a guarda obriga à prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou ao adolescente, 
cabendo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. 

d) Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações 
peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsáveis, podendo ser deferido o direito de 
representação para a prática de atos determinados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Concurso Público Municipal para

Adolescente de Araxá/MG 

 
 
 
 
 
Utilize a Folha de Respostas abaixo 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

 

Utilize o espaço abaixo como Rascunho.
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