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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o Caderno de Prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão 
Resposta; 
 
12 Assine o Cartão Resposta no local indicado. 
  
 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 

  

 

Boa Prova! 
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A casa da minha avó 
Danuza Leão 

 
1º Era um sobrado; na parte de baixo, o armazém do meu avô, onde se vendia um pouco de tudo. 
Tecidos, renda, sianinha, botões, fumo de rolo, açúcar, feijão e grãos de um modo geral – não em pacotes 
mas em sacos grandes, que ficavam no chão. No andar de cima, onde morava a família, era a casa da 
minha avó – nunca do meu avô. 
2º No armazém havia um balcão onde os mais chegados iam toda tarde conversar, com direito a um 
copinho de cachaça – um só. Meu avô, italiano, se vestia de terno, gravata e colete, e em casa se concedia 
o direito de tirar o paletó mas sempre de gravata e colete. 
3º Em cima, dando para a praça, havia uma sala de visitas que só era aberta em ocasiões muito 
especiais – que nunca aconteciam –, com sofá, cadeiras estofadas e um piano. Mais para dentro uma 
grande sala de jantar onde todos almoçavam e jantavam à mesma hora – 11:30 e 19h; em cada quarto, três 
ou quatro camas, e banheiro era um só, para os avós, 12 filhos e os netos que lá passavam grandes 
temporadas 
4º Minhas oito tias só tinham um objetivo na vida: arranjar um marido, e bastava que ele fosse um 
rapaz bom e trabalhador. Das oito, só uma trabalhava: era professora, e ia a cavalo, todos os dias, dar 
aulas. Foi a única que ficou solteira. As outras se casaram e para suas filhas só havia um objetivo na vida: 
casar, ter filhos. E assim corria a vida. 
5º Nos fundos da casa, havia uma varanda para o rio; ao lado, a cozinha com uma janela  de onde se 
tinha a vista mais bonita da casa; por essa janela a empregada jogava o lixo. A palavra ecologia ainda não 
existia e da varanda nós, crianças, ficávamos vendo as cascas de laranja e banana sendo levadas pela 
correnteza. 
6º A grande aventura era dormir no chão duro. Os menores imploravam para ter o privilégio de dormir 
com um lençol em cima dos tacos e um ___________. Era a grande farra. 
7º Uma vez por semana vinha um homem lavar o chão da casa; ele jogava baldes de água, passava 
sabão, depois ___________, tirava o _____________ com um rodo e secava com um pano. Só a sala da 
frente era encerada e o brilho dado na mão, com uma flanela. Quando o trabalho estava pronto ficava um 
cheiro de casa de gente honesta, de gente direita. Onde foram parar esses cheiros? 
8º As comidas eram de interior: galinha quase todo dia e, para dar uma corzinha ao refogado, colorau. 
Os legumes eram da roça: abobrinha, jiló, couve, repolho, chuchu. Às vezes uma tia perguntava: “Você quer 
um ovo frito?” Esse privilégio só acontecia às vezes e só para os netos que estavam de visita. 
9º As sobremesas eram doces de banana em rodelas e de mamão verde. Esse meu lado da família 
(da minha mãe) não era muito de comer. Lá pelas 21h tinha um lanche modesto: café com leite, pão e 
manteiga; aos domingos ............... biscoitos, e cada uma das crianças .............. o direito de fazer um do 
feitio que ..................., que era sempre o mesmo: uma lagartixa e no lugar dos olhos, dois milhos. 
10 Havia muitas visitas a tias, avós e primas longínquas. Os laços familiares eram cultivados com 
cuidado, mas o melhor de tudo era quando as tias moravam do outro lado do rio, porque aí a gente 
atravessava a ponte, o que era, sempre, uma emoção. E ainda havia a ponte de ferro por onde passava o 
trem, que era um perigo. O sonho de todos nós, crianças, era atravessar essa ponte pulando sobre os 
dormentes, e a minha falta de coragem para desobedecer e atravessar a ponte de ferro é uma frustração 
até hoje não superada. Outra: nunca ter tomado um banho no rio. 
11 São belas as lembranças de quem passou parte da infância em uma cidade do interior com um rio e 
uma ponte – duas aliás. 
 E melhor ainda é lembrar. 

LEÃO, Danuza. Folha de S. Paulo, Caderno C, 21 jul. 2002, p. 2. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linhas contínuas no texto: 
a) travecero – enchaguava – excesso. 
b) travesseiro – enxaguava – excesso. 
c) traveceiro – enxaguava – escesso. 
d) travessero – enchaguava – exsseço. 
 
02 - Obedecendo as normas de concordância verbal assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas de linhas pontilhadas no texto (9º parágrafo): 
a) haviam – tinham – quisessem.   c) havia – tinha – quisesse. 
b) haviam – tinham – quisesse.    d) havia – tinham – quisessem. 
 
03 - Em relação ao texto assinale a alternativa incorreta: 
A autora relata algumas de suas rotinas. E dá destaque àquilo que era mais marcante para as 
crianças. 
a) Fazer um biscoito do feitio de lagartixa. 
b) Dormir no chão duro. 
c) Ficar na varanda vendo as cascas de laranja e banana sendo levadas pela correnteza. 
d) O cheiro de casa de gente honesta. 
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04 - Em “E assim corria a vida”. (final do 4º parágrafo). O nexo assim pode ser corretamente 
substituído por: 
a) desse modo. 
b) embora. 
c) porquanto. 
d) posto que. 
 
05 - Os travessões simples utilizados no texto (1º, 2º e 11 parágrafos) foram empregados para: 
a) Sinalizar o acréscimo de uma informação. 
b) Detalhar uma informação. 
c) Destacar a fala da narradora personagem. 
d) Marcar as suspensões dos pensamentos, provocadas por hesitação da narradora. 
 
06 - Assinale a alternativa em que o segmento grifado abaixo está substituído pelo pronome 
correspondente de modo incorreto: 
a) tirar o paletó = tirá-lo. 
b) tinham um objetivo = tinham-no. 
c) nunca ter tomado um banho = nunca o ter tomado. 
d) a gente atravessava a ponte = a gente atravessava-lhe. 
 
07 - Assinale a alternativa em que as palavras são acentuadas pela mesma razão que família: 
a) açúcar – única. 
b) longínquas – café. 
c) privilégio – água. 
d) infância – ficávamos. 
 
08 - Analise as alternativas sobre o sinônimo de: 
I - ocasiões (3º parágrafo) – momentos. 
II - feitio (9º parágrafo) – formato. 
III - cultivados (10 parágrafo) – mantidos. 
Quais delas há sinônimos adequados para as palavras do texto? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas II e III. 
d) I, II e III. 
 
09 - Assinale a alternativa em que a divisão silábica está correta: 
a) e-co-lo-gi-a.    c) bis-co-i-to. 
b) man-te-i-ga.    d) fe-i-ti-o. 
 
10 - “Ecologia” se escreve com “g”, também se escreve com “g”: 
a) can___ica – ___irau. 
b) cere___eira – berin___ela. 
c) ___ibóia – vare___ista. 
d) farin___ite – rabu___ice. 
 
11 - Na figura que segue, sabe-se que o triângulo retângulo é isósceles e que sua hipotenusa 
coincide com o diâmetro da circunferência, cuja medida é 16 cm: 

 
Utilizando π = 3, é correto afirmar que a área sombreada na figura acima é igual a: 
a) 8 cm2. 
b) 16 cm2. 
c) 80 cm2. 
d) 160 cm2. 
 
12 - Carlos pretende cercar um terreno retangular cuja área mede 224 m2, sendo que o comprimento 
mede 2 metros a mais que a largura. A quantidade de tela necessária para cercar esse terreno é igual 
a: 
a) 70 metros.    c) 35 metros. 
b) 60 metros.    d) 30 metros. 
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13 - Na linha de produção de uma metalúrgica, 25 máquinas produzem 100 mil unidades de 
determinada peça, num período de 30 dias. O gerente de produção recebeu uma encomenda de 240 
mil peças, cujo prazo para entrega era de, no máximo, 50 dias. Para conseguir entregar essa 
encomenda no prazo, a quantidade de máquinas operando nessa linha de produção deve ser igual a: 
a) 36. 
b) 35. 
c) 32. 
d) 30. 
 
14 - Uma caixa em formato de prisma hexagonal regular possui apótema da base medindo 30 cm e 
arestas laterais medindo 40 cm. O volume equivalente a 2/3 da capacidade dessa caixa é igual a: 
a)  m3. 
b)  m3. 
c)  m3. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
15 - Uma pesquisa realizada com 90 pessoas apontou que 3/5 delas caminham pela manhã, 40% 
caminham à tarde, e 5 pessoas não fazem caminhada. O número de pessoas que caminham de 
manhã e a tarde é igual a: 
a) 0. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 5. 
 
16 - De acordo com os dados oficiais do Censo 2.010, aproximadamente, qual é a densidade 
demográfica de Astorga? 
a) 37 moradores por km². 
b) 47 moradores por km². 
c) 57 moradores por km². 
d) 67 moradores por km². 
 
17 - Leia com atenção o trecho da notícia abaixo: 
O Ministério da Saúde vai aproveitar a chegada de novos médicos ao mercado de trabalho em 
dezembro para lançar o terceiro edital do Programa Mais Médicos. A informação foi confirmada dia 
04/11 pelo ministro da Saúde, __________, que participou do 1º Fórum Nova Favela Brasileira. (...) 

Fonte – Agencia Brasileira de Notícias. 
Que alternativa completa CORRETAMENTE o lacuna da notícia? 
a) Alexandre Padilha. 
b) Barjas Negri. 
c) José Gomes Temporão. 
d) José Saraiva Felipe. 
 
18 - Ocupou a Presidência da República por seis anos: 
a) Fernando Henrique Cardoso. 
b) João Figueiredo. 
c) José Sarney. 
d) Luiz Inácio Lula da Silva. 
 
19 - Que fato histórico ocorreu no mesmo dia em que o engenheiro chefe do Departamento de 
Topografia e Procurador da Companhia de Melhoramentos Norte do Paraná elaborou o projeto do 
patrimônio de Astorga? 
a) Final da Segunda Guerra Mundial. 
b) Deposição do Ex-Presidente Getúlio Vargas. 
c) Início da construção de Brasília/DF. 
d) Término da construção do Muro de Berlim/Alemanha. 
 
20 - Palmas, é a Capital de que Estado abaixo? 
a) Acre. 
b) Amapá. 
c) Roraima. 
d) Tocantins. 
 
21 - O que decreta a Lei nº 8.742, de 7 de Dezembro de 1993? 
a) o Estatuto da Criança e do Adolescente.  c) a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional. 
b) a Lei Orgânica da Assistência Social.   d) o Estatuto do Idoso. 
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22 - A assistência social é realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública 
e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas dos cidadãos. A assistência 
social tem por objetivos: 
I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de 
riscos. 
II - a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das 
famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos. 
III - a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões 
socioassistenciais. 
IV - o atendimento somente às pessoas portadoras de necessidades especiais.  
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I e III. 
b) Apenas as afirmativas II e IV. 
c) Apenas as afirmativas I, II e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
23 - A assistência social visa o enfrentamento a pobreza garantindo aos mais necessitados os 
mínimos sociais. A Assistência social trabalha mais precisamente no atendimento com: 
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. 
II - o amparo às crianças e aos adolescentes carentes. 
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho. 
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência a promoção de sua integração à vida 
comunitária.  
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas a afirmativa I. 
b) Apenas as afirmativas II e IV. 
c) Apenas as afirmativas I e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
24 - Qual é a instância coordenadora responsável pela Política Nacional de Assistência Social? 
a) Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
b) Ministério da Educação e Agricultura. 
c) Ministério da Integração Nacional. 
d) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 
 
25 - A assistência social visa o atendimento dos mais necessitados na garantia de seus direitos 
civis. Após ser feita uma triagem de cada caso, começa a ser realizada as intervenções necessárias. 
A assistência social se organiza em dois tipos de proteção: A proteção social básica e a proteção 
social especial. O atendimento a proteção social básica compreende: 
a) os conjuntos de serviços, programas, projetos e benefícios destinados exclusivos aos atendimentos aos 
idosos. 
b) o conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social que visa a prevenir 
situações de vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e 
do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 
c) os conjuntos de serviços e aquisições de matérias visando o atendimento de crianças menores de seis 
anos de idade. 
d) os conjuntos de serviços e ações a serem aplicadas aos adolescentes infratores. 
 
26 - A assistência social conta também com o benefício de prestação continuada, que visa atender 
aos mais necessitados que não conseguem prover sua própria manutenção e nem de tê-la provida 
por sua família. O benefício de prestação continuada é de um salário mínimo mensal a família. Quem 
tem direito a esse benefício?  
a) todas as crianças e adolescentes. 
b) pessoas entre 20 (vinte) a 40 (quarenta) anos. 
c) pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais. 
d) somente os idosos até 50 (cinquenta) anos. 
 
27 - A política nacional do idoso tem por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando 
condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. De acordo 
com a política nacional do idoso considera-se idoso a pessoa: 
a) maior de sessenta anos de idade. 
b) menor de sessenta anos de idade. 
c) maiores de setenta anos de idade.  
d) menores de cinquenta e cinco anos de idade. 
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28 - A política nacional do idoso rege-se por alguns princípios, sendo eles: 
I - a família, a sociedade e o estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da 
cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o 
direito à vida. 
II - o processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo ser objeto de 
conhecimento e informação para todos. 
III - o idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza. 
IV - o idoso deve ser o principal agente e o destinatário das transformações a serem efetivadas 
através desta política. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas II e III. 
b) Apenas as afirmativas I e IV. 
c) Apenas as afirmativas I e II. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
29 - Os idosos têm seus direitos garantidos por lei.  Direitos esses que devem ser assegurados pelas 
Ações Governamentais.  Na política nacional do idoso, as ações desenvolvidas são de competências 
dos órgãos e entidades públicos na qual tem o dever de garantir na área de saúde a todos os idosos: 
I - assistência à saúde, nos diversos níveis de atendimento do Sistema Único de Saúde. 
II - prevenir, promover, proteger e recuperar a saúde do idoso, mediante programas e medidas 
profiláticas. 
III - adotar e aplicar normas de funcionamento às instituições geriátricas e similares, com 
fiscalização pelos gestores do Sistema Único de Saúde. 
IV - elaborar normas de serviços geriátricos hospitalares. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas II e III. 
b) Apenas as afirmativas I e IV. 
c) Apenas as afirmativas I e II. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
30 - Qual a lei dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente? 
a) Lei nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1996. 
b) Lei nº 11.738, de 16 de Julho de 2008. 
c) Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990. 
d) Lei no 10.172, de 9 de Janeiro de 2001. 
 
31 - Perante o Estatuto da Criança e do Adolescente qual é a idade de uma pessoa para ser 
considerada criança e adolescente para efeito da lei? 
a) Considera-se criança a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescentes aquela entre doze e 
dezoito anos de idade. 
b) Considera-se criança a pessoa até doze anos de idade completos, e adolescentes aquela entre treze e 
dezoito anos de idade. 
c) Considera-se criança a pessoa até onze anos de idade incompletos, e adolescentes aquela entre doze e 
dezoito anos de idade. 
d) Considera-se criança a pessoa até treze anos de idade completos, e adolescentes aquela entre quatorze 
e dezoito anos de idade. 
 
32 - Todas as crianças e adolescentes têm direito à vida e à saúde, direito de nascer e ser 
respeitado, para isso os governantes precisam realizar políticas sociais públicas que permitam o 
nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso das crianças e adolescentes em condições 
dignas de existência. Em relação ao direito à vida e à saúde é correto afirmar que: 
I - É assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o atendimento pré e perinatal.    
II - É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do 
Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
promoção, proteção e recuperação da saúde. 
III - Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente serão 
obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras 
providências legais. 
IV - As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão 
obrigatoriamente encaminhadas à Justiça da Infância e da Juventude. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I, II e III. 
b) Apenas as afirmativas II e III. 
c) Apenas as afirmativas I e IV. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
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33 - Depois de esgotado todos os recursos de manter a criança e adolescente nas famílias naturais 
ou extensas estas podem ser encaminhadas para adoção de acordo com o que estabelece a lei. A 
criança ou adolescentes adotados passa a ter seu seus direitos garantidos por lei, sendo alguns 
desses direitos: 
I - 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. 
II - A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive 
sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes biológicos, salvo os 
impedimentos matrimoniais. 
III - O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho do que o adotando. 
IV - O adotado não tem os mesmo direito que os filhos ávidos no casamento. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I, II e III. 
b) Apenas a afirmativa III. 
c) Apenas as afirmativas I e IV. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
34 - A criança e o adolescente têm direito à educação, visando seu pleno desenvolvimento pessoal 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. No que se refere ao 
direito a Educação, crianças e adolescentes têm direito à: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 
II - direito de ser respeitado por seus educadores. 
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. 
IV - direito de organização e participação em entidades estudantis. 
V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I, II e III. 
b) Apenas as afirmativas II, III e V. 
c) Apenas as afirmativas I, IV e V. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
35 - No estatuto da Criança e do Adolescente está expresso o Direito à Profissionalização e à 
Proteção no Trabalho, podendo sobre esse direito afirmar-se que: 
I - Ao adolescente até quatorze anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem. 
II - Ao adolescente aprendiz, maiores de quatorze anos, são assegurados os direitos trabalhistas e 
previdenciários. 
III - Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido. 
IV - Ao adolescente é vedado o trabalho de qualquer natureza. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas a afirmativa I. 
b) Apenas a afirmativa IV. 
c) Apenas as afirmativas I, II e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
36 - Os estabelecimentos comerciais devem ficar atentos à venda de alguns produtos às crianças e 
adolescentes, sobre o risco de sofrer penalidades os responsáveis pelo estabelecimento comercial 
que for flagrado por autoridades competentes vendendo a crianças e adolescentes: 
I - armas, munições e explosivos. 
II - bebidas alcoólicas. 
III - brinquedos educativos. 
IV - produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica ainda que por 
utilização indevida. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas a afirmativa III. 
b) Apenas as afirmativas I, II e IV. 
c) Apenas as afirmativas I, II e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
37 - Qual a função do Educador social? 
a) Desenvolver atividades junto a grupos que carecem de atenção especial seja crianças, adolescentes ou 
idosos, de forma a estimular o acesso a recursos e serviços sociais. 
b) Atuar como diretora pedagógica dos Centros Municipais de Educação Infantil. 
c) Elaborar a Proposta Pedagógica Escolar dos Centros Municipais de Educação Infantil. 
d) Atuar como membro exclusivo do Departamento de Cultura do Município.  
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38 - Das tarefas típicas relacionadas a baixo qual não condiz como sendo da função de educador 
social? 
a) Planejar e desenvolver em conformidade com a proposta pedagógica da unidade, atividades lúdicas, 
pedagógicas, sociais, culturais, de rotinas diárias como: alimentação, higiene pessoal e ambiental, junto a 
crianças, adolescentes e idosos que contribuam para o desenvolvimento de competências para ser e 
conviver. 
b) Autorizar, reconhecer e credenciar documentos escolares. 
c) Encaminhar, acompanhar e monitorar crianças/adolescentes nas atividades internas e externas, 
conforme previstas na agenda sócio-educacional. 
d) Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, 
que estão sob sua responsabilidade. 
 
39 - O que é o Conselho Tutelar? 
a) é um órgão dependente da prefeitura municipal, encarregado de promover atividades culturais no 
município. 
b) é um órgão regional, jurisdicionado capaz de promover a inclusão social dos dependentes de 
entorpecentes. 
c) é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.  
d) é um órgão permanente e autônomo que tem como objetivo principal a qualificação e a inclusão de 
jovens no mercado de trabalho.  
 
40 - São atribuições do Conselho Tutelar: 
I - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal 
contra os direitos da criança ou adolescente. 
II- encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. 
III - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário. 
IV - assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e 
programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas a afirmativa III. 
b) Apenas as afirmativas I, II e IV. 
c) Apenas as afirmativas I, II e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO. 
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