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Internet: 
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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO 

TESTE SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS  

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

1. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 
causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os 15 
minutos iniciais. 

2. A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das 
quais apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a 
alternativa, marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente 
todo o espaço correspondente à letra a ser assinalada.  

3. Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer 
material entre os candidatos.  

4. Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, 
dicionário, boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que 
possa indicar tentativa de fraude. 

5. Esta prova terá duração de 3 horas, com início às 09h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO: 

_________________________________________________________________________________ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFERMEIRO 

CARGO: 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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Cargo: Enfermeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO  

LÍNGUA PORTUGUESA                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 
 

 
INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 
 

 
 

 
 

“Deixa-me dormir no teu seio. 
Dá-me o teu mel – violeta!” 
 

   (Casimiro de Abreu) 
 

Marque a alternativa quanto à colocação pronominal e a 
justificativa para a sua ocorrência no poema: 
 

A) Ênclise – verbos bitransitivos no início da oração. 
B) Próclise – orações com pronome indefinido, relativo ou 

demonstrativo. 
C) Ênclise – verbo no imperativo afirmativo. 
D) Mesóclise – verbos empregados no futuro do presente ou 

no futuro do pretérito, desde que não haja nenhum fator de 
próclise. 

 
 
 
Assinale a alternativa em que há erro ortográfico: 
 

A) Para resolver o problema, ela teve que falar com o 
mandachuva da empresa. 

B) Coloquei o seu jantar dentro do microondas. 
C) O ditador era claramente antissemita. 
D) Um meio ambiente equilibrado é essencial para a nossa 

coexistência. 

 
 

 
“Pequenos olhos miosótis, com sobrancelhas largas, muito 
grande, magro e curvado, sua barba comprida escondia sua 
gravatinha mirrada, seu queixo era um pouco fugidio e sua boca, 
que eu nunca vi, tivesse talvez os lábios um pouco moles, mas 
ele tinha uma testa grande e inchada e um crânio enorme. Tinha 
muito do profeta hebreu.”  
 
(Virginia Woolf – A Viagem) 
 
Analise o trecho da obra de Virginia Woolf e assinale a 
alternativa correta: 
 
A) A narração objetiva formar uma sequência de 

acontecimentos na qual as personagens interagem entre si 
num determinado espaço no decurso do tempo. 

B) O texto assinala as características mais singulares e 
específicas, destacando do conjunto uma impressão 
dominante capaz de individualizar a personagem que está 
sendo descrita. 

C) Observa-se uma argumentação lógica e intencional da 
autora disposta a convencer o leitor com o seu ponto de 
vista de forma coerente e coesa. 

D) A escritora manifesta suas ideias através de palavras de 
efeitos sugestivos e simbólicos objetivando provocar 
sentimentos e emoções. 

 
 

 
 

Marque a opção em que todas as palavras são 
paroxítonas: 
 
A) acrobacia, ciclone, cleptomania, azimute. 

B) condor, ureter, ardil, hostil. 

C) gratuito, maquinaria, fervido, álibi. 

D) notívago, café, idólatra, fênix. 

 
 

 
 

Marque a opção em que o uso da preposição ou do artigo 
está quebrando o paralelismo das frases: 
 
A) Confira o trânsito ao vivo no Balão da Tabuleta e na 

Ponte da Amizade. 

B) Sugeriram-me que definisse ritual e superstição. 

C) Somente depois de debruçar-me exaustivamente na 

instrução e no exame do processo, decidi. 

D) Fluminense vence o Flamengo na final do campeonato. 

 
 

 

 
A coesão referencial é obtida através de cadeias de 

referência, isto é, um conjunto de termos ou expressões 

que remetem para a mesma entidade. Julgue os itens: 

 
I - A anáfora ou termo anafórico consiste na retoma - total ou 
parcial - do referente de palavras anteriormente inseridas no 
texto. Ou seja, o referente antecede, na frase, os seus 
correferentes ou termos anafóricos.  
II – A elipse consiste na omissão de um ou mais termos 
numa oração que podem ser facilmente identificados, tanto 
por elementos gramaticais presentes na própria oração, 
quanto pelo contexto. 
III - A catáfora consiste na retoma do referente de palavras 
posteriormente inseridas no texto, os correferentes 
antecedem, na frase, o seu referente. 
IV – Na correferência não anafórica duas ou mais 
expressões linguísticas remetem para o mesmo referente, 
sem que exista dependência referencial entre si. 
 
Quantos itens são verdadeiros? 
 
A) um 

B) dois 

C) três 

D) quatro 

 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 
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Cargo: Enfermeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO  

 
 

Assinale a alternativa correta quanto às relações 

estabelecidas pelas preposições: 

 
A) Esta canção é de Alceu Valença. (posse) 

B) Precisamos falar sobre Kevin. (conteúdo) 

C) Ele nunca mais voltará a andar a cavalo. (meio) 

D) Ela vai ao cinema com amigos. (instrumento) 

 
 
 
O Protocolo de Kyoto entra em vigor nesta quarta-feira, 
estabelecendo as primeiras metas de redução de gases 
poluentes no planeta. O documento, assinado por 141 
países, estabelece metas para a redução de gases poluentes, que, 
acredita-se, estejam ligados ao aquecimento global. Gases como 
o dióxido de carbono “segurariam” o calor na atmosfera, 
causando o chamado efeito estufa. No entanto apenas 30 países 
industrializados estão sujeitos a essas metas. O Brasil ratificou o 
tratado, mas não teve de se comprometer com metas específicas, 
porque é considerado país em desenvolvimento. 
 
Analise o texto e julgue os itens em verdadeiro (V) e falso 

(F): 

 
I - As palavras grifadas são responsáveis por estabelecer entre 
as diversas partes do enunciado relações de sentido que dão ao 
texto unidade, desenvolvimento lógico. 
II - A palavra que foi empregada para servir de conexão entre os 
trechos “gases poluentes” e “estejam ligados ao aquecimento 
global”, estabelecendo relação de especificação entre eles, isto é, 
o último trecho restringe, delimita a extensão do sentido de 
“gases poluentes”. 
III - A expressão “no entanto” evidencia relação de 
contraposição entre o período que se inicia e o que havia sido 
mencionado até aquele ponto. 
IV - O vocábulo “porque” conecta, em relação de causa e efeito, 
os trechos [O Brasil] “não teve de se comprometer com metas 
específicas” (efeito) e “é considerado país em desenvolvimento” 
(causa). 
 
A) V, F, V, F 

B) V, V, F, F 

C) V, V, V, V 

D) F, F, F, F 

 
 
 
Sobre estrutura e formação de palavras, marque a opção 
incorreta: 
 
A) Os elementos mórficos que entram na estrutura das 

palavras são o radical, as desinências, a vogal temática e os 

afixos (prefixos e sufixos). 

B) Morfemas são elementos comuns às palavras da mesma 

família etimológica. 

C) A derivação consiste na formação de palavras mediante 

acréscimo de afixos a uma palavra ou mediante a redução 

da palavra-base. 

D) O léxico pode “tomar emprestadas” palavras de outros 

idiomas, adaptando-as ou não. 

 
 

Marque a alternativa em que há erro quanto à análise da 
forma verbal “andávamos”: 
 
A) and-  é radical 
B) -á-  é vogal temática 
C) -va-  é desinência de pretérito imperfeito do subjuntivo 
D) -mos - é desinência de 1ª pessoa do plural 

 

 
 

 
Considerando as regras de concordância nominal, em todas 
as alternativas o adjetivo exerce a mesma função, exceto: 
 
A) A jurisprudência e os costumes são legítimos para 

consulta. 
B) Chamaram a João e Marcelo de melindrosos. 
C) O carro é novo. 
D) Tinha pelo amigo alta admiração e respeito. 

 

 
 
 

Assinale a opção em que a concordância verbal não 
corresponde à norma culta: 
 
A) Duas horas é pouco tempo para responder as provas do 

teste seletivo. 
B) Quem é a pessoa que consegue fazer justiça com as 

próprias mãos? 
C) Os religiosos já haviam catequizado o índio e o tornado 

cristão. 
D) Devem haver benefícios para quem bebe um copo de 

vinho no desjejum. 
 

 
 

 
Eu detesto quando ele traz serviço para casa. A oração em 
destaque é classificada como: 
 
A) oração subordinada adverbial temporal 
B) oração subordinada adverbial consecutiva 
C) oração coordenada sindética explicativa 
D) Oração Reduzida de Infinitivo 

 

 
 

 
Marque a oração coordenada sindética explicativa: 
 
A) Quase sorria, logo estava apreciando a cena. 
B) Eu canto porque o instante existe. 
C) Saia logo, que eu preciso de você. 
D) Sua fome era tanta que comeu com casca e tudo. 

 

 
 

 
Não é vício de linguagem: 
 

A) Hiato 
B) Colisão 
C) Silepse 
D) Solecismo 

 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 
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Cargo: Enfermeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO  

 

 
 

 
 

Todas as alternativas a seguir apresentam guias do Microsoft 

Office Word 2007, EXCETO: 
 

A) Ferramentas. 

B) Referências. 

C) Layout da Página. 

D) Inserir. 

 

 
 

Marque a opção que NÃO apresenta um grupo pertencente à 

guia Revisão do Microsoft Office Word 2007. 

 

A) Mapeamento. 

B) Controle. 

C) Comparar. 

D) Alterações. 

 

 
 

Qual a função da tecla de atalho “CTRL” + “SHIFT” + “H” no  

Microsoft Office Word 2007. 

 

A) Altera o tipo de letra. 

B) Aplica formatação de texto oculto. 

C) Alinha um parágrafo à esquerda. 

D) Aplica sublinhado mas só em palavras. 

 

 
 

No Sistema Operacional Windows 7, a tecla de atalho “WIN 

(Logotipo do Windows)” + “R” tem a função de: 

 

A) Minimizar todas as janelas. 

B) Exibir ou ocultar o menu Iniciar. 

C) Exibir ajuda do Windows. 

D) Abrir a caixa de diálogo Executar. 

 

 
 

A guia Exibição do Microsoft Office Word 2007 possibilita: 

 

A) Classificar dados, filtrar, importar dados, validar células 

etc. 

B) Verificar ortografia, inserir comentários, proteger planilha 

com senhas etc... 

C) Alterar os modo de exibição, alterar o zoom, congelas 

células, gravar macros etc.. 

D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INFORMÁTICA                                                                                    QUESTÕES DE 16 A 20 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

ÁREA LIVRE 
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Cargo: Enfermeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO  

 

 
 

 
 

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um sinal vital do 

paciente. 
 

A) Dilatação dos vasos sanguíneos. 

B) Pulso.  

C) Respiração. 

D) Temperatura. 

 

 
 

A temperatura é a medida do calor do corpo.  É considerada 

ainda o equilíbrio entre o calor produzido e o calor perdido. O 

Tempo para deixar o termômetro no paciente é de 5 a 10 

minutos. A Temperatura bucal para ser considerada normal 

deve estar entre: 
 

A) 36,2ºC a 37ºC. 

B) 32ºC a 37ºC 

C) 31ºC a 36,8ºC 

D) 28,4ºC a 37,2ºC 

 

 
 

A principal função da respiração humana é: 
 

A) Dispersar as células do organismo de oxigênio e retirar o 

excesso de dióxido de carbono. 

B) Suprir as células do organismo de carbono e retirar o 

excesso de dióxido de carbono. 

C) Suprir as células do organismo de oxigênio e retirar o 

excesso de dióxido de carbono. 

D) Suprir as células do organismo de dióxido de carbono e 

retirar o excesso de oxigênio. 

 

 
 

No Aneurisma: 
 

A) Ocorre a morte dos tecidos devido à falta de irrigação 

permanente quando há obstrução total dos vasos. 

B) Ocorre a obstrução parcial da artéria que leva a uma 

irrigação insuficiente dos tecidos, originando dores fortes. 

C) Ocorre a fragmentação da placa e libertação de fragmentos 

que viajam na corrente sanguínea podendo obstruir outras 

artérias. 

D) A placa fragiliza a parede das artérias que se torna 

distendida e sujeita a ruptura. 

 

 
 

 
 

Sobre os direitos e garantias fundamentais expressos na 

Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa 

ERRADA. 

 

A) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em 

locais abertos ao público, dependentemente de 

autorização, desde que não frustrem outra reunião 

anteriormente convocada para o mesmo local, sendo 

apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. 

B) É inviolável o sigilo da correspondência e das 

comunicações telegráficas, de dados e das 

comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por 

ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 

estabelecer para fins de investigação criminal ou 

instrução processual penal. 

C) Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a 

permanecer associado. 

D) É livre a locomoção no território nacional em tempo de 

paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele 

entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 

 

 
 

Observe os itens a seguir relacionados ao artigo 5º da 

Constituição Federal de 1988. 

 

I. A lei considerará crimes inafiançáveis e suscetíveis de 

graça ou anistia a prática da tortura , o tráfico ilícito de 

entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos 

como crimes hediondos, por eles respondendo os 

mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se 

omitirem. 

II.  A lei assegurará aos autores de inventos industriais 

privilégio temporário para sua utilização, bem como 

proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, 

aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo 

em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e 

econômico do País. 

III.  A criação de associações e, na forma da lei, a de 

cooperativas dependem de autorização, sendo permitida a 

interferência estatal em seu funcionamento. 

IV. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação 

por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse 

social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, 

ressalvados os casos previstos nesta Constituição. 
 

É verdadeiro o que se afirma em: 

 

A) II e IV 

B) I, II e III 

C) I, II, III e IV 

D) I, III e IV 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                               QUESTÕES DE 21 A 40 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 
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Cargo: Enfermeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO  

 
 

De acordo com a Constituição Federal de 1988,  a faixa de até 

_____________, ao longo das fronteiras terrestres, designada como 

faixa de fronteira, é considerada fundamental para defesa do 

território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas 

em lei. 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna 

acima. 

 

A) Cento e noventa  quilômetros de largura. 

B) Cento e cinquenta quilômetros de largura. 

C) Cento e vinte quilômetros de largura. 

D) Cento e trinta quilômetros de largura. 

 

 
 

Na elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde – PGRSS deve ser considerado que ele: 

 

I. Deve conter critérios sobre a coleta e destinação final dos 

resíduos de saúde. 

II. É documento integrante do processo de licenciamento 

ambiental. 

III. Deve ser elaborado pelo gerador dos resíduos e de acordo 

com os critérios estabelecidos pelos órgãos de vigilância 

sanitária e meio ambiente, a quem cabe sua análise e aprovação. 
 

É verdadeiro o que se afirma em: 
 

A) I 

B) I, II e III 

C) II e III 

D) I e II 

 

 
 

A respeito dos resíduos de serviços de saúde, assinale a opção 

INCORRETA. 
 

A) É facultativa a segregação dos resíduos na fonte e no 

momento da geração, de acordo com suas características, 

para fins de redução do volume dos resíduos a serem 

tratados e dispostos, garantindo a proteção da saúde e do 

meio ambiente. 

B) Os resíduos de serviços de saúde devem ser 

acondicionados atendendo às exigências legais referentes 

ao meio ambiente, à saúde e à limpeza urbana, e às normas 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou, 

na sua ausência, às normas e critérios internacionalmente 

aceitos 

C) Os rejeitos radioativos, quando atingido o limite de 

eliminação, passam a ser considerados resíduos das 

categorias biológica, química ou de resíduo comum, 

devendo seguir as determinações do grupo ao qual 

pertencem. 

D) Os resíduos no estado líquido não devem ser 

encaminhados para disposição final em aterros. 

 
 

Se o paciente sofrer uma queimadura, o enfermeiro deve: 

 

I. Interromper o processo de queimadura. 

II. Remover roupas, jóias, anéis, piercings e próteses do 

paciente. 

III. Cobrir as lesões com tecido limpo. 

É correto o que se afirma em: 

 

A) I e III 

B) I, II e III 

C) II e III 

D) II 

 

 
 

São direitos dos enfermeiros, dentre outros existentes: 

 

I. Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento 

profissional, cultural e a defesa dos legítimos interesses de 

classe. 

II. Receber salários ou honorários pelo seu trabalho que 

deverá corresponder, no mínimo, ao fixado por legislação 

específica. 

III. Participar de movimentos reivindicatórios por melhores 

condições de assistência, de trabalho e remuneração. 

IV. Executar atividades que não sejam de sua competência 

legal. 

A quantidade de itens corretos é: 

 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

 

 
 

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio 

fundamental do Código de Ética dos Enfermeiros. 

 

A) O profissional de Enfermagem exerce suas atividades 

com justiça, competência, responsabilidade e 

honestidade. 

B) O profissional de Enfermagem exerce a profissão com 

autonomia, respeitando os preceitos legais da 

Enfermagem. 

C) A Enfermagem é uma profissão comprometida com a 

saúde do ser humano e da coletividade. Atua na 

promoção, proteção, recuperação da saúde e 

reabilitação das pessoas, respeitando os preceitos 

éticos e legais. 

D) O profissional de Enfermagem participa, como 

integrante da sociedade, das ações que não visem 

satisfazer às necessidades de saúde da população. 

 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 
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Cargo: Enfermeiro 
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Segundo o Código de Ética dos profissionais da enfermagem, o 
enfermeiro deve, EXCETO: 
 

A) Prestar adequadas informações ao cliente e família a 

respeito da assistência de Enfermagem, possíveis 

benefícios, riscos e conseqüências que possam ocorrer. 

B) Colaborar com a equipe de saúde no esclarecimento do 

cliente e família sobre o seu estado de saúde e tratamento, 

possíveis benefícios, riscos e conseqüências que possam 

ocorrer. 

C) Solicitar consentimento do cliente ou do seu representante 

legal, de preferência por escrito, para realizar ou participar 

de pesquisa ou atividade de ensino em Enfermagem, 

mediante apresentação da informação completa dos 

objetivos, riscos e benefícios, da garantia do anonimato e 

sigilo, do respeito a privacidade e intimidade e a sua 

liberdade de participar ou declinar de sua participação no 

momento que desejar. 

D) Comunicar informalmente ao Conselho Regional de 

Enfermagem fatos que envolvam recusa ou demissão de 

cargo, função ou emprego, motivados pela necessidade do 

profissional em preservar os postulados éticos e legais da 

profissão. 
 

 
 

A respeito da atuação de enfermagem em serviço ambulatorial 
de traumato-ortopedia, assinale a opção ERRADA. 
 

A) O trauma é uma lesão de extensão e intensidades variáveis, 

que pode ser provocada por agentes químicos, físicos e/ou 

psíquicos, de forma intencional ou acidental, instantânea 

ou prolongada, produzindo perturbações somáticas ou 

psíquicas. 

B) A enfermagem tem um papel essencial junto da pessoa em 

situação de dependência, sendo a promoção do 

autocuidado um elemento essencial dos cuidados de 

enfermagem, principalmente em um contexto hospitalar. 

C) O conhecimento anatômico não permite à equipe de 

enfermagem distinguir o tipo de fratura e a região que 

ocorreu a fratura, quando visualizada na imagem 

radiológica, podendo ser classificada em fratura proximal, 

medial e distal.  

D) Para a confecção do gesso, a equipe de enfermagem 

higieniza a pele, protege a pele com malha tubular, onde o 

objetivo é proteger do algodão ortopédico que é colocado 

na sequência e pode ocasionar coceira.  

 
 

A Sonda Nasogástrica Fechada é utilizada com finalidade de 

alimentação, quando por alguma razão o paciente não pode 

utilizar a boca no processo de digestão. Como exemplo, 

podemos citar: 

 

I. Câncer de língua. 

II. Anorexia. 

III . Repouso pós- cirúrgico. 

É correto o que se afirma em: 

 

A) II e III 

B) I, II e III 

C) I 

D) I e II 

 

 
 

O aleitamento materno predominante ocorre quando: 

 

A) A criança recebe, além do leite materno, água ou 

bebidas à base de água (água adocicada, chás, 

infusões),sucos de frutas. 

B) A criança recebe leite materno (direto da mama ou 

ordenhado), independentemente de receber ou não 

outros alimentos. 

C) A criança recebe, além do leite materno, qualquer 

alimento sólido ou semissólido com a fi nalidade de 

complementá-lo, e não de substituí-lo. Nessa categoria a 

criança pode receber, além do leite materno, outro tipo 

de leite, mas este não é considerado alimento 

complementar. 

D) A criança recebe leite materno e outros tipos de leite. 
 

 

 
 

O enfermeiro, ao avaliar uma criança com tosse ou 

dificuldade para respirar, pode verificar: 

 

I. Respiração rápida. 

II. Há quanto tempo a criança está com tosse ou dificuldade 

para respirar. 

III. Se a criança apresenta sibilância ocasional ou frequente. 

IV. Tiragem subcostal. 

 

A quantidade de itens corretos é: 

 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 
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Cargo: Enfermeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO  

 
 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, são 

medidas aplicáveis aos pais ou responsável, dentre outras 

existentes: 

 

I. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, 

orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. 

II. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. 

III. Obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua 

freqüência e aproveitamento escolar. 

IV. Obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a 

tratamento especializado. 

É verdadeiro o que se afirma em: 

 

A) I, II e IV 

B) II e IV 

C) I, II, III e IV 

D) I, III e IV 

 

 
 

As entidades que desenvolvam programas de acolhimento 

familiar ou institucional deverão adotar os seguintes princípios, 

dentre outros existentes, EXCETO: 

 

A) Evitar, sempre que possível, a transferência para outras 

entidades de crianças e adolescentes abrigados. 

B) Preparação gradativa para o desligamento. 

C) Desmembramento de grupos de irmãos. 

D) Integração em família substituta, quando esgotados os 

recursos de manutenção na família natural ou extensa. 

 

 
 

Assinale a alternativa ERRADA a respeito do disposto no 

Estatuto do Idoso. 

 

A) O Poder Público criará oportunidades de acesso do idoso à 

educação, adequando currículos, metodologias e material 

didático aos programas educacionais a ele destinados. 

B) O Poder Público apoiará a criação de universidade aberta 

para as pessoas idosas e incentivará a publicação de livros 

e periódicos, de conteúdo e padrão editorial adequados ao 

idoso, que dificultem a leitura, considerada a natural 

redução da capacidade visual. 

C) A política de atendimento ao idoso far-se-á por meio do 

conjunto articulado de ações governamentais e não-

governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios. 

D) O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família 

natural ou substituta, ou desacompanhado de seus 

familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em 

instituição pública ou privada. 

 

 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




