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INSCRIÇÃO 
 

TURMA NOME DO CANDIDATO 
 
 
 

   

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:  
ORDEM 

501 – Conselheiro Tutelar   
 

INSTRUÇÕES
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. 

3. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 

4. A prova desta fase é composta de 50 questões objetivas. 

5. Nesta prova, as questões são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre na sequência a, 
b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

6. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores 
de prova. 

7. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja 
irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

8. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar 
o limite do espaço para cada marcação. 

9. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-resposta, é de 4 (quatro) 
horas. 

10. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e qualquer tipo de aparelho eletrônico ou objeto identificável pelo detector de 
metais. Tais aparelhos deverão ser DESLIGADOS e colocados OBRIGATORIAMENTE dentro do saco 
plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas. 

b) Usar boné, gorro, chapéu ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 

c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será permitido quando 
indicado para o atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 

e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, réguas de 
cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 

g) Usar óculos escuros. 

h) Emprestar ou tomar emprestados materiais para realização das provas. 

i) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, antes do tempo mínimo de permanência 
estabelecido no item 3.15 ou ainda não permanecer na sala conforme estabelecido no item 3.16 da 
Resolução nº 172/2019 Comtiba. 

j) Fazer anotação de informações relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo seletivo. 

11. Será ainda excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas. 

b) Ausentar-se da sala de provas portando o Cartão-Resposta e/ou o Caderno de Questões, conforme o 
item 3.15 e 3.16 da Resolução nº 172/2019 Comtiba. 

c) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos e/ou agir com descortesia em relação a qualquer dos 
examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes. 

d) Não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões de prova e no Cartão-Resposta. 

e) Não permitir a coleta de sua assinatura. 

f) Não se submeter ao sistema de identificação por digital e detecção de metal. 
 

12. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para 
entregar o Caderno de Questões de prova e o Cartão-Resposta. 

13. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o 
consigo. 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos 
Específicos 
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RESPOSTAS 
01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 41 - 46 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 42 - 47 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 43 - 48 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 44 - 49 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01 - O artigo 227 da Constituição Federal de 1988 afirma a proteção integral à criança, ao adolescente e ao jovem. Sobre o 

tema, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A idade mínima para admissão ao trabalho de jovens e adolescentes será de 14 (quatorze) anos. 
2. É dever da família, da sociedade e do Estado, com absoluta prioridade, colocar a criança, o adolescente e o jovem a 

salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
3. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, 

proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
*02 - Segundo a Constituição Federal de 1988, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados, 

Municípios e Distrito Federal, constituindo-se em Estado Democrático de Direito. Sobre o tema, considere as seguintes 
expressões: 

 

1. A soberania. 
2. A cidadania. 
3. Os valores sociais do trabalho e da economia planificada. 
4. O pluralismo político. 

 

Corresponde(m) a fundamento(s) da República Federativa do Brasil: 
 

a) 2 apenas. 
b) 1 e 3 apenas. 
c) 3 e 4 apenas. 
d) 1, 2 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 

 
*03 - Sobre a proteção à família, assinale a alternativa correta. 
 

a) A comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes é entendida como entidade familiar. 
b) O planejamento familiar é livre decisão do casal, sendo permitida a criação de formas coercitivas de planejamento familiar. 
c) O casamento religioso não tem efeito civil. 
d) O casamento civil pode ser dissolvido por contrato privado com firma reconhecida assinada pelos ex-cônjuges. 
e) A união estável será reconhecida como entidade familiar após 3 anos de sua constituição. 

 
04 - Considerando a Constituição Federal de 1988, a idade mínima para imputabilidade penal é de: 
 

a) quatorze anos. 
b) dezesseis anos. 
►c) dezoito anos. 
d) vinte anos. 
e) vinte e um anos. 

 
05 - O artigo 8º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990) estabelece que é assegurado a todas as mulheres o 

acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição 
adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral 
no âmbito do Sistema Único de Saúde. Sobre o tema, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação, no último trimestre da gestação, ao 
estabelecimento em que será realizado o parto, garantido o direito de opção da mulher. 

2. A gestante deverá receber orientação sobre aleitamento materno, alimentação complementar saudável e crescimento 
e desenvolvimento infantil, bem como sobre formas de favorecer a criação de vínculos afetivos e de estimular o 
desenvolvimento integral da criança. 

3. O poder público tem a incumbência de proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe, no período pré e 
pós-natal, como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. 

4. O atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção secundária. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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*06 - O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que o Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência para 
a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária para 
pais, educadores e alunos. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. 

 

a) À criança de até 18 meses será facultada a aplicação de protocolo construído com a finalidade de detectar riscos ao seu 
desenvolvimento psíquico. 

b) A gestante e a parturiente têm direito a até três acompanhantes de sua preferência durante o período do trabalho de parto e 
do pós-parto imediato. 

c) A gestante tem direito à aplicação de cesariana pelo Sistema Único de Saúde quando assim requisitar. 
d) Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um 

dos pais ou responsável nos casos de internação de criança, jovem ou adolescente. 
e) A vacinação das crianças deverá ser executada mediante consentimento dos pais, nos casos recomendados pelas 

autoridades sanitárias. 
 
 
07 - O artigo 18-B do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que os pais, os integrantes da família ampliada e outras 

pessoas encarregadas de cuidar, tratar, educar ou proteger crianças e adolescentes que utilizarem castigo físico ou 
tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou sob qualquer outro pretexto, estarão 
sujeitos a determinadas medidas, sem prejuízo de outras sanções, as quais serão aplicadas pelo Conselho Tutelar. 
Corresponde a uma medida passível de aplicação pelo Conselho Tutelar: 

 

a) privação temporária de convívio da família com a criança. 
►b) encaminhamento obrigatório da criança a tratamento especializado. 
c) encaminhamento da criança à adoção compulsória. 
d) repreensão pública. 
e) multa. 

 
 
*08 - Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou 

contravenção penal. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. 
 

a) Em caso de ato infracional praticado por criança, poderá ser-lhe aplicada a medida de internação em estabelecimento 
educacional. 

b) Deve ser levada em consideração a idade da criança ou do adolescente na data da aplicação da medida, para fins de fixação 
dessa medida em caso de prática de ato infracional. 

c) Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente a pena de prisão. 
d) Em casos específicos, e tendo em conta a gravidade do ato infracional, será admitida a aplicação de medida de prestação de 

trabalho compulsório ao adolescente. 
e) A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. 

 
 
*09 - O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que a internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos 

princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Sobre o tema, 
considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Não será permitida a realização de atividades externas. 
2. A manutenção da medida deve ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada seis meses. 
3. Em nenhuma hipótese, o período máximo de internação excederá a três anos. 
4. A liberação será compulsória aos dezoito anos de idade. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
 

 
*10 - A Lei nº 13.509/2017 dispõe sobre adoção, tendo promovido alterações em outros diplomas legais. Sobre o tema, assinale 

a alternativa correta. 
 

a) À empregada adotante, à qual tenha sido concedida guarda provisória para fins de adoção, garante-se a estabilidade 
provisória idêntica à das gestantes. 

b) À empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de adolescente será concedida licença-maternidade 
pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

c) A desistência de entrega para adoção de criança após o nascimento somente poderá ocorrer por parte dos genitores caso 
haja consentimento dos adotantes. 

d) A criança cuja mãe adolescente esteja em acolhimento institucional deverá ser entregue para adoção. 
e) Na hipótese de não haver a indicação do genitor, o Conselho Tutelar poderá decretar a extinção do poder familiar e encaminhar 

a criança para adoção. 
 
* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas por área de conhecimento a qual pertence esta questão. 
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*11 - O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a adoção será precedida de estágio de convivência com a criança 
ou adolescente. Sobre o tema, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Em caso de adoção por pessoa ou casal residente ou domiciliado fora do país, o estágio de convivência poderá ser 
dispensado. 

2. O estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando já estiver sob a tutela ou a guarda legal do adotante 
durante tempo suficiente para que seja possível avaliar a conveniência da constituição do vínculo. 

3. O estágio de convivência poderá ser cumprido em país estrangeiro que faça fronteira com o Brasil. 
4. O prazo do estágio de convivência poderá ser prorrogado somente uma vez. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
 

 
12 - A Lei nº 13.431/2017 estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de 

violência. Entre outras medidas, essa lei estabelece que as políticas implementadas nos sistemas de justiça, segurança 
pública, assistência social, educação e saúde deverão adotar ações articuladas, coordenadas e efetivas voltadas ao 
acolhimento e ao atendimento integral às vítimas de violência. Tais ações deverão observar as diretrizes fixadas no artigo 
14 da referida lei. Sobre o tema, considere os seguintes itens: 

  

1. Abrangência e integralidade, comportando avaliação e atenção de todas as necessidades da vítima, decorrentes da 
ofensa sofrida. 

2. Estabelecimento de mecanismos de informação, referência, contrarreferência e monitoramento. 
3. Planejamento coordenado do atendimento e do acompanhamento, respeitadas as especificidades da vítima ou 

testemunha e de suas famílias. 
4. Celeridade do atendimento, que deve ser realizado imediatamente – ou tão logo quanto possível – após a revelação 

da violência. 
 

Corresponde(m) a diretrizes dessas ações: 
 

a) 1 apenas. 
b) 2 e 3 apenas. 
c) 3 e 4 apenas. 
d) 1, 2 e 4 apenas. 
►e) 1, 2, 3 e 4. 
 

 
*13 - Sobre os procedimentos previstos na Lei nº 13.431/2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do 

adolescente vítima ou testemunha de violência, é correto afirmar: 
 

a) Escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre situação de violência com criança ou adolescente perante órgão 
da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade. 

b) O depoimento especial será realizado em, pelo menos, duas sessões, a fim de se verificar a veracidade das informações 
coletadas. 

c) A vítima ou testemunha de violência poderá prestar seu depoimento a membro do Ministério Público, que formalizará relato 
posterior à autoridade judicial, caso entenda pertinente. 

d) A escuta especializada e o depoimento especial serão realizados nas dependências da Delegacia Policial com a presença 
dos acusados, desde que estes não possam manter contato visual com a vítima. 

e) O depoimento especial será digitado e assinado pelos presentes, sendo disponibilizadas tantas cópias quantas forem 
necessárias aos presentes. 

 
 
14 - Sobre a escolha de membros do Conselho Tutelar, conforme previsto na Lei Municipal nº 14.655/2015, assinale a 

alternativa correta. 
 

a) O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Curitiba (COMTIBA) fará a indicação dos candidatos a 
membro do Conselho Tutelar, e a eleição será feita mediante sufrágio universal e direto. 

►b) Os maiores de 16 anos podem votar, desde que inscritos como eleitores do Município até 100 (cem) dias anteriores à data da 
eleição. 

c) Ao cargo de Conselheiro Tutelar de Curitiba podem se candidatar os cidadãos de Curitiba que tenham idade igual ou superior 
a dezoito anos. 

d) O requisito de escolaridade mínima para candidatar-se ao cargo de Conselheiro Tutelar de Curitiba é o Ensino Fundamental 
completo. 

e) A candidatura ao cargo de Conselheiro Tutelar poderá ser coletiva e proveniente de indicação político-partidária. 
 
 

 
* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas por área de conhecimento a qual pertence esta questão. 
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15 - A Lei Municipal nº 14.655/2015 estabelece as atribuições e as normas de funcionamento do Conselho Tutelar de Curitiba. 
Sobre o tema, assinale a alternativa correta. 

 

a) Cada região administrativa do Conselho Tutelar possuirá um regimento interno próprio, que estabelecerá suas normas de 
trabalho. 

b) O horário de expediente dos Conselheiros Tutelares será definido por Resolução do Prefeito Municipal. 
►c) O Presidente do Conselho Tutelar será escolhido pelos seus pares, dentro do prazo de 5 (cinco) dias após a posse. 
d) Cada Conselho Tutelar terá abrangência territorial correspondente à circunscrição do Município e funcionará no endereço 

indicado pela Prefeitura Municipal. 
e) O Presidente do Conselho Tutelar fixará a remuneração dos Conselheiros Tutelares mediante a disponibilidade orçamentária 

do órgão. 
 
16 - Considerando o Regime Jurídico disposto na Lei Municipal nº 14.655/2015, é correto afirmar que os membros do Conselho 

Tutelar: 
 

a) serão remunerados com ajudas de custo mensais. 
b) poderão tirar licença não remunerada pelo período de 90 (noventa) dias, durante os quais poderão exercer outra atividade 

remunerada. 
►c) gozarão de férias anuais e remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da remuneração mensal. 
d) são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Município de Curitiba. 
e) possuem vínculo empregatício com o Município de Curitiba. 

 
17 - Considerando a Lei Municipal nº 14.655/2015, que dispõe sobre os direitos, deveres e vedações a serem observados pelos 

Conselheiros Tutelares de Curitiba, é correto afirmar que o Conselheiro Tutelar: 
 

a) poderá negar fé a documento público caso possua razões fundadas para tanto. 
b) poderá aplicar medidas a adolescentes, caso haja consentimento dos pais, sendo prescindível manifestação do Conselho 

Tutelar nesses casos. 
c) possuirá prazo em dobro para suas manifestações caso possua sobrecarga de serviço. 
►d) não poderá ausentar-se da sede do Conselho Tutelar durante os expedientes, salvo quando em diligências ou por necessidade 

do serviço. 
e) está dispensado de participar das capacitações continuadas promovidas pelo Poder Executivo Municipal. 
 

18 - A Lei Municipal nº 14.655/2015 estabelece vedações e tipifica faltas funcionais verificáveis em relação aos Conselheiros 
Tutelares. Sobre o regime disciplinar e a perda da função de Conselheiro Tutelar, assinale a alternativa correta. 

 

a) Caso verificado o cometimento de falta funcional, o processo disciplinar será instaurado pela Prefeitura Municipal de Curitiba 
e será julgado pelo COMTIBA. 

b) É vedada a instauração de processo disciplinar mediante provocação de cidadãos, devendo esta dar-se mediante 
representação do Ministério Público ou da Defensoria Pública. 

c) Para fins de aplicação de penalidade, considerar-se-á reincidente o Conselheiro Tutelar que venha a cometer outra falta 
funcional no curso de processo disciplinar. 

d) Após instaurado processo disciplinar, o Conselheiro Tutelar deverá ser imediatamente afastado de suas funções, sendo 
suspensa a sua remuneração. 

►e) Caso o Conselheiro Tutelar descumpra algum dever legal que lhe é fixado, ser-lhe-á aplicado termo de orientação. 
 
*19 - Sobre a delimitação das áreas das Administrações Regionais do Município de Curitiba, fixada pelo Decreto Municipal nº 

844/2018, assinale a alternativa correta. 
 

a) A totalidade dos bairros Butiatuvinha, Campina do Siqueira, Cascatinha, Lamenha Pequena, Mossunguê, Orleans, Santa 
Felicidade, Santo Inácio e São Braz pertence à Administração Regional de Santa Felicidade. 

b) A totalidade dos bairros Alto Boqueirão, Boqueirão, Hauer, Parolin e Xaxim pertence à Administração Regional do Boqueirão. 
c) A totalidade dos bairros Água Verde, Campo Comprido, Fazendinha, Guaíra, Portão, Santa Quitéria, Seminário e Vila Izabel 

pertence à Administração Regional do Portão. 
d) A totalidade dos bairros Augusta, Cidade Industrial de Curitiba, Ganchinho, Riviera e São Miguel pertence à Administração 

Regional da CIC. 
e) A totalidade dos bairros Abranches, Ahú, Atuba, Bacacheri, Bairro Alto, Barreirinha, Boa Vista, Cabral, Cachoeira, Pilarzinho, 

Santa Cândida, São Lourenço, Taboão e Tingui pertence à Administração Regional da Boa Vista. 
 
20 - Sobre a história e atribuições do Conselho Tutelar, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O Conselho Tutelar foi criado juntamente com a promulgação da Constituição Federal de 1988. 
2. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos 

direitos da criança e do adolescente. 
3. Cada município deverá possuir, no mínimo, um Conselho Tutelar. 
4. O Conselho Tutelar é órgão pertencente à estrutura do Poder Judiciário. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 

* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas por área de conhecimento a qual pertence esta questão.
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21 - O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece atribuições do Conselho Tutelar. Sobre o tema, considere as seguintes 
atribuições: 

 

1. Expedir notificações e requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente, quando necessário. 
2. Encaminhar ao Ministério Público queixa-crime contra quem pratique ato que constitua infração administrativa contra 

criança ou adolescente. 
3. Promover e incentivar, na comunidade e nos grupos profissionais, ações de divulgação e treinamento para o 

reconhecimento de sintomas de maus-tratos em crianças e adolescentes. 
4. Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. 

 

 Corresponde(m) a atribuições do Conselho Tutelar previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente: 
 

a) 3 apenas. 
b) 1 e 2 apenas. 
c) 2 e 4 apenas. 
►d) 1, 3 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 

 
 
22 - Sobre as hipóteses de impedimento de Conselheiro Tutelar, é correto afirmar: 
 

►a) São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar ascendentes e descendentes. 
b) São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar ex-cunhados. 
c) Será impedido de servir no Conselho Tutelar o primo em terceiro grau do representante do Ministério Público com atuação na 

Justiça da Infância e da Juventude. 
d) Não são impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar o tio e seu sobrinho. 
e) Não são impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar o padrasto e seu enteado. 

 
 
23 - A respeito do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, considere as seguintes ações: 
 

1. Procurar enfrentar os atuais níveis de desigualdades e iniquidades, que se manifestam nas discriminações, 
explorações e violências baseadas em razões de classe social, gênero, raça/etnia, orientação sexual, deficiência e 
localidade geográfica, que dificultam significativamente a realização plena dos direitos humanos de crianças e 
adolescentes, consagrados nos instrumentos normativos nacionais e internacionais próprios. 

2. Fomentar a integração do princípio do interesse superior da criança e do adolescente nos processos de elaboração 
e execução de atos legislativos, políticas, programas e ações públicas, bem como nas decisões judiciais e 
administrativas que afetem crianças e adolescentes. 

3. Promover estudos e pesquisas, processos de formação de recursos humanos dirigidos aos seus operadores, assim 
como a mobilização do público em geral sobre a efetivação do princípio da prevalência do melhor interesse da criança 
e do adolescente. 

4. Procurar assegurar que as opiniões das crianças e dos adolescentes sejam levadas em devida consideração, em 
todos os processos que lhes digam respeito. 

 

É/São competência(s) desse sistema: 
 

a) 1 apenas. 
b) 2 e 4 apenas. 
c) 3 e 4 apenas. 
d) 1, 2 e 3 apenas. 
►e) 1, 2, 3 e 4. 

 
 
*24 - A Fundação de Ação Social (FAS) é o órgão gestor da política de assistência social em Curitiba. Sobre a Política Pública 

de Assistência Social no Município de Curitiba, considere os seguintes equipamentos: 
 

1. Guarda-pertences para População em Situação de Rua, empregados para proteção social de média complexidade. 
2. Casas de Passagem para Pessoas em Situação de Rua, empregadas para proteção social especial de alta 

complexidade. 
3. CRAS – Centros de Referência de Assistência Social, empregados para proteção social básica. 
4. UAMI’s – Unidades de Acolhimento Misto Institucional para Crianças e Adultos, empregadas para proteção social 

especial de alta complexidade. 
 

Está/Estão entre os equipamentos próprios de prestação de serviços públicos da FAS: 
 

a) 3 apenas. 
b) 1 e 4 apenas. 
c) 2 e 4 apenas. 
d) 1, 2 e 3 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 

 
* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas por área de conhecimento a qual pertence esta questão. 
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25 - No Município de Curitiba, a Rede de Atenção da Secretaria Municipal de Saúde é composta por diversos equipamentos. 
Sobre o tema, considere os seguintes itens: 

 

1. Unidades de Saúde com Estratégia de Saúde da Família. 
2. Clínicas odontológicas desvinculadas das Unidades de Saúde. 
3. Unidades de Pronto-Atendimento. 
4. Centros de Apoio Psicossocial (CAPS). 

 

É/São equipamento(s) da Rede de Atenção da Secretaria Municipal de Saúde: 
 

a) 2 apenas. 
b) 1 e 4 apenas. 
c) 2 e 3 apenas. 
►d) 1, 3 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 

 
26 - Entre os tipos de violência de que a criança e o adolescente podem ser vítimas, está descrita a violência psicológica. 

Sobre o tema, considere os seguintes itens: 
 

1. O ato de alienação parental, assim entendido como a interferência na sua formação psicológica, promovida ou 
induzida por um dos genitores, pelos avós ou por quem os tenha sob sua autoridade, guarda ou vigilância, que leve 
ao repúdio de genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculo com este. 

2. Qualquer conduta de discriminação, depreciação ou desrespeito mediante ameaça, constrangimento, humilhação, 
manipulação, isolamento, agressão verbal e xingamento, ridicularização, indiferença, exploração ou intimidação 
sistemática (bullying) que possa comprometer seu desenvolvimento psíquico ou emocional. 

3. Qualquer conduta que a exponha, direta ou indiretamente, a crime violento contra membro de sua família ou de sua 
rede de apoio, independentemente do ambiente em que cometido, particularmente quando isso a torna testemunha. 

 

Corresponde(m) a violência psicológica contra a criança ou adolescente o(s) item(ns): 
 

a) 1 apenas. 
b) 2 apenas. 
c) 1 e 3 apenas. 
d) 2 e 3 apenas. 
►e) 1, 2 e 3. 

 
27 - Sobre a Política Pública de Educação, assinale a alternativa correta. 
 

a) Aos Estados compete oferecer a Educação Infantil em creches e pré-escolas. 
►b) Os Municípios incumbir-se-ão, com prioridade, da oferta do Ensino Fundamental. 
c) Os Estados deverão assumir o transporte escolar dos alunos das redes estadual e municipal de ensino. 
d) Ao Município será vedada a oferta de Ensino Médio em seus estabelecimentos de ensino. 
e) A oferta de Educação Especial restringe-se aos estabelecimentos de ensino dos Estados. 

 
28 - Sobre Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente do Município de Curitiba, assinale a alternativa correta. 
 

a) A Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente do Município de Curitiba está organizada em Coordenação Regional, 
Coordenação Municipal, Coordenações Distritais e Redes Locais. 

►b) A Coordenação Regional da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente do Município de Curitiba poderá atuar em parceria 
com o setor privado. 

c) A Coordenação Municipal da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente do Município de Curitiba será exercida pelo 
Prefeito Municipal. 

d) A Coordenação Regional da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente do Município de Curitiba será exercida pelo 
Presidente da Fundação de Ação Social.  

e) A Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente do Município de Curitiba possui órgãos de atuação multissetoriais e suas 
decisões são obrigatórias para o governo do estado. 

 
29 - O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) foi criado pela Lei nº 8.242/1991. Sobre o tema, 

considere as seguintes ações: 
 

1. Zelar pela aplicação da política nacional de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. 
2. Avaliar as políticas estadual e municipal e a atuação dos Conselhos Estaduais e Municipais da Criança e do 

Adolescente. 
3. Dar apoio aos Conselhos Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, aos órgãos estaduais, 

municipais e a entidades não governamentais, para tornar efetivos os princípios, as diretrizes e os direitos 
estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

4. Determinar a reorganização das estruturas públicas e privadas destinadas ao atendimento da criança e do 
adolescente. 

 

É/São competência(s) do Conanda: 
 

a) 4 apenas. 
b) 1 e 3 apenas. 
c) 2 e 4 apenas. 
►d) 1, 2 e 3 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4.  
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30 - O Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente (CEDCA/PR) foi criado pela Lei Estadual nº 9.579/1991 e será 
composto por 24 (vinte e quatro) membros titulares e seus respectivos suplentes. Sobre o tema, assinale a alternativa 
correta. 

 

a) Integrarão o CEDCA/PR, na condição de observadores, com direito a voz e a voto, três adolescentes eleitos durante a 
Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, sendo um titular e dois suplentes, os quais ocuparão assento 
no Conselho por dois anos. 

►b) Do total de conselheiros, doze serão indicados e nomeados pelo governador do estado por meio de decreto. 
c) Os conselheiros do CEDCA/PR, assim como seus suplentes, serão nomeados para mandato de dois anos, podendo ser 

destituídos por decreto do governador do Estado. 
d) Aos conselheiros representantes das entidades populares é vedada a recondução a novos mandatos. 
e) As organizações da sociedade civil envolvidas na proteção à criança e aos adolescentes terão direito a voz e a voto nas 

deliberações do CEDCA/PR, desde que estejam regularmente constituídas há mais de três anos. 
 
31 - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMTIBA) foi criado pela Lei Municipal nº 7.829/1991. 

Sobre o tema, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O COMTIBA integra o conjunto de atribuições do Gabinete do Prefeito. 
2. As funções dos membros do COMTIBA não são remuneradas, e seu exercício é considerado serviço público 

relevante. 
3. O Prefeito Municipal nomeará e destituirá, quando necessário, o presidente do COMTIBA, promovendo nova 

nomeação entre os membros titulares. 
4. Compete ao COMTIBA elaborar as normas gerais da política municipal de atendimento dos direitos da criança e do 

adolescente, fiscalizando as ações de execução, observadas as linhas de ação e as diretrizes estabelecidas no 
Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
*32 - É uma competência da Justiça da Infância e da Juventude: 
 

a) encaminhar casos de sua competência para decisão pelo Conselho Tutelar. 
b) conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público, para apuração de ato infracional atribuído a adolescente, 

aplicando as medidas cabíveis. 
c) cobrar custas e emolumentos nos casos de sua competência que envolvam pessoas de elevado poder econômico. 
d) aplicar pena de multa aos pais ou responsáveis pelo adolescente que cometeu ato infracional. 
e) remeter os pedidos de adoção e seus incidentes para o tribunal ou juízo competente. 

 
 

*33 - O Diagnóstico Social da Infância e Juventude de Curitiba é um projeto que foi desenvolvido para conhecer a realidade da infância 
e juventude no município e gerou um material dividido em 8 volumes. É correto afirmar que o Volume I dessa coleção: 

 

a) enfatizou primeiramente as diferenças regionais do Município de Curitiba, mostrando principalmente a Regional Tatuquara 
com os indicadores mais negativos na comparação com as outras regiões do município. 

b) mostrou que, no que diz respeito ao mapeamento da Rede de Atendimento de Curitiba, há a concentração do atendimento 
das OSCs na Regional do Boqueirão. 

c) apresentou um grande desafio, pois trouxe como foco os temas do acolhimento e da adoção, que tratam justamente de 
situações que decorrem da violação de direito e que trazem consigo o afastamento do convívio familiar, seja ele temporário, 
seja definitivo. 

d) trouxe a reflexão de que, apesar de ser no ambiente doméstico que ocorrem inúmeras manifestações de violência, a prática 
da proteção integral fica sob a responsabilidade única da família. 

e) representou um marco, pois considerou as classes sociais que acessam diretamente o Sistema de Garantia de Direitos, o que 
possibilitou um olhar mais focado e restrito do retrato social do município de Curitiba. 

 
 

*34 - Os estudos do Diagnóstico Social da Infância e Juventude de Curitiba, baseados nos dados do Censo Demográfico do 
IBGE 2010, mostram que os três bairros mais populosos de Curitiba são: 

 

a) Sítio Cercado, Pinheirinho e Portão. 
b) Santa Felicidade, Cajuru e Tatuquara. 
c) Boqueirão, Cajuru e Tatuquara. 
d) CIC, Boa Vista e Santa Felicidade. 
e) CIC, Sítio Cercado e Cajuru. 

 
 
* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas por área de conhecimento a qual pertence esta questão. 
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35 - A classificação do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) apresenta 3 eixos: defesa, 
controle e promoção. Correspondem às categorias de atendimentos do eixo promoção: 

 

a) centro socioeducativo, unidade educacional e política de atendimento. 
►b) política de atendimento, execução de medidas socioeducativas e execução de medidas de proteção. 
c) execução de medidas socioeducativas, centro socioeducativo e entidade de atendimento. 
d) política de atenção de direito, política de atenção setorial e política de atendimento. 
e) execução de medidas socioeducativas, execução de medidas de proteção e execução de atenção setorial. 
 

 
*36 - A Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente é um conjunto de ações integradas e intersetoriais do Município de 

Curitiba, com o objetivo de prevenir e proteger as crianças e os adolescentes em situação de risco, possuindo uma ficha 
de notificação utilizada pelos agentes notificadores. Dentre as instituições que utilizam essa ficha de notificação, 
destacam-se: 

 

a) escolas públicas, escolas particulares e hospitais. 
b) Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde. 
c) Secretaria Municipal de Saúde e FAS. 
d) Hospital Cajuru, Hospital das Clínicas e Hospital do Trabalhador. 
e) Hospital Pequeno Príncipe, Hospital Evangélico e Hospital de Clínicas. 

 
 
37 - Uma das principais ações do programa intersetorial Saúde na Escola (PSE) é: 
 

►a) acompanhar as condições de saúde dos estudantes, por meio de avaliação nutricional, oftalmológica, da situação vacinal, da 
saúde bucal e da saúde auditiva. 

b) identificar anomalias congênitas, bem como anomalias funcionais ou estruturais nos estudantes. 
c) maximizar o consumo e a aceitação de proteína animal no almoço das UEIs e CEIs curitibanas, bem como tornar a refeição 

saudável a todos os alunos. 
d) identificar o processo de industrialização nos alimentos, que se tornam cada vez mais práticos e acessíveis. 
e) Monitorar as unidades escolares para que os conferentes sejam formados por equipe técnica. 
 

 
38 - É um dos objetivos do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF): 
 

a) fortalecer a família, contribuindo para a melhoria da sua função de controle. 
b) acolher e garantir proteção integral à família. 
c) restabelecer vínculos familiares e/ou sociais. 
►d) prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários. 
e) proteger a família e prevenir a continuidade de situações de violência. 

 
 
*39 - O Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade é um serviço de apoio, orientação e acompanhamento a 

famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. O que o Serviço de Proteção 
Social Especial de Média Complexidade tem em vista é contribuir: 

 

a) com oportunidades de superação dos padrões violadores de relacionamento. 
b) para o acesso à independência social e comunitária. 
c) para acesso a serviços socioassistenciais e às políticas públicas setoriais. 
d) para o acesso ao sistema de distribuição orçamentária. 
e) para o alcance de autonomia, independência e condições de bem-estar. 

 
 
*40 - São modalidades de atendimento do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para crianças e 

adolescentes o atendimento em: 
 

a) acolhimento de passagem e em acolhimento institucional. 
b) unidade institucional de passagem e em unidade residencial. 
c) acolhimento provisório e em unidade residencial. 
d) acolhimento institucional e em unidade institucional de passagem. 
e) unidade residencial e em acolhimento institucional. 

 
 
 
* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas por área de conhecimento a qual pertence esta questão. 
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41 - O SIPIA (Sistema de Informação para a Infância e Adolescência) é um sistema de registro e tratamento de informação com 
abrangência nacional, criado para subsidiar a adoção de decisões governamentais nas políticas para crianças e 
adolescentes, garantindo-lhes acesso à cidadania. O SIPIA fundamenta-se no Estatuto da Criança e do Adolescente e tem 
objetivos primordiais. Sobre esse sistema, considere os seguintes objetivos: 

 

1. Operacionalizar na base a política de atendimento dos direitos, ou seja, possibilitar a leitura mais objetiva e completa 
possíveis da queixa ou situação da criança ou adolescente, por parte do conselho tutelar. 

2. Manter um sistema eletrônico capaz de permitir a prática de atos processuais nos ramos do Judiciário, que envolvam 
crianças e adolescentes. 

3. Encaminhar a aplicação de medidas com vistas ao ressarcimento do direito violado, para sanar a situação em que se 
encontra a criança ou adolescente. 

4. Encaminhar para o Ministério Público e Autoridade Judiciária os casos de violência contra a criança ou adolescente 
previstos em lei. 

 

É/São objetivo(s) do SIPIA: 
 

a) 4 apenas. 
►b) 1 e 3 apenas. 
c) 2 e 3 apenas. 
d) 1, 2 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 

 
*42 - Considerando a Lei Federal nº 13.431/2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente 

vítima ou testemunha de violência e altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o 
depoimento especial seguirá o rito cautelar de antecipação de prova quando a criança ou o adolescente tiver menos de: 

 

a) 8 anos, em caso de violência física. 
b) 7 anos, em caso de violência sexual. 
c) 14 anos, em caso de violência sexual. 
d) 10 anos, em caso de violência física. 
e) 12 anos, em caso de violência sexual. 

 
*43 - A aplicação da Lei Federal nº 13.431/2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente 

vítima ou testemunha de violência, é facultativa para as vítimas e testemunhas de violência entre: 
 

a) 8 e 16 anos. 
b) 12 e 18 anos. 
c) 16 e 21 anos. 
d) 18 e 21 anos. 
e) 21 e 24 anos. 

 
**44 - Considere as seguintes instituições: 
 

1. Privada. 
2. Pública. 
3 Conveniada. 
 

Com base no artigo 4º da Lei Federal nº 13.431/2017, a violência institucional é aquela praticada por instituição: 
 

a) 1 apenas. 
b) 2 apenas. 
c) 1 e 3 apenas. 
►d) 2 e 3 apenas. 
e) 1, 2 e 3. 

 
45 - Na Sistemática SIPIA (Sistema de Informação para a Infância e Adolescência), após tomar conhecimento do fato, deve-se 

tipifica-lo enquanto: 
 

►a) violação de direito individual ou de direito coletivo/difuso. 
b) abuso de autoridade. 
c) obstrução de justiça. 
d) desacato a autoridade. 
e) infração institucional. 

 
 
 
* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas por área de conhecimento a qual pertence esta questão. 
 
**Questão com resposta alterada. 
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46 - O Windows 7 permite a inclusão de arquivos em pastas compactadas, conforme opção indicada na imagem abaixo. 
 

 
 

As pastas compactadas são arquivos que utilizam o formato: 
 

►a) ZIP. 
b) DOC. 
c) RAR. 
d) SIP. 
e) DOCX. 

 
47 - Existe um recurso no Word 2013 que é útil nos casos em que um documento passe por revisão ou inserção de 

comentários. Quando ativado, é possível identificar os trechos que sofreram modificação e qual foi a mudança realizada. 
Para utilizar esse recurso, é necessário acionar o botão: 

 

a) Mostrar Comentários. 
►b) Controlar Alterações. 
c) Comparar. 
d) Contar Palavras. 
e) Organizar Tudo. 

 
48 - A respeito do Windows 7, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A tela chamada de Central de Rede e Compartilhamento permite que o usuário configure o acesso às redes sociais 
que mais utiliza, bem como realize os compartilhamentos com os contatos. 

2. A barra de tarefas pode ser bloqueada de tal forma que, nessa situação, não possa ser realocada em outra posição 
da tela. 

3. Para adicionar uma nova impressora, uma das formas possíveis é clicar em Iniciar > Dispositivos e Impressoras e, 
na tela aberta, clicar em Adicionar uma impressora. 

4. O navegador padrão é o Microsoft Edge. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
A imagem abaixo corresponde a uma planilha elaborada no Excel 2013, versão Português (BR), e é referência para as questões 
49 e 50. 

 
 
*49 - A fórmula correta para obter a quantidade de ocorrências do bairro “Campo Comprido” é: 
 

a) =SOMA(A2:A10;"Campo Comprido") 
b) =CONTA(A2:A10;"Campo Comprido") 
c) =SE(A2:A10,"Campo Comprido";3) 
d) =CONT.SE(A2:A10;"Campo Comprido") 
e) =SOMASE(A2:A10;"Campo Comprido") 

 
* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas por área de conhecimento a qual pertence esta questão. 
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Foi executada uma atividade e a planilha sofreu alteração na ordem dos bairros, gerando o resultado conforme a imagem 
abaixo: 

 
 
*50 - Para alcançar esse objetivo, e considerando que as células foram selecionadas da maneira correta, a atividade realizada 

foi: 
 

a) a ordenação dos bairros por meio do recurso Classificar, localizado na aba Dados. 
b) a classificação dos bairros por meio do recurso Filtro, localizado na aba Dados. 
c) a categorização dos bairros, obtida ao pressionar o recurso Ordenar, da aba Revisão. 
d) a orientação dos bairros, utilizando o recurso Orientação, da aba Revisão. 
e) a classificação dos bairros, obtida por meio do recurso Classificar, na aba Exibição. 

 
 
* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas por área de conhecimento a qual pertence esta questão. 
 


