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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 
 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e 

se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas 
(a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o 
caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma 
divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido; 

 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações 
relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao 
fiscal de sala para corrigir em Ata; 

 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de 

prova e ao preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta; 
 NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos 

eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, 
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou 
qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, 
códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou 
qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos 
escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro 
etc; 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no 
comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar 

da sala de aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova, o 

cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. Você poderá levar 
consigo o caderno de questões, desde que permaneça na sala até o final de 
período das 3 (três) horas; 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no 
presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da 
sua prova; 

 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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Leia com atenção o texto para responder às 
questões 01 e 02: 
 

O Brasil obteve uma melhora constante nos 
indicadores de saúde  nas últimas décadas. A 
mortalidade infantil foi reduzida em 70%.Trata-se  
do efeito positivo dos investimentos  no 
atendimento básico e também saneamento. A 
análise mais detalhada dos indicadores, contudo, 
revela  uma discrepância acentuada entre as 
regiões. A expectativa de vida ao nascer no Sul 
supera 75 anos, enquanto no Nordeste é de 71 
anos, não muito melhor do que na Bolívia ou na 
Coreia  do Norte. Uma das  razões para tamanha 
divergência  é a presença  mais acentuada de 
doenças infectocontagiosas no Norte e no 
Nordeste, em decorrência da falta de 
saneamento básico. 
                            (Revista Veja . 22/10/2014 p.62) 

 
01) O texto tem por finalidade: 
 
(A)  instruir.  
(B)  informar. 
(C)  discutir.  
(D)  explicar. 
(E)  questionar. 
 
02) Com base no texto só não se pode afirmar 
que: 
 
(A)  No Brasil houve  um decréscimo na taxa de 
mortalidade infantil. 
(B)  A expectativa de vida no Brasil é maior no 
Sul que no Nordeste. 
(C) Presença de doenças infectocontagiosas 
causa queda no índice de expectativa de vida no 
Norte e Nordeste do país. 
(D)  A expectativa de vida no Norte e Nordeste 
brasileiros é menor que na Bolívia. 
(E)  Existe falta de saneamento básico no Norte 
e Nordeste. 
 
03) No trecho: “Ora, parece haver um certo 
consenso entre os analistas a respeito da 
confluência da humanidade para aquilo que vem 
sendo qualificado de forma genérica como 
economia ou sociedade do conhecimento. Isso 
significa um salto de qualidade em relação ao 
modo de produção hegemônico atualmente 
existente, onde a produção física de bens e 
materiais ainda exerce o maior peso na maior 
parte dos países.”, as palavras em destaque 
são, respectivamente:  
 
(A) Substantivo, advérbio e pronome. 
(B) Pronome, advérbio e substantivo. 

(C) Pronome, substantivo e advérbio.  
(D) Substantivo, pronome e advérbio. 
(E) Advérbio, substantivo e pronome. 
 
04) No enunciado: “O processo histórico de 
desenvolvimento das forças produtivas sempre 
foi pautado pelo aprofundamento das relações 
do homem com a natureza...”, é CORRETO 
afirmar que existe(m): 
 
(A) Uma oração. 
(B) Duas orações. 
(C) Três orações. 
(D) Quatro orações.  
(E) Nenhuma oração. 
 
05) Sobre o enunciado: “A educação é o 
fundamento da construção de qualquer tipo de 
projeto de país.”, é CORRETO afirmar que:  
 
(A) É um período composto. 
(B) É um período simples. 
(C) É uma frase sem sentido. 
(D) É uma frase sem verbo.  
(E) É uma oração sem sujeito. 
 
06) Leia a seguinte frase: 
 
“Diga ______ Sua Excelência que não tenho 
nada _____ acrescentar _______ palavras que já 
disse.” 
 
Marque a alternativa que preenche correta e 
respectivamente as lacunas, de acordo com a 
norma culta:  
 
(A) à – a – às. 
(B) a – a – às. 
(C) à – à – as. 
(D) a – à – as. 
(E) à – a – as. 
 
07) Elisa possuía a quantia de R$ 240,00. Se ela 

gastou  na compra de frutas e na doceria ¼ do 

restante, pergunta-se: com quanto Elisa ainda 
ficou? 
 
(A) R$ 58,00. 
(B) R$ 75,00. 
(C) R$ 144,00. 
(D) R$ 198,00. 
(E) R$ 205,00. 
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08) Observe a sequência das figuras abaixo. 
Quantos pontos terá a sexta figura? 
 

 
 
(A)  30. 
(B)  35. 
(C)  40. 
(D)  42. 
(E)  44. 
 

09) Uma equipe de basquetebol venceu  das 

partidas que ela disputou em um torneio. Qual é 
a quantidade, em %, das partidas que essa 
equipe venceu? 
 
(A) 35%. 
(B) 50%. 
(C) 65%. 
(D) 75%. 
(E) 80%. 
 
10) A quantidade 120% pode ser escrita na 
forma de uma fração. Dê a forma irredutível 
dessa fração: 
 

(A)  

 

(B)  

 

(C)  

 

(D)  

(E) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
11) De acordo com os dados informados pelo 
Conselho Nacional de Justiça, em comparação 
ao ano de 2.010, atualmente o número de 
crianças brasileiras adotadas por casais 
estrangeiros: 
 
(A) Aumentou em mais de 60%. 
(B) Caiu pela metade. 
(C) Diminuiu em mais de 60%. 
(D) Dobrou. 

(E) Manteve-se estável. 
 
12) No início deste mês o aplicativo de troca de 
mensagens denominado WhatsApp foi 
bloqueado atendendo a determinação judicial. 
Esta decisão foi tomada pelo Juiz de que 
Comarca abaixo? 
 
(A) Lagarto – SE. 
(B) Marimbondo – AL. 
(C) Patos – PB. 
(D) Pavão – MG. 
(E) Raposa – MA. 
 
13) O Ministério da Justiça instituiu no início 
deste mês a Política Nacional de Alternativas 
Penais, com o objetivo de reduzir o número de 
presos no país por meio da aplicação de 
punições que substituam a privação da 
liberdade. São eixos norteadores desta política, 
EXCETO: 
 
(A) Ampliação e qualificação da rede de 
serviços de acompanhamento das alternativas 
penais. 
(B) Enfrentamento à cultura de encarceramento. 
(C) Fomento ao controle e à participação social 
nos processos de formulação, implementação, 
monitoramento e avaliação da política de 
alternativas penais. 
(D) Promoção de desencarceramento e da 
intervenção policial máxima. 
(E) Qualificação da gestão da informação. 
 
14) O que foi criado em 09/12/1.885? 
 
(A) A Comarca de Piraquara. 
(B) A Freguesia de Bom Jesus de Piraquara. 
(C) A Vila de Deodoro. 
(D) O Distrito de Deodoro. 
(E) O Município de Piraquara. 
 
15) O ato de interferir na formação psicológica 
da criança ou do adolescente, promovida ou 
induzida por um dos pais, pelos avós ou pelos 
que tenham a criança ou adolescente sob a sua 
autoridade, guarda ou vigilância para que 
repudie o pai ou a mãe ou que cause prejuízo ao 
estabelecimento ou à manutenção de vínculos 
com este, é denominado pela legislação 
brasileira de:  
 
(A) Transtorno mental. 
(B) Conflito familiar. 
(C) Poder familiar. 
(D)  Alienação parental. 
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(E)  Manipulação. 
  
16) Assinale a alternativa que melhor explica o 
conceito de família extensa ou ampliada: 
 
(A)  Grupo de pessoas com vínculos 
consanguíneos. 
(B) Grupo formado por um homem, uma mulher 
e seus filhos.  
(C)  Grupo formado por qualquer um dos pais e 
os seus descendentes. 
(D)  Grupo para a qual a criança ou adolescente 
é encaminhado de maneira excepcional, quando de 
situações de adoção. 
(E) Grupo formado por parentes próximos com 
os quais a criança ou adolescente convive e 
mantém vínculos de afinidade e afetividade. 
 
17) Nos termos da legislação brasileira, o 
desenvolvimento da criança, e mais tarde, do 
adolescente caracteriza-se por complexos 
processo. Quais são eles? 
 
(A) Biológicos, cognitivos e psicoafetivos. 
(B) Biológicos, psicoafetivos, cognitivos e 
sociais. 
(C)  Psicoafetivos e sociais. 
(D) Biológicos, cognitivos e sociais 
(E)  Psicoafetivos, sociais e cognitivos. 
 
18) São considerados maus-tratos contra 
crianças: 
 
I - Uso de força física de forma intencional ou de 
atos de omissão intencionais com objetivo de 
ferir, danificar ou destruir, deixando ou não 
marcas evidentes. 
II - Rejeição, depreciação, discriminação, 
desrespeito, cobranças e punições exageradas. 
III - Cuidado excessivo, atenção e proteção dos 
dependentes. 
IV - Omissão em prover as necessidades 
básicas. 
 
(A) As afirmativas I, II e IV estão corretas. 
(B) Apenas a afirmativa I está correta. 
(C)  As afirmativas I e II estão corretas. 
(D)  As afirmativas III e IV estão corretas. 
(E)  As afirmativas I e III estão corretas. 
 
19) Considerando o direito dos meninos e 
meninas brasileiros à Profissionalização e à 
Proteção no trabalho pode-se dizer que: 
 
(A)  É permitido trabalho de meninos e meninas 
desde os doze anos. 

(B)  É proibido qualquer trabalho a menores de 
quatorze anos de idade. 
(C)  É permitido qualquer trabalho a menores de 
dezesseis anos de idade, desde que com a devida 
autorização dos pais. 
(D) É proibido qualquer trabalho a menores de 
dezesseis anos de idade, salvo na condição de 
aprendiz a partir dos 14 anos. 
(E)  O trabalho de crianças e adolescentes é 
proibido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
20) A respeito do poder familiar, assinale a 
alternativa que expressa o entendimento 
correto: 
 
(A)  Será exercício em igualdade de condições 
pelo pai e pela mãe. 
(B)  É assegurado ao pai o direito de, em caso 
de discordância, recorrer à autoridade judiciária 
para solução da divergência. 
(C)  Será exercido prioritariamente pela mãe. 
(D)  A suspensão do poder familiar pode ser 
definida pelo Conselho Tutelar. 
(E)  Não existe possibilidade de perda de poder 
familiar. 
 
21) As Medidas de Proteção à crianças e 
adolescentes foram estabelecidas no Estatuto 
da Criança e do Adolescente, ao longo dos 
artigos 98, 99, 100, 101 e 102, sendo que estas: 
 
(A)  Visam salvaguardar criança ou adolescente 
cujos direitos não foram violados ou ameaçados. 
(B)  Só devem ser aplicadas isoladamente. 
(C) São aplicáveis quando os direitos 
reconhecidos pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente forem ameaçados ou violados. 
(D)  São formas de aliviar a responsabilidade 
jurídica daqueles que estão causando danos à 
criança e ao adolescente. 
(E)  São Medidas aplicáveis quando do 
cometimento de ato infracional de criança e 
adolescente. 
 
22) A violência intrafamiliar é toda ação ou 
omissão que prejudique o bem-estar, a 
integridade física, psicológica ou a liberdade e o 
direito ao pleno desenvolvimento de outro 
membro da família. Pode acontecer dentro ou 
fora de caso, por algum membro da família, 
ainda que sem laços de consanguinidade, 
sendo geralmente sustentada através das 
relações de subordinação e dominação. 
Assinale a alternativa que melhor explica quais 
são as formas mais conhecidas de violência 
intrafamiliar: 
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(A) Abuso Sexual, Violência Física e 
Psicológica. 
(B) Violência Física, Violência Psicológica, 
Negligência e Violência Sexual. 
(C) Maus-tratos, Violência Sexual e Negligência. 
(D)  Violência Psicológica e Física. 
(E)  Exploração Sexual, Abuso sexual verbal e 
Violência Psicológica. 
 
23) O abuso sexual é uma situação em que uma 
criança ou adolescente é usado para prazer 
sexual de um adulto ou adolescente mais velho. 
Considerando o conhecimento sobre a temática, 
assinale a alternativa correta: 
 
(A)  O abuso sexual é sinônimo de estupro. 
(B) Está baseado em uma relação de poder e se 
dá somente através de contato físico. 
(C) São exemplos de abuso sexual: abuso 
sexual verbal, telefonemas obscenos, 
exibicionismo, voyeurismo, pornografia e 
exploração sexual. 
(D)  Não é considerado abuso sexual quando 
uma pessoa com mais de 18 anos tem relação 
sexual com um adolescente de 12 anos. 
(E)  As estatísticas apontam que o abuso sexual 
ocorre longe da casa da criança ou adolescente. 
 
24) A colocação em família substituta, medida 
de proteção prevista pelo Estatuto da Criança e 
do Adolescente, mais especificamente no artigo 
101, inciso IX estabelece que: 
 
(A)  A colocação de criança ou adolescente em 
família substituta viola o direito fundamental à 
convivência familiar, já que, impede a permanência 
da criança ou adolescente em sua família natural. 
(B) O acolhimento institucional deve ocorrer em 
detrimento da colocação em família substituta. 
(C)  Ocorre somente sob a modalidade de 
adoção. 
(D)  A decisão sobre a colocação em família 
substituta é de competência do Conselho Tutelar.  
(E)  A colocação em família substituta é medida 
excepcional, secundária em relação à manutenção 
da criança ou adolescente em sua família de 
origem. 
 
25) A família é importante lócus da construção 
social da realidade, pois é por meio dela que se 
inicia a socialização. Esta instituição foi 
modificando sua estrutura ao longo de tempo e 
assim surgiram arranjos diferentes de família. 
Assinale a alternativa que corresponde aos 
novos arranjos e as novas maneiras de ver e ser 
família: 

(A)  Os novos arranjos se orientam mais pelo 
afeto e relações de cuidado do que laços de 
parentesco ou consanguinidade. 
(B) Estas mudanças repercutem para a mulher, 
por afetar exclusivamente o exercício da 
maternidade. 
(C)  Os novos arranjos estão pautados na lógica 
da família patriarcal, que se caracteriza por ter 
como figura central o “pai”, que é o chefe. 
(D) Estas mudanças representam um 
enfraquecimento da instituição familiar.  
(E)  A diferenciação entre filhos legítimos e 
ilegítimos, que foi reiterada pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), promulgado em 
1990. 
 
26) Para que as crianças e adolescentes sejam 
protegidos integralmente há que se ampliar o 
conhecimento sobre as diferentes síndromes 
infantis. A partir das síndromes mencionadas na 
primeira coluna, enumere a segunda: 
 
(1) Síndrome de Down. 
(2) Autismo. 
(3) TDAH. 
 
( ) Transtorno neurobiológico, de causas 
genéticas, que aparece na infância e 
frequentemente acompanha o indivíduo por 
toda a sua vida. São sintomas comuns a 
desatenção, inquietude e impulsividade.  
( ) Transtorno genético que ocorre quando 
uma divisão celular irregular resulta em material 
genético extra no cromossomo 21. 
( ) Distúrbio neurológico caracterizado por 
comprometimento da interação social, 
comunicação verbal e não-verbal e 
comportamento restrito e repetitivo. 
 
Assinale a sequência correta: 
 
(A)  1, 2, 3. 
(B) 1, 3, 2. 
(C) 2, 1, 3. 
(D) 2, 3, 1. 
(E) 3, 1, 2. 
 
27)  A vulnerabilidade tanto pode ser uma 
condição dos atores frente a acontecimentos, 
quanto uma abordagem para análise de 
diferentes tipos de riscos e respostas. 
Considerando o debate sobre as famílias em 
situação de vulnerabilidade social é correto 
afirmar que: 
 
(A)  A vulnerabilidade das famílias não afeta 
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negativamente as capacidades humanas deste 
grupo. 
(B)  Famílias em situação de vulnerabilidade são 
aquelas que sofrem somente contingências 
econômicas. 
(C)  Não são exemplos de vulnerabilidades que 
afetam as famílias: conflitos, 
preconceito/discriminação, abandono, apartação, 
isolamento, confinamento, violência.  
(D) A análise sobre famílias em situação de 
vulnerabilidade exige a conjugação de diversos 
fatores, por exemplo: insuficiência de renda, 
características do território, fragilidades ou 
carências das famílias, grupos ou indivíduos e 
deficiências da oferta e do acesso a políticas 
públicas. 
(E)  A vulnerabilidade das famílias não tem 
relação com a proteção social que deve ser 
prestada pelo Estado. 
 
28) O termo Acolhimento Institucional faz 
referência aos programas de abrigo em 
entidade, definidos no Art. 90, Inciso IV, do ECA, 
como aqueles que atendem crianças e 
adolescentes que se encontram sob medida 
protetiva de abrigo. Sobre o acolhimento 
institucional é correto afirmar: 
 
(A) O abrigo em entidade é medida provisória e 
excepcional, não implicando privação de liberdade. 
(B)  Qualquer entidade que tenha interesse pode 
desenvolver programas de abrigo, independente do 
conhecimento do poder público.  
(C) O abrigo em entidade é medida permanente. 
(D)  O acolhimento institucional é a primeira 
medida a ser aplicada quando há violação do direito 
da criança e do adolescente.  
(E)  O abrigo em entidade é medida que implica 
a privação de liberdade. 
 
29) Para a atuação nos Serviços de Acolhimento 
é essencial que haja contratação de pessoal 
qualificado e com perfil adequado ao 
desenvolvimento de suas funções, 
possibilitando a oferta de um serviço de 
qualidade aos usuários. Além da seleção, 
segundo as orientações técnicas para os 
serviços de acolhimento para crianças e 
adolescentes, assinale quais processos estão 
previstos como etapas para esta atuação? 
 
I - Capacitação introdutória. 
II - Capacitação prática. 
III - Formação continuada. 
IV - Equivalência de títulos.   
 

Assinale a sequência correspondente: 
 
(A) Somente os itens I e IV estão corretos. 
(B) Os itens I e III estão corretos. 
(C) Somente os itens III e IV estão corretos. 
(D) Os itens II e III estão corretos. 
(E)  Os itens I, III e III estão corretos. 
 
30) Com vistas a alteração no quadro da criança 
e do adolescente, dentre os elementos que 
fortalecem a atuação nos abrigos está a adoção 
de uma postura ética. Pode-se dizer que toda 
ação humana, exige escolhas e decisões. Estas 
devem se pautar na moral, uma construção 
histórica de normas e valores que orientam as 
condutas dos indivíduos. Nesse sentido pode-
se dizer que no contexto da atuação nos 
abrigos: 
 
(A)  O trabalhador está ali com a sua 
individualidade, pode se pautar pela moral que 
melhor lhe convier.  
(B)  O trabalhador está ali com sua 
individualidade, exerce uma função de relevância 
pública e não deve refletir de forma crítica sobre 
qual moral orienta sua atuação. 
(C)  O trabalhador não pode esquecer de guiar 
suas ações pelo melhor interesse da criança e do 
adolescente, mesmo que muitas vezes este 
interesse se confronta com interesses de outros. 
(D)  O trabalhador deve adotar uma moral que 
possibilite repetir comportamentos orientados por 
estereótipos e preconceitos. 
(E)  O trabalhador deve reproduzir julgamentos 
de valor baseados em juízos provisórios, 
respondendo às necessidades mais imediatas e 
superficiais. 
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