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PORTUGUÊS

A MORTE DOS GIRASSÓIS

"Anoitecia, eu estava no jardim. Passou um vizinho e
ficou me olhando, pálido demais até para o anoitecer. Tanto
que cheguei a me virar para trás, quem sabe alguma coisa
além de mim no jardim. Mas havia apenas os brincos-de-
princesa, a enredadeira subindo tenta pelos cordões, rosas
cor-de-rosa, gladíolos desgrenhados. Eu disse oi, ele fi-
cou mais pálido. Perguntei que-que foi, e ele enfim suspi-
rou: "Me disseram no Bonfim que você morreu na Quinta-
feira."Eu disse ou pensei em dizer ou de tal forma deveria
ter dito que foi como se dissesse: "É verdade, morri sim.
Isso que você está vendo é uma aparição, voltei porque não
consigo me libertar do jardim, vou ficar aqui vagando feito
Egum até desabrochar aquela rosa amarela plantada no dia
de Oxum. Quando passar por lá no Bonfim diz que sim, que
morri mesmo, e já faz tempo, lá por agosto do ano passado.
Aproveita e avisa o pessoal que é ótimo aqui do outro lado:
enfim um lugar sem baixo-astral."

Acho que ele foi embora, ainda mais pálido. Ou eu fui,
não importa. Mudando de assunto sem mudar propriamente,
tenho aprendido muito com o jardim. Os girassóis, por exem-
plo, que vistos assim de fora parecem flores simples, fáceis,
até um pouco brutas. Pois não são. Girassol leva tempo se
preparando, cresce devagar enfrentando mil inimigos, formi-
gas vorazes, caracóis do mal, ventos destruidores. Depois de
meses, um dia pá! Lá está o botãozinho todo catita, parece
que já vai abrir. Mas leva tempo, ele também, se produzindo.
Eu cuidava, cuidava e nada. Viajei por quase um mês no
verão, quando voltei, a casa tinha sido pintada, muro inclu-
sive, e vários girassóis estavam quebrados. Fiquei uma fera.
Gritei com o pintor: "Mas o senhor não sabe que as plantas
sentem dor que nem a gente?"O homem ficou me olhando
tão pálido quanto aquele vizinho.

Não, ele não sabe, entendi. E fui cuidar do que restava,
que é sempre o que se deve fazer. Porque tem outra coisa: gi-
rassol quando abre flor, geralmente despenca. O talo é frágil
demais para a própria flor, compreende? Então, como se não
suportasse a beleza que ele mesmo engendrou, cai por terra,
exausto da própria criação esplêndida. Pois conheço poucas
coisas mais esplêndidas, o adjetivo é esse, do que um giras-
sol aberto. Alguns amarrei com cordões em estacas, mas
havia um tão quebrado que nem dei muita atenção, parecia
não valer a pena. Só o apoiei numa espada-de-são-jorge com

jeito, e entreguei a Deus. Pois no dia seguinte, lá estava ele
todo meio empinado de novo, tortíssimo, mas dispensando
o apoio da espada. Foi crescendo assim precário, feinho,
fragilíssimo.

Quando parecia quase bom, cráu! Veio uma chuva medo-
nha e deitou-se por terra. Pela manhã estava todo enlame-
ado, mas firme. Aí me veio a idéia: cortei-o com cuidado e
coloquei-o aos pés do Buda chinês de mãos quebradas que
herdei de Vicente Pereira. Estava tão mal que o talo pendia
cheio dos ângulos das fraturas, a flor ficava assim meio de
cabeça baixa e de costas para o Buda.

Não havia como endireitá-lo.

Na manhã seguinte, juro, ele havia feito um giro completo
sobre o próprio eixo e estava com a corola toda aberta, ilu-
minada, voltada exatamente para o sorriso do Buda. Os dois
pareciam sorrir um para o outro. Um com o talo torto, outro
com as mãos quebradas. Durou pouco, girassol dura pouco,
uns três dias. Então peguei e joguei-o pétala por pétala, de-
pois o talo e a corola entre as alamandas da sacada, para
que caíssem no canteiro lá embaixo e voltassem a ser pó,
húmus misturado à terra, depois não sei ao certo, voltasse
à tona fazendo parte de uma rosa, palma-de-santa-rita, lírio
ou azaleia, vai saber que tramas armam as raízes lá embaixo
no escuro, em segredo. Ah, pede-se não enviar flores. Pois
como eu ia dizendo, depois que comecei a cuidar do jardim
aprendi tanta coisa, uma delas é que não se deve decretar
a morte de um girassol antes do tempo, compreendeu? Al-
gumas pessoas acho que nunca. Mas não é para essas que
escrevo. "
(FONTE: https://contobrasileiro.com.br/a-morte-dos-girassois-conto-de-caio-fernando-abreu/)

01. (CONCURSO CRATO/2021) No conto de Caio
Fernando Abreu, há uma discussão acerca dos ele-
mentos que envolvem a morte. Assinale a ÚNICA
alternativa que comprova essa afirmação.

A) "Não, ele não sabe, entendi. E fui cuidar do que res-
tava, que é sempre o que se deve fazer."

B) "Algumas pessoas acho que nunca. Mas não é para
essas que escrevo."

C) "Aproveita e avisa o pessoal que é ótimo aqui do outro
lado: enfim um lugar sem baixo-astral."

D) "Quando parecia quase bom, cráu!"

E) "Tanto que cheguei a me virar para trás, quem sabe al-
guma coisa além de mim no jardim."
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02. (CONCURSO CRATO/2021) A morte é conside-
rada, pelas religiões, como uma passagem para um
plano espiritual. Algumas delas acreditam que o
que fazemos aqui na terra nos garantirá um passa-
porte para um lugar melhor, ou nos condenará ao
sofrimento eterno. A partir do texto, infere-se que
o autor acredita que:

A) Ele está morto e que foi para o céu, pois sempre seguiu
os dogmas de sua religião.

B) Ele, por ser cristão, tem passaporte carimbado para um
lugar melhor no plano divino com o pai celestial.

C) Ele está condenado a vagar pela terra por ter descum-
prido os dogmas impostos pela sua religião.

D) Os santos mencionados no texto, de matriz africana,
irão guiá-lo ao longo de sua jornada encarando a
morte.

E) Os santos mencionados no texto, de matriz africana, o
condenaram ao sofrimento eterno.

03. (CONCURSO CRATO/2021) Na frase: "Depois de
meses, um dia pá! Lá está o botãozinho todo ca-
tita", a expressão catita estabelece relações textu-
ais e semânticas com:

A) Uma rosa amarela plantada

B) Gladíolos desgrenhados

C) Girassol

D) Buda

E) Talo torto

04. (CONCURSO CRATO/2021) Ao longo do texto, o
autor faz menção a várias lições que teve ao cuidar
dos girassóis. Dentre as opções abaixo, assinale
UMA que não pode ser considerada como aprendi-
zado

A) "Gritei com o pintor: ?Mas o senhor não sabe que as
plantas sentem dor que nem a gente?"

B) "O homem ficou me olhando tão pálido quanto aquele
vizinho."

C) "Algumas pessoas acho que nunca. Mas não é para
essas que escrevo."

D) "Não havia como endireitá-lo."

E) "Não se deve decretar a morte de um girassol antes do
tempo."

05. (CONCURSO CRATO/2021) Um dos personagens
do texto, Vicente Pereira, foi o responsável por doar
ao narrador um Buda quebrado. A partir das
informações contidas na história, podemos afirmar
que:

A) Eles são grandes amigos, que costumavam trocar pre-
sentes nas festas de fim de ano.

B) Eles são irmãos, já que, para a cultura indiana, Buda
representa união entre as pessoas.

C) Os dois são vizinhos e, justamente por isso, dividiam
os objetos quebrados.

D) Eles são, seguramente, namorados, já que o Buda foi
um presente de casamento.

E) Nenhuma informação do texto revela a natureza da re-
lação entre eles.

06. (CONCURSO CRATO/2021) Na frase: "Foi cres-
cendo assim precário, feinho, fragilíssimo." As
palavras sublinhadas devem ser classificadas como:

A) Substantivo

B) Advérbio

C) Preposição

D) Adjetivo

E) Verbo

07. (CONCURSO CRATO/2021) Na frase "Não havia
como endireitá-lo", a partícula "lo " é classificada
como:

A) Pronome oblíquo tônico depois de verbo auxiliar

B) Pronome Enclítico

C) Verbo seguido de gerúndio

D) Locução verbal

E) Preposição
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08. (CONCURSO CRATO/2021) Na frase "A flor fi-
cava assim meio de cabeça baixa e de costas para
o Buda.", a palavra "e" configura:

A) Oração Subordinada

B) Conjunção Coordenativa

C) Oração Coordenada e Subordinada

D) Pronome Relativo

E) Oração Subordinada e Coordenada

09. (CONCURSO CRATO/2021) "Mas havia ape-
nas os brincos-de-princesa, a enredadeira subindo
tenta pelos cordões, rosas cor-de-rosa, gladíolos
desgrenhados." A palavra em destaque pode ser
classificada como:

A) Preposição

B) Artigo

C) Locução Adverbial

D) Conjunção

E) Verbo

10. (CONCURSO CRATO/2021) "Então, como se não
suportasse a beleza que ele mesmo engendrou, cai
por terra, exausto da própria criação esplêndida".
O aposto destacado em negrito pode ser classificado
como:

A) Explicativo

B) Enumerativo

C) Recapitulativo

D) Distributivo

E) Superlativo

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

11. (CONCURSO CRATO/2021) Num triângulo ABC
retângulo em C temos sen Â =

3

5
. Logo tg Â vale:

A)
3

4

B)
4

5

C)
5

4

D) 1

E)
3

2

12. (CONCURSO CRATO/2021) A negação de "todo
número ímpar é divisível por 3", é:

A) Nenhum número ímpar é divisível por 3.

B) Todo número par é divisível por 3.

C) Existe número ímpar não divisível por 3.

D) Existe número par divisível por 3.

E) Existe número par não divisível por 3.

13. (CONCURSO CRATO/2021) Encontre a distância
entre os pontos A (5, 7) eB (6, 9)

A) 5

B)
√
3

C) 3

D) 2

E)
√
5

14. (CONCURSO CRATO/2021) A inversa da matriz

M =

(
1 2
3 4

)
é a matriz:

A)

 1 1
2

1
3

1
4


B)
(

4 3
2 1

)
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C)

 −2 1

3
2 −1

2


D)
(

1 3
2 4

)

E)
(

1 3
6 2

)

15. (CONCURSO CRATO/2021) Uma mercadoria so-
freu dois acréscimos sucessivos de 10% e passou a
custar R$ 726,00. Quanta custava a mercadoria an-
terior aos dois acréscimos?

A) R$ 605,00

B) R$ 600,00

C) R$ 620,00

D) R$ 580,00

E) R$ 610,00

COMPETÊNCIA SÓCIO-EMOCIONAL

16. (CONCURSO CRATO/2021) Maior predisposição
à instabilidade emocional e vulnerabilidade em si-
tuações estressoras podem ser observadas em pes-
soas com altos níveis de:

A) Abertura para experiências

B) Conscienciosidade

C) Extroversão

D) Neuroticismo

E) Agradabilidade

17. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre competências
socioemocionais, assinale a alternativa CORRETA:

A) Questões referente as competências socioemocionais
são consideradas obsoletas, não sendo discutidas atu-
almente por áreas como psicologia e educação.

B) Um maior nível de desenvolvimento das competências
socioemocionais pode estar diretamente associado a
dificuldades em estabelecer relações interpessoais sau-
dáveis.

C) O desenvolvimento de competências socioemocionais
pode estar relacionado à presença de uma comunica-
ção mais assertiva e interações mais saudáveis.

D) O desenvolvimento de competências socioemocionais
e a gestão mais saudável das emoções não tem ne-
nhuma relação entre si.

E) Uma pessoa com maior nível de desenvolvimento de
suas competências socioemocionais tende a apresentar
prejuízos evidentes em sua capacidade de resolução de
problemas.

18. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale com V (ver-
dadeiro) ou F (falso) os itens abaixo.

I) Ao falarmos sobre personalidade, nos referimos a pre-
sença de um conjunto de traços que são relativamente
mais estáveis ao longo da vida do indivíduo.

II) Os traços de personalidade podem ser adaptativos ou
desadaptativos.

III) Os traços de personalidade são imutáveis e não existe
possibilidade de mudança ao longo da vida.

IV) Os traços de personalidade podem ser atenuados ou
aprimorados.
Marque a opção com a sequência correta, de cima
para baixo.

A) V, V, V, V

B) F, F, V, F

C) V, V, V, F

D) V, V, F, V

E) V, V, F, F

19. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alterna-
tiva que não integra as dimensões da Educação In-
tegral.

A) dimensão cultural

B) dimensão física

C) dimensão social

D) dimensão apenas temporal

E) dimensão intelectual
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20. (CONCURSO CRATO/2021) Em relação conduta
construída na ótica da ética profissional e em res-
peito à cidadania, marque a alternativa incorreta.

A) A premissa de agir em acordo com a moral e os bons
costumes.

B) Construir relacionamentos saudáveis com os seus co-
legas de trabalho.

C) Respeitar crenças religiosas e posicionamentos políti-
cos.

D) Ostentar de forma incisiva o seu ponto de vista.

E) Exercer de maneira eficiente as suas atribuições profis-
sionais.

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA

21. (CONCURSO CRATO/2021) Nos aplicativos do
Microsoft Office os ícones são organizados em gru-
pos e os grupos são organizados em guias. Assinale
a alternativa que apresenta o grupo onde os ícones
copiar, colar e recortar estão localizados.

A) Parágrafo;

B) Fonte;

C) Referências;

D) Exibir;

E) Área de Transferência.

22. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alterna-
tiva que apresenta a sequencia de atalhos para: re-
cortar; colar; salvar e fechar um documento no Mi-
crosoft Word.

A) Ctrl+R; Ctrl+V; Ctrl+B e Ctrl+F4;

B) Ctrl+X; Ctrl+V; Ctrl+B e Ctrl+R;

C) Ctrl+R; Ctrl+V; Ctrl+S e Ctrl+K;

D) Ctrl+X; Ctrl+V; Ctrl+B e Ctrl+W;

E) Ctrl+X; Ctrl+C; Ctrl+B e Ctrl+F4.

23. (CONCURSO CRATO/2021) Avalie a afirmações
abaixo e assinale a ERRADA.

A) Memória RAM é um tipo de memória volátil que pos-
sui velocidades superior à velocidade dos discos rígi-
dos;

B) Dispositivos SSD têm velocidades superiores aos HD
e não são voláteis;

C) Memória RAM e Memória ROM são classificadas
como memória principal volátil;

D) Fitas magnéticas possuem acesso sequencial e armaze-
namento não volátil;

E) O Acesso a dados da memória RAM é feito de forma
não sequencial (aleatória).

24. (CONCURSO CRATO/2021) Analise a figura
abaixo e assinale a alternativa que apresenta o re-
sultado da fórmula:
= MÍNIMO (B2:D5).

A) R$ 254,80

B) R$ 218,40

C) R$ 1.200,00

D) R$ 168,00

E) R$ 1.032,00

25. (CONCURSO CRATO/2021) Qual o nome da par-
tição utilizada como memória virtual em sistemas
operacionais baseados em Linux?

A) /var;

B) swap;

C) root;

D) /vram;

E) boot.

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE CRATO

5



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR-SECITECE

UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA
COMISSÃO EXECUTIVA DE VESTIBULAR-CEV

CONHECIMENTOS GERAIS

26. (CONCURSO CRATO/2021) A redemocratização
do país, representa o fim do período Militar, e os re-
presentantes do executivo passam a ser eleitos pelo
voto popular. Em 1985 houve eleição indireta, so-
mente em 1989 foi eleito o primeiro presidente do
Brasil através de eleições diretas, depois de 21 anos
de Regime Militar. Os presidentes eleitos pelo voto
direto após a redemocratização (incluindo Manda-
tário que assumiu por ser vice-presidente) foram
respectivamente:

A) José Sarney; Tancredo Neves; Fernando Henrique Car-
doso; Fernando Collor de Mello; Luíz Inácio Lula da
Silva, Michel Temer, Dilma Rouseff e Jair Messias
Bolsonaro

B) Fernando Collor de Mello; José Sarney, Tancredo Ne-
ves; Fernando Henrique Cardoso; Luíz Inácio Lula da
Silva; Dilma Roussef; Michel Temer e Jair Messias
Bolsonaro

C) Tancredo Neves; Fernando Collor de Mello; José Sar-
ney; Fernando Henrique Cardoso; Luíz Inácio Lula da
Silva; Michel Temer; Dilma Roussef e Jair Messias
Bolsonaro

D) Itamar Franco; Fernando Henrique Cardoso; José Sar-
ney; Fernando Collor de Mello; Luíz Inácio Lula da
Silva; Dilma Roussef; Michel Temer e Jair Messias
Bolsonaro

E) Fernando Collor de Mello; Itamar Franco; Fernando
Henrique Cardoso; Luíz Inácio Lula da Silva; Dilma
Roussef; Michel Temer e Jair Messias Bolsonaro

27. (CONCURSO CRATO/2021) A primeira Revolu-
ção Industrial teve início no século XVIII, propor-
cionando alterações significativas nos transportes,
máquina a vapor e mecanização, proporcionando o
desenvolvimento da indústria e do comércio, conso-
lidando o modo de produção capitalista na Europa.
Esse processo é conhecido como "Indústria 1.0".
No início do século XXI vivencia-se a quarta Revo-
lução Industrial, ou "Indústria 4.0".

São características dessa Revolução Industrial"?

A) Internet das coisas (IoT), inteligência artificial (AI),
sistemas cibernéticos, dentre outras, promovendo fle-
xibilização na linha de produção, descentralização do

trabalho e alta velocidade nos processos de informa-
ções, abrangendo todos os setores - industrial, agricul-
tura e serviços.

B) Uso de novas fontes de energia, como petróleo, usi-
nas hidrelétricas, automação da linha de produção e o
desenvolvimento da microeletrônica.

C) Internet das coisas (IoT), automação da linha de pro-
dução, uso de energias renováveis e desenvolvimento
da microeletrônica.

D) Inteligência artificial, desenvolvimento científico e tec-
nológico, telecomunicações e robótica abrangendo to-
dos os setores - industrial, agricultura e serviços.

E) Internet das coisas (IoT), inteligência artificial (AI),
uso de novas fontes de energia, como petróleo, usinas
hidrelétricas, automação da linha de produção e o de-
senvolvimento da microeletrônica

28. (CONCURSO CRATO/2021) A Constituição de
1988 é conhecida como Constituição "Cidadã". Em
síntese ela expressa:

A) O reconhecimento de um país democrático de direito,
escrita com a participação popular, explicitando os di-
reitos e deveres dos cidadãos brasileiros bem como o
sistema eleitoral, através do voto popular

B) O papel dos três poderes, Executivo, Legislativo e Ju-
diciário, sendo que os dois primeiros estão submissos
ao último e ambos eleitos pelo voto popular

C) O poder popular nas escolhas dos seus representan-
tes: Executivo, Legislativo e Judiciário são eleitos pelo
voto popular

D) Direitos iguais aos cidadãos brasileiros, concedendo o
direito ao voto às mulheres e analfabetos

E) A vontade popular de uma sociedade justa e igualitária
baseada no combate à corrupção

29. (CONCURSO CRATO/2021)
"Meu Deus, meu Deus...
Setembro passou
Outubro e Novembro
Já tamo em Dezembro
Meu Deus, que é de nós,
Meu Deus, meu Deus
Assim fala o pobre
Do seco Nordeste

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE CRATO

6



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR-SECITECE

UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA
COMISSÃO EXECUTIVA DE VESTIBULAR-CEV

Com medo da peste
Da fome feroz
Ai, ai, ai, ai..."

Esse trecho da música "Triste Partida"retrata a
vida triste e miserável do sertanejo que em perío-
dos de "secas"no Nordeste brasileiro, colocava sua
esperança apenas em "Deus", pois sabia que nada
podia esperar da elite econômica e política dessa
região.

O compositor dessa música é:

A) Luíz Gonzaga

B) Fagner

C) Patativa do Assaré

D) Ariano Suassuna

E) Flávio Leandro

30. (CONCURSO CRATO/2021) O município de
Crato está localizado no Sul cearense, distante da
capital Fortaleza 512 km. Conhecida como "capi-
tal da cultura"e também como "Cratinho de açú-
car"retratado nessa música de Luíz Gonzaga.

Eu vou pro Crato
Vou matar minha saudade
Ver minha morena
Reviver nossa amizade

Eu vou pro Crato
Tomar banho na nascente
Na subida do Lameiro
Tomo estrago de aguardente

Eu vou pro Crato
Comer arroz com pequi
Feijão com rapadura
Farinha do Cariri

Eu vou pro Crato
Vou matar minha saudade
Ver minha morena
Reviver nossa amizade

Eu vou pro Crato
Pois a coisa melhorou
A luz de Paulo Afonso
O Cariri valorizou

Eu vou pro Crato
Já não fico mais aqui
Cratinho de açucar
Coração do Cariri

Eu vou pro Crato
Vou matar minha saudade
Ver minha morena
Reviver nossa amizade

Eu vou pro Crato
Vou pra casa de seu Pedro
Seu Felício é velho macho
Tô com Pedro, tô sem medo

Eu vou pro Crato
Vou viver no Cariri
Cratinho de açucar
Tijolo de buriti

Essa referência à "Cratinho de açúcar" faz alusão
à:

A) Atividade econômica que foi predominante na região
do cariri no século XIX

B) Desenvolvimento artístico e cultural na região

C) Turismo religioso

D) Suas nascentes de águas cristalinas

E) À sua localização no sopé da Chapada do Araripe
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ORIENTADOR SOCIAL

31. (CONCURSO CRATO/2021) Analise os itens que
se seguem sobre a Política Nacional de Assistência
Social (PNAS/2004) e responda o que se pede.

I. A Política Nacional de Assistência Social aprovada ex-
pressa a materialidade do conteúdo da Assistência So-
cial como um pilar do Sistema de Proteção Social Bra-
sileiro no âmbito da Seguridade Social.

II. A proteção social exige a capacidade de menor aproxi-
mação possível do cotidiano da vida das pessoas, pois
é nele que riscos, vulnerabilidades se constituem.

III. Apresenta como um dos seus objetivos Prover servi-
ços, programas, projetos e benefícios de proteção so-
cial básica e, ou, especial para famílias, indivíduos e
grupos que deles necessitarem.

É VERDADE o que se afirma em:

A) Itens I e II apenas.

B) Itens II e III apenas.

C) Itens I e III apenas.

D) Item III Apenas.

E) Todos os itens.

32. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre a Política Na-
cional de Assistência Social (PNAS/2004) quanto
à Proteção Social Especial, assinale a alternativa
CORRETA:

A) A ênfase da proteção social especial deve priorizar a
reestruturação dos serviços de abrigamento dos indiví-
duos que, por uma série de fatores, contam mais com
a proteção e o cuidado de suas famílias, para as novas
modalidades de atendimento.

B) A proteção social especial é a modalidade de atendi-
mento assistencial destinada a famílias e indivíduos
que se encontram em situação de risco pessoal e social,
por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, ou,
psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoati-
vas, cumprimento de medidas sócio-educativas, situa-
ção de rua, situação de trabalho infantil, entre outras.

C) A proteção social especial tem como objetivos prevenir
situações de risco por meio do desenvolvimento de po-
tencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vín-
culos familiares e comunitários.

D) No caso da proteção social especial, à população em
situação de rua não precisam ser priorizados os servi-
ços que possibilitem a organização de um novo projeto
de vida, visando criar condições para adquirirem re-
ferências na sociedade brasileira, enquanto sujeitos de
direito.

E) Os serviços de proteção especial têm pouca interface
com o sistema de garantia de direito exigindo, mui-
tas vezes, uma gestão menos complexa e não compar-
tilhada com o Poder Judiciário, Ministério Público e
outros órgãos e ações do Executivo.

33. (CONCURSO CRATO/2021) Conforme o Estatuto
da Criança e do Adolescente quando se trata da
adoção de criança e de adolescente, examine os itens
a seguir:

I. 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,
salvo os impedimentos matrimoniais.

II. O adotando deve contar com, no máximo, dezoito anos
à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tu-
tela dos adotantes.

III. Em se tratando de adotando maior de onze anos de
idade, será também necessário o seu consentimento.

É VERDADE o que se afirma em:

A) Itens I e II apenas.

B) Itens II e III apenas.

C) Itens I e III apenas.

D) Item III Apenas.

E) Todos os itens.

34. (CONCURSO CRATO/2021) O Estatuto da Cri-
ança e do Adolescente dispõe sobre a proteção in-
tegral à criança e ao adolescente. Para os efeitos
desta Lei, criança é pessoa:

A) até dez anos de idade incompletos.
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B) até dez anos de idade completos.

C) até doze anos de idade completos.

D) até doze anos de idade incompletos.

E) até oito anos de idade incompletos.

35. (CONCURSO CRATO/2021) Ainda em relação
Estatuto da Criança e do Adolescente quando trata
do Direito à Convivência Familiar e Comunitária,
julgue os itens a seguir:

I. Toda criança ou adolescente que estiver inserido em
programa de acolhimento familiar ou institucional terá
sua situação reavaliada, no máximo, a cada 3 (três) me-
ses, devendo a autoridade judiciária competente, com
base em relatório elaborado por equipe interprofissio-
nal ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada
pela possibilidade de reintegração familiar ou pela co-
locação em família substituta, em quaisquer das moda-
lidades previstas no art. 28 desta Lei.

II. A permanência da criança e do adolescente em pro-
grama de acolhimento institucional não se prolongará
por mais de 28 meses, salvo comprovada necessidade
que atenda ao seu superior interesse, devidamente fun-
damentada pela autoridade judiciária.

III. Será garantida a convivência integral da criança com
a mãe adolescente que estiver em acolhimento insti-
tucional. IV Serão cadastrados para adoção recém-
nascidos e crianças acolhidas não procuradas por suas
famílias no prazo de 30 dias, contado a partir do dia do
acolhimento.

É CORRETO o que se afirma em:

A) Itens I, III e IV apenas

B) Itens I e III apenas

C) Itens II, III e IV apenas

D) Item III, apenas

E) Todos os itens.

36. (CONCURSO CRATO/2021) A Lei nº 13.146, de 6
de julho de 2015 institui a Lei Brasileira de Inclusão
da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência), destinada a assegurar e a promover,
em condições de igualdade, o exercício dos direitos

e das liberdades fundamentais por pessoa com defi-
ciência, visando à sua inclusão social e cidadania.

Com base na referida lei, quanto ao direito à mora-
dia, assinale a alternativa CORRETA:

A) A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna,
no seio da família natural ou substituta, com seu côn-
juge ou companheiro ou desacompanhada, ou em mo-
radia para a vida dependente da pessoa com deficiên-
cia, ou, ainda, em residência inclusiva.

B) Nos programas habitacionais públicos, os critérios de
financiamento devem ser incompatíveis com os rendi-
mentos da pessoa com deficiência ou de sua família.

C) Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados
com recursos públicos, a pessoa com deficiência ou
o seu responsável goza de prioridade na aquisição de
imóvel para moradia própria, observado o seguinte: re-
serva de, no mínimo, 10

D) O poder público adotará programas e ações estratégi-
cas para apoiar a criação e a manutenção de moradia
para a vida dependente da pessoa com deficiência.

E) A proteção integral na modalidade de residência inclu-
siva será prestada no âmbito do Suas à pessoa com de-
ficiência em situação de dependência que não disponha
de condições de autossustentabilidade, com vínculos
familiares fragilizados ou rompidos.

37. (CONCURSO CRATO/2021) A Lei nº 13.146, de 6
de julho de 2015 institui a Lei Brasileira de Inclusão
da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência), destinada a assegurar e a promover,
em condições de igualdade, o exercício dos direitos
e das liberdades fundamentais por pessoa com de-
ficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.

Com base na referida lei, em relação aos crimes e
das infrações administrativas, todas estão corretas,
EXCETO:

A) Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em
razão de sua deficiência: Pena - reclusão, de 1 (um) a
3 (três) anos, e multa

B) Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão,
benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento
de pessoa com deficiência: Pena - reclusão, de 1 (um)
a 4 (quatro) anos, e multa.
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C) Abandonar pessoa com deficiência em hospitais, ca-
sas de saúde, entidades de abrigamento ou congêne-
res: Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos,
e multa.

D) Em caso de abandono à pessoa com deficiência em
hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou
congêneres; além da pena prevista e multa; na mesma
pena incorre quem não prover as necessidades básicas
de pessoa com deficiência quando obrigado por lei ou
mandado.

E) Reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio ele-
trônico ou documento de pessoa com deficiência des-
tinados ao recebimento de benefícios, proventos, pen-
sões ou remuneração ou à realização de operações fi-
nanceiras, com o fim de obter vantagem indevida para
si ou para outrem: Pena - detenção, de 1 (um) mês a 4
(quatro) anos, e multa.

38. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre a Política Na-
cional de Assistência Social (PNAS/2004) quanto à
Proteção Social Especial, todas as alternativas estão
corretas, EXCETO:

A) A proteção social especial de Média Complexidade
constituem-se dos serviços considerados de média
complexidade aqueles que oferecem atendimentos às
famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas
cujos vínculos familiar e comunitário não foram rom-
pidos.

B) Esses serviços requerem maior estruturação técnico-
operacional e atenção especializada e mais individu-
alizada, e, ou, de acompanhamento sistemático e mo-
nitorado.

C) Os serviços de proteção social especial de média com-
plexidade são aqueles que garantem proteção integral
- moradia, alimentação, higienização e trabalho prote-
gido para famílias e indivíduos que se encontram sem
referência e, ou, em situação de ameaça, necessitando
ser retirados de seu núcleo familiar e, ou, comunitário.

D) A proteção especial de média complexidade envolve
também o Centro de Referência Especializado da As-
sistência Social, visando a orientação e o convívio so-
ciofamiliar e comunitário.

E) O Serviço de Habilitação e Reabilitação na comuni-
dade das pessoas com deficiência faz parte dos serviços
de Proteção Social Especial de Média Complexidade.

39. (CONCURSO CRATO/2021) A Lei nº 12.288, de
20 de julho de 2.010 instituiu o Estatuto da Igual-
dade Racial. O Sistema Nacional de Promoção
da Igualdade Racial (Sinapir) foi instituído como
forma de organização e de articulação voltadas à
implementação do conjunto de políticas e serviços
destinados a superar as desigualdades étnicas exis-
tentes no País, prestados pelo poder público federal.

Dentre os objetivos listados, É OBJETIVO do Sina-
pir:

A) Estabelecer cotas à igualdade étnica e o combate às
desigualdades sociais resultantes do racismo, inclusive
mediante adoção de ações afirmativas.

B) Centralizar a implementação de ações afirmativas pe-
los governos estaduais, distrital e municipais.

C) Institucionalizar planos, ações e mecanismos voltados
à promoção da igualdade étnica.

D) Garantir a eficácia dos meios e dos instrumentos cri-
ados para a implementação das ações afirmativas e o
cumprimento das metas a serem estabelecidas.

E) Estabelecer vagas destinadas a combater os fatores de
marginalização e a promover a integração social da po-
pulação negra.

40. (CONCURSO CRATO/2021) Com base na Lei n°
10.741, de 1° de outubro de 2.003 que dispõe sobre
o Estatuto do Idoso e dá outras providências, julgue
os itens a seguir:

I. O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua
proteção um direito social, nos termos desta Lei e da
legislação vigente assegurado como Direito à Liber-
dade, ao Respeito e à Dignidade.

II. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso,
por intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS,
garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em con-
junto articulado e contínuo das ações e serviços, para
a prevenção, promoção, proteção e recuperação da
saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afe-
tam preferencialmente os idosos como Do Direito à
Vida.
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III. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica asse-
gurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos
urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos
e especiais, quando prestados paralelamente aos servi-
ços regulares.

É VERDADE o que se afirma em:

A) Itens I e II apenas.

B) Itens II apenas.

C) Itens I e III apenas.

D) Item III Apenas.

E) Todos os itens.

41. (CONCURSO CRATO/2021) Em relação a Lei n°
10.741, de 1° de outubro de 2.003 que dispõe sobre o
Estatuto do Idoso e dá outras providências, quando
Dos Crimes em Espécie, leia a afirmativa a seguir.

Deixar de prestar assistência ao idoso, quando
possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de
iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificul-
tar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou
não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade
pública: Pena -
de meses a

e multa. Pará-
grafo único. A pena é aumentada de metade,
se da omissão resulta lesão corporal de natureza

, e triplicada, se re-
sulta a morte.

Assinale a opção que preenche CORRETAMENTE
e respectivamente as lacunas:

A) detenção / 6 (seis) / 1 (um) ano / grave

B) reclusão /6 (seis) / 1 (um) ano / grave

C) detenção / 6 (seis) / 3 (três) anos / gravíssima

D) detenção / 2 (dois) / 1 (um) ano / gravíssima

E) reclusão / 2 (dois) / 5 (cinco) anos /moderada.

42. (CONCURSO CRATO/2021) Conforme a Lei n°
10.741, de 1° de outubro de 2.003, assinale a alter-
nativa INCORRETA:

A) Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades
mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento
de saúde que lhe for reputado mais favorável .Não es-
tando o idoso em condições de proceder à opção, po-
derá será feita pelos familiares, quando o idoso não ti-
ver curador ou este não puder ser contactado em tempo
hábil.

B) A participação dos idosos em atividades culturais e
de lazer será proporcionada mediante descontos de
pelo menos 70% (setenta por cento) nos ingressos para
eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem
como o acesso preferencial aos respectivos locais.

C) Quando Do Transporte, é assegurada a reserva, para os
idosos, nos termos da lei local, de 5% (cinco por cento)
das vagas nos estacionamentos públicos e privados, as
quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a
melhor comodidade ao idoso.

D) As entidades governamentais e não-governamentais de
atendimento ao idoso serão fiscalizadas pelos Conse-
lhos do Idoso, Ministério Público, Vigilância Sanitária
e outros previstos em lei.

E) Os benefícios de aposentadoria e pensão do Regime
Geral da Previdência Social observarão, na sua con-
cessão, critérios de cálculo que preservem o valor real
dos salários sobre os quais incidiram contribuição, nos
termos da legislação vigente.

43. (CONCURSO CRATO/2021) Em relação ao Plano
Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual
contra Crianças e Adolescentes (2013), no que se
refere ao EIXO: participação e protagonismo e ao
objetivo: Promover a participação ativa de cri-
anças e adolescentes pela defesa de seus direitos
na elaboração e execução de políticas de proteção.
Constitui-se um dos indicadores de monitoramento
deste eixo:

A) Número de redes, comitês, fóruns e outros coletivos
que atuam no enfrentamento do abuso e/ou exploração
sexual de crianças e adolescentes nos âmbitos nacio-
nal, estaduais, municipais e distrital.

B) Número de campanhas realizadas e de empresas e tra-
balhadores sensibilizados/capacitados sobre a temá-
tica.

C) Número de instâncias de articulação como conselhos,
fóruns, comitês, comissões, redes etc. que fomentam e
asseguram a participação de crianças e adolescentes.
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D) Número de campanhas e eventos realizados com foco
no enfrentamento ao abuso e/ou exploração sexual de
crianças e adolescentes

E) Número de varas especializadas em julgar crimes con-
tra crianças e adolescentes - total e proporção com re-
lação aos municípios que demandam a estruturação de
tal serviço.

44. (CONCURSO CRATO/2021) Com base no De-
creto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, julgue os
itens a seguir:

I. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedi-
cados ao serviço público caracterizam o esforço pela
ética. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos di-
reta ou indiretamente significa causar-lhe dano moral.
Da mesma forma, causar dano a qualquer bem perten-
cente ao patrimônio público, deteriorando-o, por des-
cuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa
ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a
todos os homens de boa vontade que dedicaram sua in-
teligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços
para construí-los.

II. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consci-
ência dos princípios éticos são primados maiores que
devem nortear o servidor público, seja no exercício do
cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá o exer-
cício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos,
comportamentos e atitudes serão direcionados para a
preservação da honra e da tradição dos serviços públi-
cos.

III. A moralidade da Administração Pública não se limita
à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida
da idéia de que o fim é sempre o bem comum. O equi-
líbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do
servidor público, é que poderá consolidar a moralidade
do ato administrativo.

É VERDADE o que se afirma em:

A) Itens I e III apenas.

B) Itens II apenas.

C) Item III Apenas.

D) Itens II e III apenas.

E) Todos os itens.

45. (CONCURSO CRATO/2021) Com base nas Orien-
tações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Cri-
anças e Adolescentes (2009), quando da Articulação
Intersetorial; leia a afirmativa a seguir.

Os Serviços de Acolhimento integram o Sis-
tema Único de Assistência Social (SUAS),
tendo interface com outros serviços da rede

, quanto com demais ór-
gãos do Sistema .
Sua atuação deve basear-se no princípio
da , não devendo
ofertar em seu interior atividades que sejam da
competência de outros serviços. A proteção integral
a que têm direito as crianças e os adolescentes aco-
lhidos deve ser viabilizada por meio da utilização
de equipamentos e
da rede de .

Assinale a opção que preenche CORRETAMENTE
e respectivamente as lacunas:

A) socioassistencial/ de Garantia de Saúde / incompletude
institucional / comunitários / serviços local.

B) psicológica/ de Garantia de Saúde / completude insti-
tucional / individuais / serviços hospitalares.

C) socioassistencial/ de Garantia de Direitos / incomple-
tude institucional / comunitários / serviços local.

D) socioassistencial/ de Garantia Sociais/ incompletude
institucional/ individuais/ coletivos

E) assistencial/ de Garantia de Direitos/ completude insti-
tucional / coletivos / serviços hospitalares.
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