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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
INSTRUÇÕES GERAIS 

 

I. Nesta prova, você encontrará 11 (onze) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) 
questões objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 5 (cinco) questões, 
Raciocínio Lógico 5 (cinco) questões, Conhecimentos Gerais 10 (dez) questões, Conhecimentos 
Específicos 20 (vinte) questões e 1 questão Discursiva (Redação). 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja 
divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas 
reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 

V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 
erro, notifique o fiscal. 

VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 
o exemplo na própria Folha de Respostas. 

VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta 
de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada 
deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações 
registradas neste Caderno não serão levadas em consideração. 

X.  Você dispõe de 05 (cinco) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 
a Folha de Respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início. 

XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 

 Antigamente a vida era outra aqui neste lugar 
onde o rio, dando areia, cobra-d’água inocente, e indo 
ao mar, dividia o campo em que os filhos de 
portugueses e da escravatura pisaram.  
 Couro de pé roçando pele de flor. Mangas 
engordando, bambuzais rebentando vento, uma lagoa, 
um lago, um laguinho, amendoeiras, pés de jamelão e 
o bosque de Eucaliptos. Tudo isso do lado de lá. Do 
lado de cá, os morrinhos, casarões mal-assombrados, 
as hortas de Portugal Pequeno e boiada pra lá e pra cá 
na paz de quem não sabe da morte. 
 Em diagonal, os braços do rio, desprendidos lá 
pela Taquara, cortavam o campo: o direito ao meio; o 
esquerdo, que hoje separa os Apês das casas e sobre 
o qual está a ponte por onde escoa o tráfego da 
principal rua do bairro, na parte de baixo. E, como o 
bom braço ao rio volta, o rio totalmente abraçado, ia 
ziguezagueando água, esse forasteiro que viaja 
parado, levando íris soltas em seu leito, deixando o 
coração bater em pedras, doando mililitros para os 
corpos que o ousaram, para as bocas que morderam 
seu dorso. Ria o rio, mas Busca-Pé bem sabia que todo 
rio nasce para morrer um dia.  
 Um dia essas terras foram cobertas de verde 
com carro de boi desafiando estradas de terra, 
gargantas de negros cantando samba duro, escavação 
de poços de água salobra, legumes e verduras 
enchendo caminhões, cobra alisando o mato, redes 
armadas nas águas. Aos domingos, jogo de futebol no 
campo do Paúra e bebedeira de vinho sob a luz das 
noites cheias.  
 [...] 
 Os dois filhos de portugueses tratavam das 
hortas de Portugal Pequeno nas terras herdadas. 
Sabiam que aquela região seria destinada à construção 
de um conjunto habitacional, mas não que as obras 
estavam para começar em tão pouco tempo.  

(LINS, Paulo. Cidade de Deus. São Paulo.  
Companhia das Letras, 2002. p.15)  

 
 
1) O texto assume um caráter, 

predominantemente, descritivo e é marcado 
pelas impressões de um enunciador que:  
 
a) lamenta a falta de desenvolvimento de um local 

marcadamente rural.  
 
b) revela, com detalhes, o psicológico e o 

comportamento dos moradores locais.  
 
c) apresenta a indignação dos moradores com a 

transformação do rio e das terras.  
 
d) indica a mudança na percepção do tempo 

agora em uma vida mais moderna.  
 
e) expõe as transformações físicas por que 

passou o local com a passagem do tempo.  

2) Em “Couro de pé roçando pele de flor. Mangas 
engordando, bambuzais rebentando vento” 
(2º§), foi empregado um recurso linguístico que 
confere certo DINAMISMO ao texto. Trata-se: 
a) da recorrência de verbos no gerúndio indicando 

continuidade de um processo.  
b) do uso de substantivos comuns mostrando a 

raridade do episódio.  
c) do emprego de expressões especificadoras 

singularizando os substantivos.  
d) do emprego de orações subordinadas 

revelando dependência sintática.  
e) da omissão de alguns complementos verbais 

aproximando o texto da oralidade. 
 
3) O modo pelo qual o rio é caracterizado, no 

terceiro parágrafo, revela uma escolha no uso 
da linguagem que é, nessa passagem, 
marcadamente:  
a) irônica.  
b) simbólica.  
c) pejorativa.  
d) objetiva.  
e) humorística.  
 

4) Em todas as alternativas abaixo o vocábulo 
“que” encontra-se destacado. Assinale a 
opção em que sua classificação morfológica é 
diferente da dos demais.  
a) “dividia o campo em que os filhos de 

portugueses”(1º§). 
 
b) “o esquerdo, que hoje separa os Apês das 

casas” (3º§). 
 
c) “esse forasteiro que viaja parado,” (3º§). 
 
d) “para as bocas que morderam seu dorso.” 

(3º§). 
 
e) “Busca-Pé bem sabia que todo rio nasce para 

morrer um dia” (3º§). 
 

 Considere a seguinte passagem do texto para 
responder à questão 5.   
 
 

 “Aos domingos, jogo de futebol no campo do Paúra 

e bebedeira de vinho sob a luz das noites cheias. (4º§) 

 
 

5) Embora não apresente verbos explícitos, pode-
se compreender o significado do trecho. 
Considerando o contexto, assinale a opção que 
apresenta um verbo que, ao ser inserido, 
devidamente flexionado após a vírgula, 
prejudicaria o sentido original da frase.  
a) ocorrer. 
b) ter.  
c) acontecer. 
d) disputar.  
e) suceder. 



 
 

2 IBFC_02 – VERSÃO A   

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
6) Uma agência de propaganda realizou uma 

pesquisa de mercado e o resultado foi o 
seguinte: 25 pessoas não gostam de 
refrigerante e 18 pessoas não gostam de suco. 
Se 52 pessoas gostam de pelo menos um dos 
dois produtos (refrigerante, suco), então é 
correto afirmar que: 
a) Exatamente 34 pessoas gostam de refrigerante 
b) Exatamente 27 pessoas gostam de suco 
c) Somente 32 pessoas gostam de suco 
d) Somente 25 pessoas gostam de refrigerante 
e) Exatamente 9 pessoas gostam dos dois 
 

7) Se é verdade que “Alguns A são B” e que 
“Nenhum C é B”, então é necessariamente 
verdadeiro que: 
a) Algum A é C 
b) Nenhum A é C 
c) Nenhum C é A 
d) Algum C é A 
e) Algum A não é C 
 

8) A frase “Não é verdade que: Carlos é advogado 
ou Maria é dentista”, é logicamente equivalente 
a frase: 
a) Carlos não é advogado e Maria não é dentista 
b) Carlos não é advogado ou Maria não é dentista  
c) Carlos é advogado e Maria não é dentista  
d) Carlos é advogado ou Maria não é dentista 
e) Se Carlos é advogado, então Maria não é 

dentista 
 

9) Uma senha de banco é formada por 5 símbolos 
diferentes, sendo que os três primeiros são 
números de 0 a 9 e os dois últimos são vogais. 
Se Carlos lembra somente que o primeiro 
número é o 4, então o total de tentativas 
possíveis que ele pode digitar para encontrar a 
senha correta é: 
a)   720 
b) 1800 
c) 1440 
d)   180 
e) 5760 
 

10) Paulo completou 40% de 150% do percurso 
para se chegar na sua cidade natal. Se ainda 
restam 288 km para completar o percurso, 
então o total, em km, que Paulo já completou 
do percurso foi: 
a) 480 
b) 432 
c) 412 
d) 144 
e) 192 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11) O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é o 
marco legal e regulatório dos direitos das crianças e 
dos adolescentes. Nele há previsão dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária. O art. 4º, Parágrafo Único do 
ECA elenca algumas ações para garantir essa 
prioridade assinale a alternativa incorreta. 
a) Preferência na formulação e na execução das 

políticas sociais públicas 
b) Obrigatoriedade de vacinação das crianças nos 

casos recomendados pelas autoridades sanitárias 
c) Primazia de receber proteção e socorro em 

quaisquer circunstâncias 
d) Destinação privilegiada de recursos públicos nas 

áreas relacionadas com a proteção à infância e à 
juventude 

e) Precedência de atendimento nos serviços público 
ou de relevância pública 

 
12) A Lei nº 8.069/ 1990, está em consonância com a 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 
05 de outubro de 1988, notadamente em seu art. 
227, no que dispõe que “É dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade 
o direito à vida, à saúde [...]”, com o intuito de 
promover programas de assistência integral à 
saúde da criança, do adolescente e do jovem, 
assinale as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Os hospitais e demais estabelecimentos públicos de 

atenção à saúde de gestantes são obrigados a 
identificar o recém-nascido mediante o registro de 
sua impressão plantar e digital e da impressão digital 
da mãe. 

(  ) Todos os estabelecimentos de atenção à saúde 
devem manter registro das atividades desenvolvidas, 
através de prontuários individuais, pelo prazo de 
dezoito anos.  

(  ) A um dos pais ou ao responsável pela criança e pelo 
adolescente, deve ser proporcionado condições de 
permanecer em tempo integral nos estabelecimentos 
de atenção à saúde.  

(  ) O poder público deve fornecer gratuitamente, aos 
que necessitarem, medicamentos, órteses, próteses 
e outras tecnologias assistivas relativas ao 
tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças 
e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado 
voltada às suas necessidades específicas.  

(  ) O Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social (CREAS) e os demais órgãos do Sistema de 
Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente 
deverão conferir máxima prioridade ao atendimento 
da criança e do adolescente com suspeita ou 
confirmação de violência de qualquer natureza.  

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, V, F, V 
b) F, V, V, F, F 
c) V, F, F, V, V 
d) F, V, V, V, F 
e) V, F, V, F, F 
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13) Ao longo do tempo alguns marcos legais foram 
criados para a proteção da criança e do 
adolescente. A esse respeito, numere a 
COLUNA II de acordo com a COLUNA I, fazendo 
a relação do que está descrito como seus 
principais objetivos.  
 
 
COLUNA I 

1. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. 

2. Regras de Beijing, de 1985. 

3. Lei 8.242, de 12 de outubro de 1991. 

4. Lei 12.594, de 18 de janeiro de 2012. 

5. Diretrizes de Riad, de dezembro de 1990. 
 
 
COLUNA II 

(  ) Institui o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE), que regulamenta a 

execução das medidas socioeducativas 

destinadas a adolescente que pratique ato 

infracional.  

 
(  ) Podem ser definidas como as regras mínimas 

das Nações Unidas para a administração da 

Infância e da Juventude, e foram adotadas pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas.  

 
(  ) O Estatuto da Criança e do Adolescente 

considera o Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CONANDA), como 

o principal órgão do sistema de garantia de 

direitos. 

 
(  ) Foram apresentadas e aprovadas no Oitavo 

Congresso das Nações Unidas, destinadas à 

prevenção da delinquência juvenil.  

 
(  ) É o principal elemento do ordenamento jurídico 

de proteção infanto-juvenil.  

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) 1, 3, 4, 5, 2 
b) 4, 2, 3, 5, 1 
c) 4, 1, 3, 5, 2 
d) 1, 2, 4, 3, 5 
e) 3, 2, 4, 1, 5 

14) As Regras de Tóquio, anexas à Resolução nº 
45/110, da Assembleia Geral das Nações 
Unidas, são regras mínimas padrão para a 
elaboração de medidas não privativas de 
liberdade, bem como das garantias mínimas 
para os indivíduos submetidas a medidas 
substitutivas ao aprisionamento. Diante dessa 
afirmação, analise as afirmativas abaixo:  
 
I. Trata-se de um conjunto de princípios básicos 

voltados a fomentar que medidas não privativas 

de liberdade sejam empregadas, bem como as 

garantias mínimas para aqueles que estejam 

submetidos à substitutivos penais. 

 
II. Foram criadas pelo Instituto da Ásia e do 

Extremo Oriente para a prevenção do delito e 

tratamento do delinquente. 

 
III. As regras de Tóquio são aplicadas em todas as 

fases do processo penal e se dividem 

sistematicamente em oito seções, assim 

dispostas: 1. introdutória; 2. que antecede o 

julgamento; 3. que estabelece considerações 

sobre a fase do julgamento e da prolação da 

sentença; 4. que trata da fase posterior do 

julgamento; 5. que trata da supervisão e do 

descumprimento das medidas alternativas; 6. 

trata da disciplina dos funcionários; 7. sobre os 

voluntários e a sociedade em geral; 8. refere-se 

a pesquisas e a formulação de políticas 

criminais.  

 
IV. Diz respeito aos direitos humanos, às 

exigências da justiça social, à necessidade de 

reabilitação do infrator.  

 
V. Prevê que os Estados da federação devem 

introduzir medidas não privativas de liberdade 

em seus sistemas jurídicos e reduzir a 

aplicação das penas de prisão e racionalizar as 

políticas da justiça criminal. 

 
Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas 
c) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas 
d) Apenas as afirmativas I e V estão corretas 
e) Apenas as afirmativas I, II, IV e V estão corretas 
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15) A lei que institui o Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo, conhecida como 
lei do SINASE, promulgada em 18 de janeiro de 
2012, sob o no 12.594. Esta lei regulamenta a 
execução das medidas socioeducativas 
destinadas aos adolescentes em conflito com 
a lei, padronizando o atendimento e o processo 
de apuração das infrações cometidas. Assinale 
a alternativa incorreta. 
 
a) Antes do advento da Lei do SINASE, o 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CONANDA) já havia aprovado o 
Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (SINASE), por meio da 
Resolução nº 119, de 11 de setembro de 2006 

 
b) A criação do SINASE teve como premissa 

básica, a necessidade de se constituir 
parâmetros mais objetivos e procedimentos 
mais justos que limitassem a discricionariedade 
e de reafirmar a natureza pedagógica da 
medida socioeducativa, com vistas a garantir 
importante avanço na promoção e na defesa 
dos adolescentes autores de ato infracional 

 
c) Como o SINASE é um sistema nacional, 

engloba os sistemas estaduais, municipais e 
distrital, a serem criados pelos respectivos 
entes federativos, bem como todos os planos, 
políticas e programas específicos de 
atendimento ao adolescente em conflito com a 
lei 

 
d) Apesar de fazerem parte do sistema nacional 

de atendimento socioeducativo, os sistemas 
estaduais, municipais e distrital não têm a 
liberdade de organização e funcionamento, 
cabendo à esfera federal fazer a indicação, no 
âmbito de sua estrutura administrativa, do 
órgão da administração direta responsável pela 
coordenação da execução e gestão dos 
Sistemas Estaduais e Municipais de 
Atendimento Socioeducativo 

 
e) A Lei do SINASE conceitua o programa de 

atendimento como a organização e o 
funcionamento, por unidade, das condições 
necessárias para o cumprimento das medidas 
socioeducativas. São ações voltadas para o 
conteúdo prático da execução dessas medidas 
e são divididos em quatro modalidades: 
prestação de serviços à comunidade, liberdade 
assistida, semiliberdade e internação 

16) Dentre tantos assuntos dispostos no Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA) está a 
preocupação com a violência exercida contra a 
criança e o adolescente; o tratamento sem 
discriminação daqueles que têm alguma 
espécie de deficiência; a possibilidade de a 
criança ser entregue para adoção; e, o direito 
de serem educados no seio de uma família. 
Analise as afirmativas abaixo: 
I. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo 

físico, de tratamento cruel ou degradante e de 
maus-tratos contra criança ou adolescente serão 
obrigatoriamente comunicados à Justiça da 
Infância e da Juventude da respectiva localidade, 
sem prejuízo de outras providências legais. 

II. A criança e o adolescente com deficiência serão 
atendidos, sem discriminação ou segregação, em 
suas necessidades gerais de saúde e específicas 
de habilitação e reabilitação. 

III. As gestantes ou mães que manifestem interesse 
em entregar seus filhos para adoção serão 
obrigatoriamente encaminhadas, sem 
constrangimento, ao Conselho Tutelar.  

IV. É direito da criança e do adolescente ser criado e 
educado no seio de sua família e, 
excepcionalmente, em família substituta, 
assegurada a convivência familiar e comunitária 
em ambiente que garanta seu desenvolvimento 
integral.  

 Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
b) Apenas a afirmativa IV está correta 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
d) Apenas a afirmativa II está correta 
e) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas 

 
17) Para prevalecer o comando do art. 18 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
que determina que “É dever de todos velar pela 
dignidade da criança e do adolescente, pondo-
os a salvo de qualquer tratamento vexatório ou 
constrangedor”, a Lei nº 13.010 / 2014 trouxe 
algumas definições importantes sobre atitudes 
que possam ser tomadas contra elas. A esse 
respeito, numere a COLUNA II de acordo com a 
COLUNA I, fazendo a relação entre elas: 
 
COLUNA I 
1. Castigo físico. 
2. Tratamento cruel ou degradante. 
 
COLUNA II 
(  ) Sofrimento físico. 
(  ) Humilhação. 
(  ) Ameaça grave. 
(  ) Lesão. 
(  ) Ridicularização. 
 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 
a) 1, 2, 2, 1, 2 
b) 1, 2, 2, 2, 2 
c) 2, 2, 1, 1, 1 
d) 2, 1, 1, 2, 2 
e) 1, 2, 2, 1, 1 
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18) O CONANDA, como é conhecido o Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, foi criado pela Lei nº 8.242, 
promulgada em 12 de outubro de 1991, um dia 
reservado a comemoração do Dia das 
Crianças. Analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
  
(  ) A criação desse Conselho já estava prevista no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, com 
vistas a ser o principal órgão do sistema da 
garantia de direitos. 

 
(  ) Seu principal objetivo é fazer com que o 

governo e a sociedade civil façam uma gestão 
compartilhada das diretrizes para a política 
nacional de promoção, proteção e defesa dos 
direitos das crianças e adolescentes. 

 
(  ) Além de definir políticas, também fiscaliza as 

ações executadas pelo poder público no 
atendimento à população infanto-juvenil.  

 
(  ) Outra importante atribuição desse conselho é 

gerir o Fundo Nacional da Criança e do 
Adolescente (FNCA), responsabilizando-se 
pela criação e utilização dos recursos 
arrecadados, para que seja garantida que sua 
utilização seja destinada às ações de 
promoção e defesa dos direitos conferidos no 
ECA às crianças e aos adolescentes. 

 
(  ) O Conanda é integrado por representantes do 

Poder Executivo, assegurada a participação 
dos órgãos executores das políticas sociais 
básicas na área de educação e saúde e, em 
igual número, por representantes de entidades 
não-governamentais de âmbito nacional de 
atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) F, V, V, F, V 
b) V, V, V, F, V 
c) V, V, V, V, F 
d) V, F, V, F, F 
e) F, V, V, V, F 

 
19) As Diretrizes de Riad, de 1990, apesar de não 

possuírem força normativa no Brasil, é 
observada, sobretudo quanto aos seus 

princípios fundamentais. Assinale a 
alternativa incorreta. 
a) Prevenir a delinquência juvenil como parte 

essencial da prevenção do delito na sociedade 
b) Propiciar investimentos objetivando o bem 

estar das crianças e dos adolescentes 
c) Aplicar medidas políticas e progressistas de 

prevenção à delinquência 
d) Implementar políticas e diretrizes para 

promoção, defesa e fiscalização dos direitos 
das crianças e adolescentes 

e) Desenvolver serviços e programas com base 
na comunidade para a prevenção da 
delinquência juvenil 

 

20) “A educação é uma chave, uma chave que abre 
possibilidades de transformar o homem 
anônimo, sem rosto, naquele que sabe que 
pode escolher, que é sujeito participante, da 
reflexão do mundo e da sua própria história, 
assumindo a responsabilidade dos seus atos e 
as mudanças que fizer acontecer”.  

(GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ. Pensando e 
praticando a socioeducação. Cadernos do IASP – Instituto 

de Ação Social do Paraná. Curitiba, 2007. p. 37. 
Disponível em 

http://www.dease.pr.gov.br/arquivos/File/PensPratSocio.p
df. Acesso em 17.03.2020).  

 
 Nesse contexto, surge um importante ator 

social, o socioeducador. Sobre o seu papel, 
assinale a alternativa correta.  
 
a) O socioeducador não deve se distanciar da 

realidade do adolescente, ele deve ser 
espectador da própria prática 
socioeducacional. Ao contrário, para conseguir 
cumprir seu papel, é necessário inserir-se no 
meio, fazer parte dele, viver a realidade, 
solidarizando-se com ela. Solidarizar-se 
significa colocar à disposição dos jovens todo o 
saber e bagagem pessoal que possui, 
buscando, em conjunto, viabilizar ações, novas 
experiências, maneiras diferentes de ver, 
perceber, agir e se relacionar com o mundo  

 
b) O educador precisa ser um facilitador que ajuda 

a descobrir caminhos, a pensar alternativas e a 
revelar significados. Ele deve agir como 
condutor do adolescente, que nesse processo 
é o passivo, que segue e obedece  

 
c) O educador precisa ter certeza de que 

conseguirá dar ao adolescente tudo de que 
necessita. Isso acontecerá, principalmente se 
ele tiver clareza da sua identidade, da sua 
função e do seu papel  

 
d) O socioeducador deve representar a 

centralidade da proposta educativa para o 
adolescente em conflito com a lei. É para o 
socioeducador que se voltam todos os setores 
da unidade em suas diferentes abordagens e 
contribuições 

 
e) É papel do socioeducador despertar e reforçar 

os valores morais, como o respeito, o valor à 
vida, a tolerância, a responsabilidade, a 
igualdade, a justiça e a paz, para que passem 
a ser referenciais no modo de agir do 
adolescente; estimular o adolescente a realizar 
uma leitura crítica e autônoma de si mesmo e 
do mundo a sua volta; bem como acompanhá-
lo em um processo de conscientização de sua 
história de vida, possibilidades para o futuro e 
desejo de mudança 

http://www.dease.pr.gov.br/arquivos/File/PensPratSocio.pdf
http://www.dease.pr.gov.br/arquivos/File/PensPratSocio.pdf
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21) Considerando o câncer de colo de útero, 

analise as frases abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Um dos fatores que aumenta o risco deste tipo 

de câncer é o uso prolongado de pílulas 
anticoncepcionais. 

(  ) Um dos fatores que aumenta o risco deste tipo 
de câncer é o início precoce da atividade sexual 
e múltiplos parceiros.  

(  ) A vacinação contra Papilomavírus Humano 
(HPV) e a realização do exame preventivo 
(Papanicolau) se complementam como ações 
de prevenção desse tipo de câncer. 

(  ) As mulheres vacinadas não necessitam fazer o 
exame preventivo periodicamente, pois a 
vacina protege contra todos os tipos 
oncogênicos do Papilomavírus Humano (HPV). 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F,F,V,V 
b) F,V,F,V 
c) V,V,V,V 
d) V,V,F,F 
e) V,V,V,F 

 

22) De acordo com a Lei nº 7.498, de 25 de junho 

de 1986, que dispõe sobre a regulamentação 

do exercício profissional de Enfermagem e dá 

outras providências, a Enfermagem é exercida 

privativamente _____, respeitados os 

respectivos graus de habilitação.  

 
 Assinale a alternativa correta que preencha 

corretamente a lacuna. 

a) pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, 
pelo Auxiliar de Enfermagem e pela Doula 

 
b) pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, 

pelo Cuidador e pela Doula 
 
c) pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, 

pelo Auxiliar de Enfermagem e pela Parteira 
 
d) pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, 

pelo Auxiliar de Enfermagem, pelo Cuidador e 
pela Parteira 

 
e) pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, 

pelo Auxiliar de Enfermagem, pela Parteira, 
pelo Cuidador e pela Doula 

23) A sondagem oro / nasoenteral é um 
procedimento invasivo e que envolve riscos ao 
paciente. Sua instalação exige técnica 
uniformizada, para diminuir ou evitar 
consequências decorrentes do procedimento. 
Neste sentido, considerando a Resolução do 
COFEN no 619/2019, que normatiza a atuação 
da Equipe de Enfermagem na Sondagem 
Oro/nasogástrica e Nasoentérica, analise as 
afirmativas abaixo: 
I. No âmbito da equipe de Enfermagem, a 

inserção de sonda oro/nasogástrica (SOG e 
SNG) e sonda nasoentérica (SNE) é privativa 
do Enfermeiro, que deve imprimir rigor técnico-
científico ao procedimento. 

II. Compete ao Técnico em Enfermagem realizar 
a inserção de sonda oro/nasogástrica e 
nasoentérica bem como os cuidados de 
Enfermagem; e ao Enfermeiro solicitar o exame 
radiológico para paciente visando a 
confirmação da localização da sonda, no caso 
da sondagem nasoentérica. 

III. O procedimento de Sondagem 
Oro/Nasoenteral deve ser executado no 
contexto do Processo de Enfermagem. 

IV. No âmbito da equipe de Enfermagem, a 
inserção de sonda oro/nasogástrica (SOG e 
SNG) e sonda nasoentérica (SNE) é privativa 
do Enfermeiro e do Técnico de Enfermagem, 
que deve garantir rigor técnico-científico ao 
procedimento. 

 Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas a afirmativa II está correta 
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas 
d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
e) Apenas a afirmativa IV está correta 
 

24) De acordo com a Constituição Federal de 1988 
(Seção II. Da Saúde), analise as afirmativas 
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) 

 As ações e serviços públicos de saúde 
integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único, 
organizado de acordo com as seguintes 
diretrizes:  
(  ) Descentralização, com direção única em cada 

esfera de governo. 
(  ) Atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais. 

(  ) Centralização das ações, de forma organizada 
e controlada em nível federal. 

(  ) Participação da comunidade. 
 Assinale a alternativa que apresenta sequência 

correta de cima para cima. 
a) V, V, F, F 
b) V, V, F, V 
c) F, F, F, F 
d) F, V, V, V 
e) V, F, F, V 
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25) Durante a consulta de Enfermagem da 

adolescente, MEF, 16 anos, a Enfermeira 

observou a presença de lesões clínicas como 

verrugas na região genital e no ânus. Estas 

lesões são popularmente conhecidas como 

"crista de galo", "figueira" ou "cavalo de 

crista". Neste caso, estas lesões são 

características de _____. 

 Assinale a alternativa que preencha 

corretamente a lacuna. 

a) Gonorréia 

b) Condiloma Acuminado 

c) Sífilis  

d) Candidíase 

e) Tricomoníase 
 

26) O adolescente HGV, 13 anos, da Unidade de 

Atendimento Socioeducativo foi atendido pelo 

médico, que prescreveu medicamento por via 

Intramuscular. O enfermeiro preparou o 

medicamento, com a técnica correta, 

entretanto, não fez a identificação do rótulo 

com dados do paciente e da medicação 

prescrita. Ao administrar o medicamento no 

adolescente, o enfermeiro realizou por via 

subcutânea, o que causou uma lesão necrótica 

na região do membro superior direito. O 

adolescente foi atendido e constatado o 

problema por via de administração errada. 

Neste caso, considerando os conceitos de 

segurança do paciente, é correto afirmar que 

houve _____. 

 Assinale a alternativa que preencha 

corretamente a lacuna. 

a) Um evento adverso 

b) Um quase erro (near miss) 

c) Um incidente sem dano 

d) Uma queixa técnica 

e) Uma fatalidade irreparável da assistência 

27) A Política Nacional de Saúde Mental 
compreende as estratégias e diretrizes 
adotadas pelo país para organizar a assistência 
às pessoas com necessidades de tratamento e 
cuidados específicos em saúde mental. 
Considerando a Política Nacional de Saúde 
Mental, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F): 
 
(  ) Abrange a atenção a pessoas com 

necessidades relacionadas a transtornos 

mentais como depressão, ansiedade, 

esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, 

transtorno obsessivo-compulsivo, e pessoas 

com quadro de uso nocivo e dependência de 

substâncias psicoativas, como álcool, 

cocaína, crack e outras drogas. 

 
(  ) Os indivíduos em situações de crise podem 

ser atendidos em qualquer serviço da Rede de 

Atenção Psicossocial, formada por várias 

unidades com finalidades distintas, de forma 

integral e gratuita, pela rede pública de saúde. 

 
(  ) O acolhimento dessas pessoas e seus 

familiares é uma estratégia de atenção 

fundamental para a identificação das 

necessidades assistenciais, alívio do 

sofrimento e planejamento de intervenções 

medicamentosas e terapêuticas. 

 
(  ) Os atendimentos em saúde mental são 

realizados exclusivamente nos Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS), onde o usuário 

recebe assistência especializada e cuidado 

terapêutico em nível de urgência e 

emergência. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) F,F,F,F 
b) F,V,V,V 
c) V,F,V,V 
d) F,V,F,F 
e) V,V,V,F 
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28) _____ são doenças que constam na Lista 

Nacional de Notificação Compulsória de 

doenças, agravos e eventos de saúde pública 

nos serviços de saúde públicos e privados em 

todo o território nacional, sendo a 

periodicidade de notificação imediata (até 24 

horas) para Ministério da Saúde, Secretaria 

Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de 

Saúde.  

 Assinale a alternativa que preencha 

corretamente a lacuna. 

a) Hepatites virais, Tétano e Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida 

b) Doença de Chagas Crônica, Sífilis e Rubéola 

Congênita 

c) Febre Amarela e Doenças exantemáticas: 

Sarampo e Rubéola 

d) Tuberculose, Toxoplasmose e Varicela 

e) Raiva humana, Leishmaniose Visceral e 

Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência 

Humana (HIV) 

 
29) O Enfermeiro avaliou a carteira de vacinação 

de uma criança de 4 anos de idade, e constava 

o registro de uma dose da vacina contra Febre 

Amarela aos 9 meses de vida. Considerando o 

Calendário Nacional de Vacinação, é correto 

afirmar que esta criança _____. 

 Assinale a alternativa que preencha 

corretamente a lacuna. 

a) Deverá receber um reforço da vacina contra 

Febre Amarela com 4 anos de idade 

b) Deverá receber uma segunda dose da vacina 

contra Febre Amarela com 4 anos de idade e 

uma terceira dose aos 12 anos de idade  

c) Deverá receber uma segunda dose da vacina 

contra Febre Amarela aos 4 anos de idade e 

um reforço aos 15 anos de idade 

d) Deverá receber uma segunda dose da vacina 

contra Febre Amarela aos 4 anos de idade, 

uma terceira dose 30 dias após a segunda dose 

e um reforço aos 15 anos de idade 

e) Não deverá receber mais nenhuma dose e 

reforço da vacina contra Febre Amarela, pois 

trata-se de dose única aos 9 meses de vida 

30) A sífilis é uma Infecção Sexualmente 
Transmissível (IST), sistêmica, de evolução 
crônica, causada pela bactéria denominada 
Treponema pallidum.  

 Sobre a doença em questão, analise as 
afirmativas abaixo. 
 
I. É transmitida principalmente por contato sexual 

(oral, vagina ou anal), contudo pode ser 
transmitida verticalmente para a criança 
durante a gestação de uma mulher com sífilis 
não tratada ou não tratada adequadamente. 

II. A testagem da gestante para detecção de sífilis 
deve ser realizada uma única vez durante a 
gestação, sendo na primeira consulta do pré-
natal ou no momento do parto/aborto caso não 
tenha sido realizada anteriormente. 

III. Na gestação, a sífilis pode apresentar 
consequências severas como: abortamento, 
prematuridade, natimortalidade, manifestações 
congênitas precoces ou tardias e/ou morte da 
criança. 

IV. Quando a sífilis é detectada na gestante, o 
tratamento deve ser iniciado o mais rápido 
possível, com a penicilina benzatina. 

 
 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
b) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 
c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas 
d) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas 
e) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas 
 

31) A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
destaca alguns pontos-chave que caracterizam 
o posicionamento e pega adequados durante a 
amamentação. Considerando a técnica de 
amamentação adequada quanto ao 
posicionamento e a pega, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
 
(  ) O rosto do bebê deve estar de frente para a 

mama, com nariz na altura do mamilo. 
(  ) Os ruídos da língua devem estar presentes 

durante toda a amamentação. 
(  ) As bochechas do bebê devem estar encovadas 

a cada sucção. 
(  ) O lábio inferior do bebê de estar virado para 

fora. 
 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) F,F,F,F 
b) V,V,V,V 
c) F,V,V,F 
d) V,F,F,V 
e) V,F,F,F 
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32) Um adolescente, 17 anos, que estava na 
Unidade de Atendimento Socioeducativo, foi 
encaminhado à Unidade Hospitalar para 
atendimento médico especializado. Na unidade 
hospitalar, foi diagnosticado com Tuberculose 
Pulmonar. Neste caso, em ambiente hospitalar, 
o adolescente deverá permanecer em _____. 

 Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Precaução para transmissão de 

microrganismos por gotículas 
b) Precaução para transmissão de 

microrganismos por aerossóis 
c) Precaução para transmissão de 

microrganismos por contato 
d) Isolamento Rigoroso 
e) Quarto coletivo, com distanciamento de um 

metro entre os demais pacientes 
 

33) O Enfermeiro da Unidade de Atendimento 
Socioeducativo está realizando curativo diário 
de um adolescente, que apresenta ferida em 
membro inferior esquerdo, com 
características: tecido de granulação e não 
infectada. Após avaliação da lesão, houve a 
indicação de _____, que tem ação de promover 
a quimiotaxia e angiogênese, manter o meio 
úmido e acelerar a granulação.  

 Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Carvão Ativado 
b) Alginato de Cálcio 
c) Ácidos Graxos Essenciais 
d) Colagenase 
e) Papaína – concentração a 10% 
 

34) Assinale a alternativa que apresenta o 
fenômeno a que se refere os pedidos judiciais 
de medicamentos e procedimentos médicos 
por meio de ações individuais movidas contra 
os sistemas de saúde público e privado. 
a) Manifestação individual ilegal 
b) Processo administrativo 
c) Intervenção do Estado 
d) Pedido de Inquérito de Saúde 
e) Judicialização da saúde 
 

35) Durante o exame físico, para testar o reflexo de 
_____, quando o examinador coloca o dedo 
indicador na palma da mão da criança, 
observa-se a flexão dos dedos. Este 
movimento deve desaparecer entre _____ 
meses, quando se torna voluntário.  

 Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) Moro / 0 a 2 meses  
b) Tônico-cervical / 6 a 12 meses 
c) Procura ou voracidade / 12 a 18 meses 
d) Preensão palmar / 4 e 6 meses 
e) Babinski / 18 a 24 meses 

36) Durante o atendimento de um paciente, FDG, 
sexo masculino, na Unidade de Pronto 
Atendimento, foi solicitado um 
Eletrocardiograma: 
 

 
 

 Baseado na figura acima, assinale a alternativa 
que indica o ritmo cardíaco apresentado. 
a) Ritmo Sinusal 
b) Bradicardia Sinusal 
c) Fibrilação Ventricular 
d) Taquicardia Ventricular 
e) Bloqueio Atrioventricular de terceiro grau 
 

37) A adolescência é conceituada como uma fase 
de desenvolvimento do ser humano situada 
entre a infância e a idade adulta, que ocorre 
diversas alterações. O surgimento do broto 
mamário é a primeira manifestação da 
puberdade feminina que é denominada _____. 

 Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Pubarca 
b) Menarca 
c) Telarca 
d) Adrenarca 
e) Menopausa 
 

38) Considerando os sinais de alarme da Dengue, 
analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
 
(  ) Dor abdominal intensa (referida ou à palpação) 

e contínua. 
 
(  ) Hipertensão postural e/ou lipotimia. 
 
(  ) Vômitos persistentes. 
 
(  ) Hepatomegalia maior do que 2 cm abaixo do 

rebordo costal. 
 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) F,V,F,V 
b) F,F,F,V 
c) V,F,F,F 
d) V,F,V,V 
e) F,F,V,V 
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39) Um paciente chegou ao serviço de saúde, com 
suspeita de dengue, porém, não apresenta 
sinais de alarme e não tem comorbidades e 
condições clínicas especiais. Neste caso, 
considerando a classificação de risco do 
paciente com dengue visando a redução do 
tempo de espera no serviço de saúde, 
utilizando o estadiamento da doença e os 
critérios da Política Nacional de Humanização 
do Ministério da Saúde, é correto afirmar que, 
trata-se de: 
a) Grupo B, sendo classificado como cor Verde: 

prioridade não-urgente 
 
b) Grupo A, sendo classificado como cor Azul: 

atendimento de acordo com o horário de 
chegada 

 
c) Grupo C, sendo classificado como cor Amarelo: 

urgência, atendimento o mais rápido possível 
 
d) Grupo D, sendo classificado como cor 

Vermelho: emergência, paciente com 
necessidade de atendimento imediato 

 
e) Grupo E, sendo classificado como cor Laranja: 

prioridade não-urgente 
 

40) Considerando o processo de Enfermagem, 
analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
 
(  ) É entendido como instrumento da assistência e 

do gerenciamento de Enfermagem. 
 
(  ) É uma atividade deliberada, lógica e racional 

por meio da qual a prática de Enfermagem é 
desempenhada sistematicamente. 

 
(  ) No Brasil, o Processo de Enfermagem deve ser 

implementado nas instituições de saúde 
públicas e privadas. 

 
(  ) Deve ser organizado em cinco etapas inter-

relacionadas: coleta de dados, diagnóstico de 
Enfermagem, planejamento de Enfermagem, 
implementação e avaliação de Enfermagem. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V,F,F,V 
b) F,V,F,V 
c) V,V,F,F 
d) F,F,V,V 
e) V,V,V,V 
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DISCURSIVA (REDAÇÃO) 

 

Transcreva a resposta da Redação de 15 até 20 linhas, com caneta azul ou preta, para a Folha de Respostas. 

 
 A questão que me preocupa, à luz da violência global recente, é: quem conta como humano? Quais vidas 

contam como vidas? E, finalmente, o que concede a uma vida ser passível de luto? Apesar de nossas 
diferenças de lugar e história, minha hipótese é que é possível recorrer a um “nós”, pois todos temos a noção 
do que é ter perdido alguém. A perda nos transformou em um tênue “nós”. E se perdemos, logo tivemos, 
desejamos e amamos, lutamos para encontrar as condições para o nosso desejo. [...]  

(BUTLER, Judith. Vida precária Os poderes do luto e da violência. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2019. p.40) 

 
 No fragmento acima, a autora convida-nos a refletir acerca das diferentes vidas e seus distintos níveis de 

humanidade. Considerando sua visão de mundo, a leitura do trecho motivador e a atenção aos direitos 
humanos, escreva um texto dissertativo-argumentativo a respeito do seguinte tema:  

 
 “Do direito seletivo à humanidade e à vida e suas consequências para a sociedade brasileira”. 
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