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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO 

NERO (37-68) – IMPERADOR DE ROMA 

Com a possível exceção de Calígula, Nero foi o 

mais desprezível dos tiranos que o Império 

Romano produziu. Sua mãe, Agripina, a Jovem, 

mudou o nome do filho, Lúcio Domício 

Aenobarbo, para Nero Claudio Cesar quando se 

casou com seu tio, o imperador Claudio. Quando 

Claudio morreu, no ano 54, Nero, aos 17 anos, 

foi proclamado imperador pelo Senado e pela 

Guarda Pretoriana. Agripina, porém, conservou 

o poder como regente. No ano 59, depois de 

várias tentativas fracassadas, Nero a assassinou. 

Em 62, o prefeito da Guarda Pretoriana, Sexto 

Afrânio Burro, morreu (suspeitas recaíram sobre 

o próprio Nero), e o filósofo estoico Lucio Aneu 

Sêneca se afastou. Eles tinham sido seus 

conselheiros mais próximos e exerciam uma 

influência moderadora sobre o imperador.  

Foram substituídos pelo famigerado Tigelino, 

exilado em 39 por Calígula por adultério com 

Agripina: na ocasião, Nero já estava sob a 

influência de Popeia Sabina, ex-mulher de dois 

de seus amigos, que havia se tornado sua amante 

em 58. Popeia encorajou Nero a assassinar sua 

mulher, Otávia, e em 62 Nero casou-se com ela.     

Por instigação de Tigelino, uma série de leis 

sobre traição afastou quem fosse considerado 

uma ameaça a Nero. Paralelamente, derrotas 

militares abriram caminho para uma recessão 

econômica, enquanto Nero e sua mulher viviam 

num estilo extravagante.  

No ano 64, um incêndio deixou boa parte de 

Roma em ruínas. Embora o próprio Nero 

comandasse o combate ao incêndio, suas 

inclinações artísticas eram bem conhecidas, e 

houve rumores de que ele cantava ou tocava a lira 

enquanto o observava a cidade queimar.  

Ouviram-se também boatos de que ele próprio 

havia iniciado o incêndio para abrir caminho 

para um palácio extravagante chamado de Casa 

Dourada, construído num momento em que a 

reconstrução pública deveria ser prioridade.  

O incêndio tornou-se ainda um pretexto para a 

primeira perseguição à seita recém-emergente 

dos cristãos. No ano 65, Nero de apresentou no 

palco e cantou para grandes plateias. Isso era o 

equivalente de um presidente contemporâneo 

dos Estados Unidos participar de uma 

competição de luta na lama, e os conservadores 

romanos ficaram chocados e ultrajados.  

Quando foi descoberta uma conspiração para 

assassinar Nero e substitui-lo pelo senador Caio 

Calpúrnio Pisão, entre os conspiradores 

obrigados a cometer suicídio estava Sêneca, ex-

mentor de Nero.  

No ano 67, com Roma em crise, Nero fez uma 

extravagante viagem pela Grécia. Cada vez mais 

delirante, ele ordenou que o popular e vitorioso 

general Gneu Domício Córbulo cometesse 

suicídio. Temendo por suas vidas, os 

governadores das províncias romanas se 

rebelaram.  

As legiões proclamaram Sérvio Sulpício Galba, 

governador da Espanha, imperador. O Senado, 

em seguida, condenou Nero a ter uma morte de 

escravo, sendo chicoteado e crucificado. Existem 

duas versões para o seu fim  

No relato de Suetônio, ele se apunhalou na 

garganta com uma adaga em 9 de junho de 98. 

Por outro lado, Tácito registra que Nero chegou 

às ilhas gregas disfarçado como um profeta de 

cabelos ruivos e líder dos pobres. O governador 

de Citnos o prendeu em 69 e executou a sentença 

do Senado. Seja como for, Nero teve um fim 

prematuro como resultado direto de sua tirania.   

(CAWTHORNE, Nigel. 100 Tiranos: história 

viva. São Paulo, Ediouro, p. 45).  

 

QUESTÃO 01 

De acordo com o autor do texto, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – Agripina, mãe de Nero, casou-se com o 

próprio sobrinho.  

II – Nero assassinou sua esposa Popeia em 59.  

III – O filósofo Sêneca foi conselheiro de 

Calígula.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro. 
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QUESTÃO 02 

De acordo com o autor do texto, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – Está comprovado que Nero causou o 

incêndio em Roma, em 64.  

II – Centenas de cristãos foram mortos em 

decorrência do incêndio em Roma.  

III – Nero interessava-se por artes, como a 

música, por exemplo.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  

 

QUESTÃO 03 

Ainda no primeiro parágrafo do texto, o autor 

utiliza a palavra “moderadora”. Assinale a 

alternativa que apresenta um sinônimo para tal 

palavra:  

(A) mediadora. 

(B) ostensiva.  

(C) incansável.  

(D) destruidora.  

(E) mantenedora.   

  

QUESTÃO 04 

Com relação ao correto uso da crase, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – Estou esperando desde às 18:30.  

II – A loja permanece aberta até às 22h.  

III – Partiremos entre às 13h e as 14h. 

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.  

 

QUESTÃO 05 

Assinale a alternativa que apresenta 

corretamente o substantivo coletivo:  

I – antologia: conjunto de músicas.  

II – cabido: conjunto de cônegos.  

III – cacho: conjunto de uvas ou bananas.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

QUESTÃO 06 

Analise a figura a seguir e assinale a opção que mostra a figura que representa o 8° passo da 

sequência: 

 

 

 

(A)                             (B)                                (C)                                (D)                                (E) 

 

 

QUESTÃO 07 

Dentro de uma sequência finita de números naturais iniciada em 25 e terminada em 45 e com 

incremento de 1 em 1, quantos elementos são múltiplos de 3? 

(A) 4 

(B) 5 

(C) 6 

(D) 7 

(E) 8 
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QUESTÃO 08 

Analise o gráfico a seguir e calcule qual foi o aumento em porcentagem do preço do botijão de gás 

entre dezembro de 2020 e abril de 2021: 

 

(A) 13,72 % 

(B) 14,66 % 

(C) 15,78 % 

(D) 16,82 % 

(E) 17,33% 

QUESTÃO 09 

Em uma jogada ensaiada o Jogador A passa a bola para o jogador B que passa para o jogador C. 

Considerando que a trajetória da bola é linear e eles estão parados em seus lugares, qual é o total da 

distância percorrida pela bola nessa jogada? 

 

 

 

(A) 3 m 

(B) 4 m 

(C) 5 m 

(D) 7 m 

(E) 8 m 
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QUESTÃO 10 

Dona Joaquina resolveu fabricar panetones 

para obter uma renda extra no fim do ano. Ela, 

seu marido e sua filha, trabalhando por 3 dias 

na semana conseguem produzir 180 panetones. 

Para aumentar a sua produção ela vai chamar 

sua irmã e seu cunhado para ajudar na 

produção. Qual será a quantidade de panetones 

produzidos com a chegada dos novos 

integrantes? 

(A) 250 

(B) 300 

(C) 350 

(D) 400 

(E) 450 

ATUALIDADES 

QUESTÃO 11 

Entre os meses de julho e agosto de 2021 foram 

realizados os Jogos Olímpicos de Tóquio, 

evento que havia sido suspenso em decorrência 

da pandemia do Covid-2019. Assinale a 

alternativa que apresenta o número total de 

medalhas conquistado pelo Brasil:  

(A) 17.  

(B) 18.  

(C) 19.  

(D) 20.  

(E) 21. 

QUESTÃO 12 

No mês de junho de 2021, a Organização das 

Nações Unidas confirmou o segundo mandato 

para o seu Secretário-Geral. Assinale a 

alternativa que apresenta corretamente o nome 

de tal liderança global:  

(A) António Guterres.  

(B) Donald Rumsfeld.  

(C) Claude Ferry.  

(D) Dimitri Shomsy.  

(E) Claudio de Biaggi. 

 

 QUESTÃO 13 

No mês de junho de 2021, o presidente norte-

americano, Joe Biden, sancionou um projeto 

de lei para criar um novo feriado nacional. 

Assinale a alternativa que apresenta 

corretamente o motivo de tal projeto:  

(A) o término da guerra do Iraque.  

(B) o dia dos veteranos de guerra.  

(C) o fim da escravidão.  

(D) a invasão da Normandia na Segunda 

Guerra Mundial.  

(E) a importância dos povos indígenas. 

 

QUESTÃO 14 

Depois de uma era sendo governada por 

Benjamin Netanyahu, Israel apresentou seu 

novo Primeiro Ministro. Trata-se de:  

(A) Naftali Bennet.  

(B) Ariel Sharon.  

(C) Henry Sobel.  

(D) Markus Schwartzmann. 

(E) Moshes Liebermann. 

 

  QUESTÃO 15 

No mês de março de 2021, um relatório anual 

patrocinado pela Organização das Nações 

Unidas declarou uma lista dos países mais 

“felizes” do mundo. Assinale a alternativa que 

apresenta o país eleito em primeiro lugar:  

(A) Áustria.  

(B) Finlândia.  

(C) Suécia.  

(D) Escócia.  

(E) País de Gales. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO 16 

No MS Word 2016, pode-se elaborar um 

sumário automático, que pode ser atualizado 

toda vez que se alterar o texto utilizado para 

criar os itens do sumário. Para elaborar esse 

tipo de sumário, o Word utiliza como entrada:  

(A) os títulos no documento.  

(B) as caixas de texto.  

(C) as caixas de reposição.  

(D) as notas de rodapé.  

(E) as referências cruzadas.  

QUESTÃO 17 

Considerando o MS Excel 2016, qual das 

alternativas abaixo salva as configurações 

atuais de exibição e impressão, como um modo 

de exibição personalizado, para que o mesmo 

consiga ser aplicado rapidamente em novos 

documentos?  

(A) Barra de fórmulas.  

(B) Barra aleatória.  

(C) Modo de exibição personalizado.  

(D) Ajuste mecânico.  

(E) Acesso normal.  

QUESTÃO 18 

Com relação ao MS Power Point 2016, julgue 

os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta:  

I – Pode-se ocultar o slide, para que ele não 

seja mostrado durante a apresentação.  

II – A opção “Comparar”, localizada na Guia 

Animações, compara e combina outra 

apresentação com a atual.  

III – A opção “Sintetizar” seleciona os slides 

mais extensos para revisão. 

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros. 

(E) Todos os itens são verdadeiros.  

QUESTÃO 19 

Em se tratando de MS Word 2016, assinale a 

alternativa da guia Revisão que é usada para 

adicionar uma anotação acerca de determinada 

parte do texto:  

(A) Mostrar ajustes.  

(B) Novo comentário.  

(C) Pesquisa própria.  

(D) Pesquisa inteligente.  

(E) Mostrar sombras para comentários.  

QUESTÃO 20 

Ao salvar um documento do MS Power Point 

2016 em PDF:  

I – Apenas a metade do documento pode ser 

salva.  

II – A formatação e o layout são congelados.  

III – Todas as páginas são automaticamente 

revisadas ortograficamente.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 21 

Como se sabe, a Política Nacional do Idoso 

(Lei n. 8.842/94) se rege por alguns princípios. 

Sobre tais princípios, julgue os itens a seguir e, 

ao final, assinale a alternativa correta:  

I – Apenas a família e o estado têm o dever de 

assegurar ao idoso todos os direitos da 

cidadania. 

II – O processo de envelhecimento diz respeito 

apenas à pessoa idosa.  

III – O idoso deve ser o principal agente e o 

destinatário das transformações a serem 

efetivadas através desta política.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros. 
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QUESTÃO 22 

No que se refere ao Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), julgue os itens a 

seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:  

I – Comporta três tipos de gestão: União, 

Estados e Municípios.  

II – As responsabilidades da União passam 

principalmente pela formulação, apoio, 

articulação e coordenação de ações.  

III – Os Estados assumem a gestão da 

assistência social dentro de seu âmbito de 

competência, tendo suas responsabilidades 

definidas na Norma Operacional Básica 

(NOB/SUAS). 

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros. 

 

QUESTÃO 23 

São instrumentos da Política Nacional para a 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência:  

I – o acesso, o ingresso e a permanência da 

pessoa portadora de deficiência em todos os 

serviços à comunidade.  

II – a formação de recursos humanos para 

atendimento da pessoa portadora de 

deficiência.  

III – o desenvolvimento de programas setoriais 

destinados ao atendimento das necessidades 

especiais da pessoa portadora de deficiência.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro. 

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros. 

 

 

 

QUESTÃO 24 

São princípios fundamentais expressos no 

Código de Ética do Assistente Social:  

I – Defesa intransigente dos direitos humanos 

e apoio ao arbítrio e ao autoritarismo.  

II – Defesa do aprofundamento da democracia, 

enquanto socialização da participação política 

e da riqueza socialmente produzida.  

III – Garantia do pluralismo, através do 

repúdio às correntes profissionais existentes.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  

 

QUESTÃO 25 

De acordo com a Política Nacional do Idoso 

(Lei n. 8.842/1994), constituem diretrizes da 

política nacional do idoso: 

I – concentração político-administrativa.  

II – capacitação e reciclagem dos recursos 

humanos nas áreas de geriatria e pediatria, e na 

prestação de serviços.  

III – apoio a estudos e pesquisas sobre as 

questões relativas ao rejuvenescimento.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro. 
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QUESTÃO 26 

No que se refere à Política Nacional para a 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 

observe os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta:  

I – Considera-se deficiência mental o 

funcionamento intelectual significativamente 

inferior à média, com manifestação depois dos 

dezoito anos.  

II – A triparesia não é considerada deficiência 

física.  

III – Deficiência permanente é aquela que 

ocorreu ou se estabilizou durante um período 

de tempo suficiente para não permitir 

recuperação ou ter probabilidade de que se 

altere, apesar de novos tratamentos.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  

 

QUESTÃO 27 

De acordo com o artigo 2° da Lei n. 

8.742/1993, a assistência social tem por 

objetivos:  

I – a proteção à família, à maternidade, à 

infância e à velhice.  

II – o amparo às crianças e aos adolescentes 

impúberes.  

III – a promoção da integração ao mercado de 

trabalho.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  

 

 

 

QUESTÃO 28 

Com relação aos direitos sociais previstos no 

artigo 6° da Constituição Federal, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – previdência social. 

II – moradia.  

III – assistência aos refugiados.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro. 

 

QUESTÃO 29 

No que se refere ao Código de Ética do 

Assistente Social, julgue os itens a seguir e, ao 

final, assinale a alternativa correta:  

I – Deve o profissional se abster de práticas que 

caracterizam o cerceamento de liberdade.  

II – É vedado ao profissional acatar 

determinação institucional que esteja de 

acordo com o Código de Ética.  

III – É direito do profissional participar na 

elaboração de políticas sociais, exceto na 

função de gerenciamento.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 



Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista – SP – Processo Seletivo 02/2021             INSTITUTO AVANÇA SÃO PAULO 

 

 

ASSISTENTE SOCIAL                    Página 9 de 11 
 

QUESTÃO 30 

De acordo com o artigo 7° da Constituição 

Federal, são direitos dos trabalhadores urbanos 

e rurais:  

I – repouso semanal remunerado, 

obrigatoriamente aos domingos.  

II – licença à gestante, sem prejuízo de 

emprego e do salário, com a duração de 90 

(noventa) dias.  

III – fundo de garantia do tempo de serviço.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  

QUESTÃO 31 

São ações que compõem o Serviço de Proteção 

e Atendimento Integral à Família (PAIF), 

EXCETO:  

(A) encaminhamentos.  

(B) oficinas com famílias.  

(C) ações comunitárias.  

(D) ações efetivas controladas.  

(E) ações particularizadas.  

QUESTÃO 32 

De acordo com o artigo 4° da lei n. 8.742/1993, 

a assistência social rege-se pelos seguintes 

princípios:  

I – divulgação limitada dos benefícios, 

serviços, programas e projetos assistenciais, 

bem como dos recursos oferecidos pelo Poder 

Público e dos critérios para sua concessão.   

II – supremacia do atendimento às 

necessidades sociais sobre as exigências de 

rentabilidade econômica.  

III – universalização dos direitos reais, a fim de 

tornar o destinatário da ação assistencial 

alcançável pelas demais políticas públicas.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros. 

QUESTÃO 33 

No que tange ao Estatuto da Criança e 

Adolescente (ECA), julgue os itens a seguir e, 

ao final, assinale a alternativa correta:  

I – São penalmente inimputáveis os maiores de 

18 (dezoito) anos.  

II – Considera-se ato infracional a conduta 

descrita como crime ou contravenção penal.  

III – Nenhum adolescente será privado de sua 

liberdade sem o devido processo legal, com 

exceção dos estrangeiros.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros. 

(E) Todos os itens são verdadeiros. 

 

QUESTÃO 34 

Com relação ao Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família (PAIF), julgue 

os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta:  

I – Sua criação está relacionada com o 

reconhecimento de vulnerabilidades e riscos 

sociais.  

II – Um de seus antecedentes foi o Programa 

Vida Familiar (PVF).  

III – A família é um grupo de pessoas que se 

acham unidas por laços consanguíneos, 

apenas.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  
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 QUESTÃO 35 

Como se sabe, o Estatuto de Saúde dispõe 

sobre garantias de prioridade para a população 

com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 

anos. Sobre tais garantias, julgue os itens a 

seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:  

I – prioridade no recebimento da restituição do 

Imposto de Renda.  

II – garantia de acesso à rede de serviços de 

saúde e de assistência social locais.  

III – destinação privilegiada de recursos 

públicos nas áreas relacionadas com a proteção 

ao idoso.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros. 

 

QUESTÃO 36 

A respeito da gestão do Sistema Único de 

Assistência Social, julgue os itens a seguir e, 

ao final, assinale a alternativa correta:  

I – O processo de gestão do SUAS conta com 

instâncias de pactuação, como a Comissão 

Intergestores Tripartite (CIT) e as Comissões 

Intergestores Bipartite (CIBs).  

II – A CIT é um espaço de articulação e 

expressão das demandas dos gestores federais, 

estaduais e municipais.  

III – As CIBs são instâncias estaduais 

destinadas à interlocução de gestores, 

constituídas por representantes do Estado e dos 

municípios, que representam os interesses e as 

necessidades da região, referentes à assistência 

social.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros. 

(E) Todos os itens são verdadeiros.  

QUESTÃO 37 

Com relação ao Código de Ética do Assistente 

Social, analise os itens a seguir e, ao final, 

assinale a alternativa correta:  

I – A quebra do sigilo só é admissível quando 

se tratarem de situações cuja gravidade possa, 

envolvendo ou não fato delituoso, trazer 

prejuízo aos interesses do/a usuário/a, de 

terceiros/as e da coletividade.  

II – Advertência reservada não é um tipo de 

penalidade.  

III – É dever do profissional ser solidário com 

os demais profissionais, sem, todavia, eximir-

se de denunciar atos que contrariem os 

postulados éticos contidos no Código.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros. 

 

QUESTÃO 38 

No que se refere ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), julgue os itens a seguir e, 

ao final, assinale a alternativa correta:  

I – O não oferecimento do ensino obrigatório 

pelo poder público ou sua oferta irregular não 

importa responsabilidade da autoridade 

competente.  

II – Elevados níveis de repetência deverão ser 

comunicados ao Ministério Público da 

Infância.  

III – O acesso ao ensino obrigatório e gratuito 

é direito público subjetivo.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  
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QUESTÃO 39 

No que se refere aos princípios do Serviço de 

Proteção e Atendimento Integral à Família 

(PAIF), analise os itens a seguir e, ao final, 

assinale a alternativa correta:  

I – Promover aquisições sociais e materiais às 

famílias, potencializando o protagonismo e a 

autonomia das famílias e comunidades.  

II – Fortalecer a função reprodutiva da família, 

contribuindo com projetos de educação sexual.  

III – Estimular a ruptura dos vínculos 

familiares e comunitários, possibilitando a 

reafirmação de situações de fragilidade social 

vivenciadas.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 QUESTÃO 40 

Como se sabe, o Estatuto do Idoso reserva um 

capítulo inteiro para a educação, cultura e lazer 

da população idosa. Sobre o tema, julgue os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – Os cursos especiais incluirão conteúdo 

relativo a técnicas de comunicação, 

computação e demais avanços tecnológicos, 

para sua integração à vida moderna.  

II – As instituições de educação superior 

ofertarão às pessoas idosas, na perspectiva da 

educação ao longo da vida, cursos e programas 

de extensão, presenciais ou a distância, 

constituídos por atividades formais e não 

formais.  

III – O idoso tem direito a educação, cultura, 

esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos 

e serviços que respeitem sua peculiar condição 

de idade.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros. 

(E) Todos os itens são verdadeiros.   

 

 


