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Nome do Candidato: 

CPF Assinatura: 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1. Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir: 
 
A. Este Caderno de Questões Objetivas, com 40 (quarenta) questões de múltipla escolha; 
B. Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova. 
 
2. Ao receber o Cartão de Respostas você deve: 
 
A. Conferir seu nome e número de inscrição; 
B. Ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas; 
C. Assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta de material transparente. 
 
3. As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado. 
 
4. Durante a aplicação da prova não será permitido: 
 
A. Qualquer tipo de comunicação entre os examinandos; 
B. Levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; 
C. Portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográfica ou 
equivalente. 
 
5. Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato. 
 
6. Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas. 
 
7. Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações 
realizadas no Cartão de Respostas. 
 
8. No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda 
questão com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta. 
 
9. O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum 
registro fora dos locais destinados às respostas. 
 
10. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas 
devidamente preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO. 
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Questão 1 - Na década de 60, 70 e 80, o Brasil enfrentou situações de total desrespeito aos direitos humanos. Em 

1988, a promulgação da Constituição Brasileira trouxe, no seu texto, elementos importantes para reestruturar 

processos que ameaçaram a dignidade humana. Nessa perspectiva, o artigo 227 da Constituição Federal de 88, 

assegura a proteção integral à criança e ao adolescente. Marque a alternativa que condiz com o artigo 227 da 

Constituição Federal de 1988.  

A) "É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 

ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; 

B) "É dever da família e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, sempre que houver condições de 

construir prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma 

de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; 

C) "É dever da família e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão";  

D) "É dever da família e do Estado assegurar, sempre que possível, à criança e ao adolescente, o direito à vida, 

à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão;” 

Questão 2 - Lembrando que antes do ECA, o código de Menores regia a política para infância e adolescência no 

Brasil e que no início da década de 90, o período em que as organizações sociais, o Movimento Nacional dos 

Meninos e Meninas de Rua e vários profissionais engajados na luta pelos direitos da criança, comemoraram a 

inclusão dos direitos das crianças e adolescentes na Constituição Federal Brasileira (1988) e a promulgação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (1990), muitas mudanças ocorreram na vida da população infanto- 

juvenil. Marque a alternativa que revela a concepção de proteção para criança e adolescente implantada no Brasil a 

partir do ECA. 

A) Doutrina de proteção diferenciada para as crianças e adolescentes de cada Região do País; 

B) Doutrina de proteção integral a partir da lógica de cada gestor municipal e estadual; 

C) Doutrina de proteção Integral às crianças e aos adolescentes, sujeitos de direitos; 

D) Doutrina de proteção articulada na lógica do patriarcado.  

    

Questão 3 – Leia as frases a seguir e marque a alternativa que expressa a identidade do ECA:  

A) Instrumento de controle, que transferi para o Estado a tutela dos “menores inadaptados”;  

B) Política de atendimento às crianças e adolescentes pautada na “situação irregular”; 

C) Reconhecimento legal do direito das crianças e adolescentes pobres à cidadania;   

D) Responsabiliza toda sociedade pela criação das condições necessárias ao cumprimento dos direitos das crianças 

e adolescentes. 

 

Questão 4 – A lei 8069/90 reconhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente foi formatada para facilitar a 

compreensão sobre o conteúdo e as conexões dos artigos. Identifique e marque a alternativa correta. 

A) O ECA está dividido em 03 livros: o primeiro descreve o conjunto de direitos, o segundo estabelece procedimentos 

para a garantia dos direitos e  terceiro traz sanções para quem descumprir os direitos e os procedimentos 

estabelecidos; 

B) O ECA está dividido em dois livros: o primeiro trata da proteção dos direitos fundamentais, enquanto o segundo 

aborda os órgãos e procedimentos protetivos;  
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C) O ECA está dividido em dois livros: o primeiro trata da proteção dos direitos fundamentais a família, enquanto o 

segundo aborda os direitos das crianças e adolescentes; 

D) O ECA está dividido em dois livros: o primeiro trata da proteção dos direitos fundamentais a criança de 0 a 6 anos 

e fortalece as ações da primeira infância , enquanto o segundo aborda as questões da segunda infância e da 

adolescência. 

“Se nascemos numa sociedade que nos ensina certos valores morais - justiça, igualdade, veracidade, 

generosidade, coragem, amizade, direito à felicidade – e, no entanto, impede a concretização deles 

porque está organizada e estruturada de modo a impedi-los, o reconhecimento da contradição entre o 

ideal e a realidade é o primeiro momento da liberdade e da vida ética como recusa da violência. 

”(Chauí, p.365). 

 

Questão 5 – O trabalho infantil é causa e efeito da pobreza e da ausência de oportunidades para desenvolver 

capacidades. Ele impacta o nível de desenvolvimento das nações e, muitas vezes, leva ao trabalho forçado na vida 

adulta. Marque a alternativa que traz as determinações do ECA em relação ao trabalho infantil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 6 – O Art. 4º do ECA afirma: “é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação 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.” Marque a alternativa que NÃO corresponde a garantia de prioridade prevista no artigo 4º do ECA. 

A) Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

B) Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 

C) Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude; 

D) Destinação de recursos a criança e ao adolescente, pós execução financeira junto aos projetos para  população de 

idosos e mulheres vítimas de violência.  

  

Questão 7 – O Art. 56 do ECA chama a atenção para a atuação dos dirigentes de estabelecimento de ensino 

fundamental, determinando sua relação direta com o Conselho Tutelar.  Marque a  situação que deve ser comunicada 

pelo dirigente de ensino fundamental ao Conselho Tutelar :  

 

A) Adolescentes com tatuagens;  

B) Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares;  

C) Criança com alergia a lactose; 

D) Crianças filhos de usuários de drogas. 

  

 

A) É permitido o trabalho realizado por adolescentes de 16 anos sob 

supervisão de um adulto e no horário noturno para não atrapalhar a rotina 

escolar; 

B) É permitido o trabalho protegido: na forma de aprendiz, a partir dos 14 

anos;  

C) O trabalho faz parte do processo de educação para profissionalização. 

Portanto a partir da idade que corresponde a adolescência o trabalho deve 

compor o processo de formação integral;  

D) O ECA não define idade limite a criança e o adolescente trabalhar e sim 

o processo de proteção integral.  
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SINASE é a sigla utilizada para designar o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, destinado a 

regulamentar a forma como o Poder Público, por seus mais diversos órgãos e agentes, deverá prestar o atendimento 

especializado ao qual adolescentes autores de ato infracional têm direito.  

 

Questão 8 - Marque a alternativa que apresenta a idade mínima prevista para o ingresso nas medidas 

socioeducativas. 

A) 10 anos 

B) 11 anos 

C) 12 anos 

D) 14 anos 

 

Questão 9 - No Sistema de Garantia de Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, marque o órgão que 

executa, junto aos(as) adolescentes, as medidas Socioeducativas em Meio aberto. 

 

A) Centro de Referência de Assistência Social – CRAS 

B) Unidade de Atendimento da FUNASE 

C) Conselho Tutelar 

D) Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS.  

 

Todas as Entidades que desenvolvem programas de Acolhimento Institucional devem prestar plena assistência à 

criança e ao adolescente, ofertando-lhes acolhida, cuidado e espaço para socialização e desenvolvimento. Destaca-

se que, de acordo com o Art. 92 do ECA, devem adotar princípios fundamentais.  

 

Questão 10 – Marque a alternativa que apresenta os princípios fundamentais para as medidas protetivas. 

A) Preservação dos vínculos familiares, integração em família substituta, quando esgotados os recursos de 

manutenção na família de origem, atendimento coletivo em grandes grupos evitando assim o isolamento; 

B) Desenvolvimento de atividades em regime de coeducação, desmembramento de grupos de irmãos, evitar, sempre 

que possível, a transferência para outras entidades de crianças e adolescentes abrigados; 

C) Participação na vida da comunidade local, preparação gradativa para o desligamento, participação de pessoas da 

comunidade no processo educativo. 

D) Não preservação dos vínculos familiares evitando assim revitimização, integração em família substituta, 

combatendo a manutenção de vínculos com a família de origem, atendimento coletivo em grandes grupos evitando 

assim o isolamento; 

 

Questão 11 – Em relação a “Adoção” o que está contemplado no Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa 

do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária? Marque a alternativa que na sequência, 

completa o texto considerando o que está previsto no referido Plano. 

 

Acolhimento Institucional ou Programa de Famílias Acolhedoras - visando às medidas necessárias para a 

_________________ e, na sua impossibilidade, o encaminhamento para __________________.  

 

A) Adoção, reintegração familiar;  

B) Proteção integral da criança e do adolescente, casa de acolhimento mais próxima da comunidade onde 

reside a família extensa; 

C) Reintegração familiar, adoção; 

D) Formação integral, adoção. 

 

A Assistência Social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, visando ao enfrentamento da pobreza, à 

garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender contingências sociais e à universalização dos 

direitos sociais. 

 

Questão 12 - Marque a alternativa que apresenta o serviço de Assistência Social desenvolvido pelo Centro de 

Referência Especializada de Assistência Social (CREAS): 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_de_Refer%C3%AAncia_Especializada_de_Assist%C3%AAncia_Social&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_de_Refer%C3%AAncia_Especializada_de_Assist%C3%AAncia_Social&action=edit&redlink=1
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A) Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos; 

B) Serviço de liberdade assistida; 

C) Serviço de Atendimento domiciliar às crianças com insegurança alimentar e nutricional; 
D) Serviço de Atendimento Integral as famílias. 
 

A dependência das drogas é transtorno onde predomina a heterogeneidade, já que afeta as pessoas de diferentes 

maneiras, por diferentes razões, em diferentes contextos e circunstâncias. Muitos consumidores de drogas não 

compartilham da expectativa e desejo de abstinência dos profissionais de saúde, e abandonam os serviços. Outros 

sequer procuram tais serviços, pois não se sentem acolhidos em suas diferenças. Assim, o nível de adesão ao 

tratamento ou a práticas preventivas e de promoção é baixo, não contribuindo para a inserção social e familiar do 

usuário. Temos ainda presenciado o aparecimento de novas substâncias de abuso e novas formas de consumo, que 

adotam características próprias e requerem modalidades de prevenção adaptadas aos consumidores e aos contextos 

onde são consumidas.  

 

Questão 13 – Considerando a Política nacional para a atenção integral a usuários de álcool e outras drogas, marque 

a alternativa que indica o fator que reforça a exclusão social dos usuários de drogas. 

 

A) Associação do uso de álcool e drogas à delinquência, sem critérios mínimos de avaliação; 

B) A acolhida aos usuários em imóveis sem muro de proteção;  

C) As alternativas A e B são verdadeiras; 

D) Os (as) usuários (as) são delinquentes e ameaçam a sociedade. 

 

Questão 14 – Sobre a “Política Nacional de redução de danos”, é correto afirmar:  

 

A) A Política Nacional de Redução de Danos surge como uma estratégia de cuidado aos usuários que não 

conseguem ou que não desejam suspender o uso das substâncias psicoativas; 

B) A Política Nacional de Redução de Danos surge como uma estratégia de cuidado aos usuários que já estão na 

fase de comercialização das drogas; 

C) A Política Nacional de Redução de Danos surge como uma estratégia de cuidado aos usuários que conseguem 

suspender o uso das substâncias psicoativas e assumem o compromisso de denunciar traficantes que comercializam 

drogas ilícitas no território;  

D) No Brasil a Política Nacional de Redução de Danos vem sendo utilizada sem o apoio dos Conselhos Tutelares. 

 

Questão 15 – Sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – LDB 

 

Maria é mãe de Rita, uma linda menina de 04 anos. Maria atua como faxineira no Recife e buscou o Conselho Tutelar 

para apoiar o acesso de Rita ao direito à educação. De acordo com a LDB, Maria tem direitos e cabe ao 

conselheiro(a) tutelar requisitar.   

Assinale a alternativa que, considerando a faixa etária de Maria, apresenta o direito que o Conselho Tutelar precisa 

requisitar para a menina? 

A) Educação infantil; 

B) Ensino fundamental; 

C) Ensino médio; 

D) Não cabe ao Conselho Tutelar requisitar serviços das políticas públicas. 

 

Questão 16 – Sobre a lei Municipal n° 1378/2018, que dispõe sobre Conselhos Tutelares do Município de Jaboatão 

dos Guararapes, marque a alternativa que indica  como deve funcionar os plantões do Conselho Tutelar no município  

(art.18): 

 

A) § 1º. O plantão dos Conselheiros Tutelares ocorrerá na sede da prefeitura facilitando assim o acesso da população 

de todas as áreas do município; 
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B) § 1º. O plantão dos Conselheiros Tutelares ocorrerá na sede do Conselho Tutelar Regional 5 – Prazeres, e 
exercerá suas atribuições sobre todos os Conselhos Tutelares de todas as regiões politico-administrativas do 
Município; 
C) § 1º. O plantão dos Conselheiros Tutelares ocorrerá na sede do MP facilitando a interlocução com outros órgãos 

de defesa; 

D) § 1º. O plantão dos Conselheiros Tutelares ocorrerá na sede do Conselho Tutelar Regional 1 por ser mais central 

para todas as regiões politico-administrativas do Município. 

 

Questão 17 - O artigo 23 da lei Municipal n° 1378/2018, que dispõe sobre Conselhos Tutelares do Município de 

Jaboatão dos Guararapes.  Marque a alternativa que não está contemplada no conjunto das funções e deveres do(a) 

conselheiro(a) tutelar: 

 

A) Manter conduta pública e particular ilibada; 

B) Cumprir carga horária diária de trabalho, conforme o funcionamento do Órgão; 

C) Zelar pelo prestígio da instituição; 

D) Não identificar-se em suas manifestações funcionais, evitando assim riscos de vida. 

 

Questão 18 – João é uma criança de cinco anos que reside no Lote 92. A tia de “João” foi ao Conselho Tutelar 

formalizar uma denúncia de negligência dos pais em relação à criança. O conselheiro que atendeu a tia resolveu 

conversar com a esposa sobre o caso, que, por sua vez, conversou com a melhor amiga e essa com outra amiga. 

Finalmente, de acordo com o art. 25, marque a alternativa que reconhece a atitude inadequada do Conselheiro 

Tutelar no exercício da sua função, conforme o exemplo descrito.  

A) Usar da função em benefício próprio; 

B) Romper o sigilo em relação aos casos analisados pelo Conselho Tutelar, excetuadas as hipóteses previstas 

em lei; 

C) Recusar-se a prestar atendimento, inclusive nas situações de plantão; 

motivo, devidamente comprovado; 

D) Deixar de exercer a função em regime de dedicação integral. 

Sobre o ECA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Direito de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais e direito 

de expor ideias desde que não entre em conflito com os formadores de opinião, crença e culto religioso; 

B) Direito de desenvolver atividades laborativas antes de completar 13 anos; 

C) Direito de participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação; 

D) Direito de, aos 16 anos, na companhia dos pais, comprar e consumir bebidas alcoólicas.  

 

Questão 20 – O ART. 19 do ECA reafirma o 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 

Questão 19 - Os artigos 15 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA trata dos direitos a liberdade, ao respeito e à 

dignidade como pessoas humanas em processo de 

desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e 

sociais garantidos na Constituição e nas leis.  Quais os aspectos 

previstos no art. 16 do ECA que reforça a construção e 

consolidação desses direitos? Marque a alternativa correta: 
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garanta seu desenvolvimento integral. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016 e pela Lei nº 13.509/2017).  

Marque alternativa que não condiz com os parágrafos desse artigo: 

A) Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua 

situação reavaliada, no máximo, a cada 18(dezoito) meses;  

B) A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais 

de 18(dezoito) meses, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente 

fundamentada pela autoridade judiciária; 

C) A manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer 

outra providência, caso em que será está incluída em serviços e programas de proteção, apoio e promoção;  

D) Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade, por meio de 

visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade 

responsável, independentemente de autorização judicial.  

 
Questão 21 – De acordo com o ART. 92 do ECA, que trata sobre as entidades que desenvolvem programas de 
acolhimento familiar ou institucional. Marque a alternativa que apresenta os princípios que devem guiar o 
desenvolvimento das ações. 
 
A) Preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar e integração imediata em família 
substituta desconsiderando a manutenção na família natural ou extensa resguardando as crianças e adolescentes da 
pobreza absoluta;  
B) Participação na vida da comunidade local;  
C) Desligamento imediato para não prolongar o sofrimento da criança; 
D) Isolamento da criança e do adolescente da comunidade evitando assim atitudes de discriminação em relação a 
criança e ao adolescentes. 
 

A assistência social é pra quem dela precisa. Mas quem precisa da Assistência Social? 
 
Questão 22 - A Resolução 109 do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) tipifica os Serviços 
Socioassistenciais disponíveis no Brasil organizando-os por nível de complexidade do Sistema Único de Assistência 
Social: Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade. Marque a alternativa que 
traz o(s) Serviço(s) da Proteção Social Especial de Alta complexidade. 
 
A) Liberdade Assistida; 
B) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Internação; 
C) Família acolhedora; 
D) Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Famílias (PAIF). 

 

Em Pernambuco a medida socioeducativa na internação pode ser visualizada no mapa a seguir: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questão 23 – Marque a alternativa que é de competência do Conselho Tutelar no campo das Medidas 
Socioeducativas em meio fechado. 
 
A) Coordenar processo de acompanhamento das famílias dos(as) adolescentes sob medida de internação ; 
B) Preencher o Plano Individual de Atendimento – PIA dos(as) adolescentes ; 
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C) Fiscalizar o desenvolvimento da medida e as condições estruturais de acordo com o SINASE, independente do 
território onde o(a) adolescente munícipe está internado ; 
D) Não é função do Conselho Tutelar. 
 

“A educação não tem modelos. Deve ser reconstruída segundo a realidade humana e suas necessidades 

sociais.” (Luiz Roberto Alves) 

Questão 24 – A alternativa que apresenta o que é fundamental para o desenvolvimento da educação junto as 

Medidas Sócio Educativas na perspectiva da doutrina de proteção integral:   

A) Projeto Político Pedagógico condizente com a realidade, as metas e objetivos a serem atingidos; 

B) Carga horária mínima evitando assim desistência e desinteresse dos(as) adolescentes; 

C) Professores com curso de defesa pessoal; 

D) Planejamento isolado da Rede que compõe o Sistema de Garantia de Direitos Humanos da criança e do 

adolescente. 

 

Questão 25 – Marque a alternativa que apresenta os eixos que dão sustentação a doutrina de proteção integral da 

criança e do adolescente. 

A) Promoção, Proteção e Defesa; 
B) Promoção, Defesa e Controle; 

C) Defesa, Controle e Investigação; 
D) Controle, Investigação e Responsabilização. 
 

As questões 26 a 35 correspondem à língua portuguesa. Leia os enunciados e responda as questões. 

 

Questão 26 – Considerando as regras para acentuação gráfica, Marque a alternativa correta quanto a acentuação 

das palavras. 

A) detê -lo(s), fazê -la(s). ver -la(s): 

B) compô-la(s); repô -la(s); pô -la(s) 

C) orfã, órgão, sótão;. 

D)  jóquei, fáceis, ténis 

 

Questão 27 – Confira as opções e marque a que corresponde a “nova ortografia’’: 

A _______ ___ aplaudiu a __ ________________. 

A) platéia, assembleia 

B) plateia , assembléia 

C) plateia, assembleia 

D) plantéia/ assembléia 

 

Questão 28 - Os nomes (substantivos, adjetivos, pronomes, numerais), de modo geral admitem a flexão de número: 

Singular e plural. Marque a alternativa que apresenta os substantivos invariáveis. 

 

A) férias, ônibus; 

B) algoz, inútil;  

C) mal, cônsul; 

D) hambúrguer, herói. 

 

Questão 29 – Quanto a concordância verbal, marque a alternativa correta. 
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A) “Quais de nós vamos à excursão?; 

B) Fui eu que abri a janela; 

C) Bateu três horas no relógio da escola;  

D) As pessoas que trouxeram comida foram à lanchonete. 

 

Questão 30 - Marque a alternativa onde há regência é verbal: 

A) “Eu estava ansioso para ler o ECA”; 

B) “A professora estava alheia a tudo”; 

C) Os estudantes participaram do simulado; 

D) “Paulo tem aversão a pessoas”. 

 

Questão 31 – Considerando o uso dos pronomes. Marque a alternativa correta. 

A) Favor desconsiderar o nome do aluno José do 8° ano, pois o mesmo acabou de entregar a carta de advertência 

assinada pelo responsável;  

B) Favor desconsiderar o nome do aluno José do 8° ano, pois ele acabou de entregar a carta; 

C) Aos assistentes sociais, o conselheiro que requisitou o serviço afirmou conhecer as novas orientações e o 

significado das mesmas"; 

D) Todas as alternativas estão incorretas. 

 

 Questão 32 – Na frase a seguir, identifique o verbo e marque a alternativa que corresponde ao tempo da ação: 

“Não tenho a intenção de esconder nada, assim que seus pais chegarem contarei o fato ocorrido”. 

A) Futuro do presente 

B) Futuro do pretérito 

C) Pretérito mais-que-perfeito 

D) Pretérito imperfeito 

 

Questão 33 – Marque a alternativa que corresponde ao uso (ou não) da crase , para completar o sentido da 

frase. 

“No fim do ano ela vai _____ sua terra natal passar ___ festas com ___ família” 

A) a/as/à; 

B) à/as/a; 

C) a/às/a; 

D) à/as/a; 

 

As questões 34 e 35 exigem interpretação de texto para selecionar as opções na sequência. 

Questão 34 - Adolescentes: mais altos, gordos e preguiçosos. 
 
A oferta de produtos industrializados e a falta de tempo têm sua parcela de responsabilidade no aumento da silhueta 
dos jovens. “Os nossos hábitos alimentares, de modo geral, mudaram muito”, observa Vivian Ellinger, presidente da 
Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), no Rio de Janeiro. Pesquisas mostram que, aqui no 
Brasil, estamos exagerando no sal e no açúcar, além de tomar pouco leite e comer menos frutas e feijão. 

Outro pecado, velho conhecido de quem exibe excesso de gordura por causa da gula, surge como marca da nova 
geração: a preguiça. “Cem por cento das meninas que participam do Programa não praticavam nenhum esporte”, 
revela a psicóloga Cristina Freire, que monitora o desenvolvimento emocional das voluntárias. 

Você provavelmente já sabe quais são as consequências de uma rotina sedentária e cheia de gordura. “E não é 
novidade que os obesos têm uma sobrevida menor”, acredita Claudia Cozer, endocrinologista da Associação 
Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Mas, se há cinco anos os estudos projetavam um 
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futuro sombrio para os jovens, no cenário atual as doenças que viriam na velhice já são parte da rotina deles. “Os 
adolescentes já estão sofrendo com hipertensão e diabete”, exemplifica Claudia. 

Sobre a relação entre os hábitos da população adolescente e as suas condições de saúde, as informações 
apresentadas no texto, marque a alternativa que  tem relação com a mensagem: 

A) a falta de atividade física somada a uma alimentação nutricionalmente desequilibrada constituem fatores 
relacionados ao aparecimento de doenças crônicas entre os adolescentes;  
B) a diminuição do consumo de alimentos fontes de carboidratos combinada com um maior consumo de 
alimentos ricos em proteínas contribuíram para o aumento da obesidade entre os adolescentes; 
C) a maior participação dos alimentos industrializados e gordurosos na dieta da população adolescente tem 
tornado escasso o consumo de sais e açúcares, o que prejudica o equilíbrio metabólico; 
D) a ocorrência de casos de hipertensão e diabetes entre os adolescentes advém das condições de 
alimentação, enquanto que na população adulta os fatores hereditários são preponderantes. 
 

Questão 35 - A última fala da tirinha causa um estranhamento, porque assinala a ausência de um elemento 
fundamental para a instalação de um tribunal: a existência de alguém que esteja sendo acusado. 

Essa fala sugere o ponto de vista do autor em relação aos usuários da internet. Marque a alternativa onde há 
coerência, considerando o contexto da mensagem.  

 

 

 

 

 

 

 

A) Proferem vereditos fictícios sem que haja legitimidade do processo; 

B) Configuram julgamentos vazios ainda que existam crimes comprovados; 

C) Emitem juízos sobre os outros, mas não se veem na posição de acusados; 

D)     Apressam-se em opiniões superficiais mesmo que possuam dados concretos. 

As questões 36 a 40 correspondem à verificação sobre conhecimentos em informática. Marque que 

corresponde ao correto. 

Questão 36 - O sistema operacional de um computador é considerado o programa mais importante que nele pode 
ser instalado. É ele que possibilita que o usuário comande todas as funções da máquina. Dentre esses comandos 
existem os chamados “atalhos” que nada mais são do que combinações de teclas que promovem certas ações. Para 
que um usuário possa desfazer uma ação executada, considerando o programa office, ele deverá usar o atalho: 
A) Ctrl + Z 
B) Ctrl + D 
C) Shift + F2 
D) Ctrl + E 

Questão 37 – Marque a alternativa que possibilita ao Windows 7 restaurar arquivos do sistema do computador para 
um ponto anterior do tempo, sem afetar os demais arquivos pessoais: 
A) Restauração do sistema. 
B) Formatar a unidade de disco. 
C) Restaurar um Backup da Imagem do Sistema. 
D) Reinstalação do Windows. 
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Questão 38 – Marque a alternativa correta: No Linux, o gerenciamento de arquivos é realizado pelo programa Math, 
que possibilita criar pastas e organizá-las: 
 

A) A afirmação acima está correta; 
B) A afirmação acima está errada; 
C) As pastas organizadas pelo Math são exclusivas do programa bloqueando qualquer outro procedimento 

invasivo; 
D) As pastas organizadas pela Math permitem abrir novas pastas com total segurança. 

Questão 39 – No programa MS Word 2010, assinale (X) ao lado da alternativa que afirma como é chamada a 
função que serve para inserir trechos de conteúdo reutilizável, incluindo campos, propriedades de documento 
como título e autor ou quaisquer fragmentos de texto pré-formatado criados pelo usuário? 
A) Estilo; 
B) Caixa de Texto; 
C) Partes Rápidas; 
D) Suplementos.  

Questão 40 - Para responder a esta questão, sobre as possibilidades da ferramenta Mala Direta, do programa 
MS Word 2010, leia cuidadosamente as afirmações a seguir. 
 
I. Com a Mala Direta pode-se fazer uma carta-modelo para ser enviada várias vezes por e-mail, remetendo cada 
cópia a um destinatário diferente. 
II. Na Mala Direta podem-se inserir campos como Nome ou Endereço, que o Word substituirá automaticamente 
pelas informações de um banco de dados em cada cópia da carta-modelo. 
III. Na Mala Direta podem-se inserir campos como Nome ou Endereço, que o Word substituirá automaticamente 
pelas informações de uma lista de contatos em cada cópia da carta-modelo. 
 
Marque a alternativa sobre o que está correto: 
 
A) Somente I e II;  
B) Somente II e III;  
C) Somente I e III; 
D) I, II e III.  

 
 

 


