PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ
CARGO: EDUCADOR SOCIAL
EDITAL Nº 01/2016
DATA: 29/05/2016 - PERÍODO: TARDE
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno com 50 questões objetivas sem
repetição ou falha.
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às
respostas da prova.
c) Para realizar sua prova, use apenas o material
mencionado acima e em hipótese alguma,
papéis para rascunho.
2. Verifique se este material está completo, em ordem
e se seus dados pessoais conferem com aqueles
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal
de sala.
3. Após a conferência, você deverá assinar o seu
nome completo, no espaço próprio do CARTÃORESPOSTA utilizando caneta esferográfica de
tinta de cor azul ou preta.
4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o
preenchimento do campo reservado à informação
de seu número de inscrição.
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das
letras, correspondentes às respostas de sua opção,
deve ser feita com o preenchimento de todo o
espaço do campo reservado para tal fim.
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃORESPOSTA, para não dobrar, amassar ou
manchar, pois este é personalizado e em hipótese
alguma poderá ser substituído.
7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA,
bem como qualquer outro tipo de rasura.

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a),
(b), (c), e (d); somente uma responde
adequadamente ao quesito proposto. Você deve
assinalar apenas uma alternativa para cada
questão; a marcação em mais de uma alternativa
anula a questão, mesmo que uma das respostas
esteja correta; também serão nulas as marcações
rasuradas.
9. As questões são identificadas pelo número que fica
à esquerda de seu enunciado.
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato
interpretar e decidir a este respeito.
11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA.
Os rascunhos e as marcações assinaladas no
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados
em conta.
12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA
devidamente assinado e o CADERNO DE
QUESTÕES.
13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA
É DE 3h00min.
14. Por motivos de segurança, você somente poderá
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1
(uma) hora.
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VALE POR DOIS
Fernando Sabino

1º
Pela manhã, a sair de casa, olha antes à
janela:
2º
– Estará fazendo frio ou calor?
3º
Veste um terno de casimira, torna a tirar, põe
um de tropical. Já pronto para sair, conclui que está
frio, devia ter ficado com o de casimira. Enfim...
Consulta aflitivamente o céu nublado: será que vai
chover?
4º
Volta para pegar o guarda-chuva – um
homem prevenido vale por dois: pode ser que chova.
Já no elevador, resolve mudar de ideia: mas também
pode ser que não chova. Carregar esse trambolho!
Torna a subir, larga em casa o guarda-chuva.
5º
Já na esquina, coça a cabeça, irresoluto: de
ônibus ou de táxi? Se passar um lotação jeitoso eu
tomo. Eis que aparece um: não é jeitoso. ______ em
disparada, ........... o atropela, para deter-se ao sinal
que lhe fez. Não, não entro: esse é dos doidos, que
saem alucinados por aí.
6º
Deixa que outros passageiros entrem –
quando afinal se decide também a entrar, é barrado
pelo motorista:não tem mais lugar. De táxi, pois.
Passa um táxi vazio, fica na dúvida, não lhe fez sinal
algum. Logo virá outro – pensa, irritado, e se vê de
súbito entrando num lotação. Ainda bem não se
sentara, já se arrependia: é um absurdo, são
desajuizados esses motoristas, como é que deixam
gente assim tirar carteira? Assassinos – assassinos
do volante. Melhor saltar aqui, logo ficaria mais
perto... Deu o sinal: salto aqui, decidiu-se. O lotação
parou.
7º
– Pode tocar, foi engano – balbuciou para o
motorista.
8º
Já de pé na calçada, vacila entre as duas ruas
que se __________: uma, mais longa, sombreada;
outra, direta, castigada pelo sol. Não iria chover,
pois: sua primeira vitória neste dia.
9º
– Se for por esta rua, chego .............., mas
por esta outra, com tanto calor.
10
Só em tão se lembra que ainda não tomou
café: entra no bar da esquina e senta-se a uma das
mesas:
11
– Um cafezinho.
12
O garçom lhe informa que não servem
cafezinho nas mesas, só no balcão. Pensa em
levantar-se, chega mesmo a empurrar a cadeira para
.........., mas reage: pois então tomaria outra coisa ora
essa. Como também pode simplesmente sair do bar
sem tomar nada, não é isso mesmo?

13
– Me traga uma média – ordena, com voz
segura que a si mesmo espantou. Interiormente sorri
de felicidade – mais um problema resolvido.
14
– Simples ou com leite? pergunta o garçom,
antes de servir.
15
Ele ergue os olhos aflitos para o seu algoz, e
sente vontade de chorar.
01 - Assinale a alternativa que preenche
corretamente as lacunas de linha contínua no
texto:
a) Vinha – ofereceu.
b) Vem – oferecem.
c) Vêm – oferece.
d) Veio – ofereciam.
02 - Assinale a alternativa que preenche
corretamente as lacunas de linha pontilhada no
texto:
a) Quaze – atrazado – traz.
b) Quase – atrazado – traz.
c) Quaze – atrasado – trás.
d) Quase – atrasado – trás.
03 - Assinale a alternativa que classifica
corretamente os substantivos “motorista” e
“algoz” quanto ao gênero:
a) Comum de dois gêneros – sobrecomum.
b) Epiceno – biforme.
c) Comum de dois gêneros – epiceno.
d) Biformes – heterônimos.
04 - Assinale a alternativa em que o plural se faz
da mesma forma que “guarda-chuva”:
a) Obra-prima.
b) Pão-de-ló.
c) Vira-lata.
d) Guarda-florestal.
05 - Assinale a alternativa em que as palavras
recebem acento gráfico pela mesma norma
gramatical:
a) Três – céu.
b) Café – táxi.
c) Ônibus – dúvida.
d) Será – aí.
06 - Analise os sinônimos das palavras destacadas
no texto:
I - Alucinados – (5º parágrafo) = desvairados.
II - Vacila – (8º parágrafo) = hesita.
III - Algoz – (15 parágrafo) = carrasco.
Em quais alternativas os sinônimos estão
corretos?
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a) Apenas I e II.
b) Apenas II e III.
c) Apenas I e III.
d) I, II e III.

a) A = 936m2.
b) A = 46800cm2.
c) A = 9,36hm2.
d) A = 4,68dam2.

07 - Em “Volta para pegar o guarda-chuva” (4º
parágrafo) ao substituir o termo destacado por
um pronome, de acordo com a norma gramatical
tem-se:
a) Pegar-lhe.
b) Pegá-lo.
c) Lhe pegar.
d) O pegar.

13 - Sabe-se que x+y = 20 e x-y = 6. O valor de x2y2 é:
a) 100.
b) 120.
c) 130.
d) 12.

08 - Assinale a alternativa em que a divisão
silábica está incorreta:
a) Pas-sa-ge-i-ros.
b) De-sa-ju-i-za-dos.
c) Co-i-sa.
d) Vi-tó-ri-a.
09 - Analise as afirmativas referentes ao texto:
I - O tema do texto é a indecisão humana.
II - Pelo texto, concluímos que o terno de
casimira é próprio para dias frios.
III - É efêmero o momento de decisão do
personagem quando ordena ao garçom que lhe
traga uma média.
Quais afirmativas estão corretas?
a) Apenas I e II.
b) Apenas II e III.
c) Apenas I e III.
d) I, II e III.
10 - Para o personagem, o garçom tornou-se
algoz por que:
a) Foi indelicado.
b) Recusou-se a servir uma média simples.
c) O obrigou a mais uma decisão.
d) Teve seu momento de felicidade.
11 - Uma casa avaliada por um valor de R$
252.525,00 foi vendida por R$ 250.000,00. Qual a
porcentagem de desconto nesse caso?
a) 1%.
b) 3%.
c) 5%.
d) 7%.
12 - Um lote em formato de um quadrilátero, tem
suas medidas diferenciadas. Dois de seus lados
são paralelos e medem, 30m e 22m cada um. Se a
distância entre esses lados paralelos é de 18m,
qual é a área desse lote?

14 - Apliquei R$ 500,00 durante 05 meses e
rendeu R$ 75,00 de juros. A taxa mensal foi de:
a) 2%.
b) 2,5%.
c) 3%.
d) 5%.
15 - Calcule o valor de A, sabendo que:
A= 3-2 + (-3)2 - 9-1
a) 81.
b) 18.
c) 9.
d) 27.
16 - Três costureiras produzem cinco peças em
dois dias, quantas peças doze costureiras
produzem em três dias?
a) 15 peças.
b) 20 peças.
c) 25 peças.
d) 30 peças.
17 - Em um triângulo retângulo um dos catetos é
o triplo do outro e a hipotenusa mede 30cm.
Quanto vale a diferença entre as medidas dos
catetos?
a)
cm.
b)
cm.
c)
cm.
d)
cm.
18 - Qual é o volume de uma pirâmide de base
quadrada com altura 9cm e lado da base de 5cm?
a) V = 25cm3.
b) V = 50cm3.
c) V = 75cm3.
d) V = 100cm3.
19 - Determine as raízes da equação:
26 = 0
a) 2 e

3x2 + 7x –

b) 3 e
3

c) –3 e
d) 2 e
20 - Um liquidificador custava R$ 100,00 e teve
um aumento de 25%. Um mês depois teve novo
aumento, dessa vez de 10%. Qual será o novo
preço do liquidificador após os dois aumentos
consecutivos?
a) R$ 120,00.
b) R$ 137,50.
c) R$ 142,00.
d) R$ 150,00.
21 - A partir de hoje, os números de celulares da
Região Centro-Oeste e de três estados da Região
Norte do Brasil terão mais um dígito. Para fazer
ligações ou mandar mensagens de qualquer lugar
do país para celulares desses Estados, será
preciso discar 9 antes do número do telefone.
Para qual mês está prevista a implantação desta
mudança nos Estados da Região Sul do Brasil?
a) Agosto/2.016.
b) Setembro/2.016.
c) Outubro/2.016.
d) Novembro/2.016.
22 - As inscrições para o Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM)/2016 já se encerraram.
Assinale a afirmativa INCORRETA sobre este
exame:
a) A inscrição no ENEM é obrigatória para todo
estudante que pretenda se inscrever em qualquer
curso superior.
b) Até o ano passado a taxa de inscrição só podia ser
paga em agências do Banco do Brasil, este ano pode
ser feito em qualquer agência bancária, casa lotérica
ou agência dos Correios.
c) Estudantes maiores de 18 anos podem obter a
certificação do ensino médio por meio do ENEM.
d) Estudantes que concluíram o ensino médio em
escolas públicas e candidatos de baixa renda que
sinalizaram esta condição durante a inscrição
ficaram isentos do pagamento da taxa.
23 - Cada Unidade da Federação é representada
no Senado Federal por 3 Senadores. Os Estados
possuem no mínimo 8 e no máximo 70 Deputados
Federais. Como é feita esta divisão na Câmara
dos Deputados?
a) Através da proporção da população de cada
Estado.
b) Através da proporção dos eleitores do Brasil.
c) Através do coeficiente eleitoral da última eleição.
d) Através do tamanho dos Estados.

24 - De acordo com dados informados pela
Associação Brasileira das Empresas Aéreas,
levando-se em consideração a quantidade de
passageiros embarcados em abril deste ano, em
relação com o mesmo mês do ano passado:
a) Aumentou em mais de 10%.
b) Caiu pela quase pela metade.
c) Diminuiu em mais de 10%.
d) Manteve-se estável.
25 - De acordo com o TSE/2014, a maioria dos
eleitores de Ariranha do Ivaí são:
a) Homens, na faixa etária entre 25 e 34 anos.
b) Homens, na faixa etária entre 45 a 59 anos.
c) Mulheres, na faixa etária entre 25 e 34 anos.
d) Mulheres, na faixa etária entre 45 a 59 anos.
26 - Leia com atenção o trecho da notícia abaixo:
Pesquisadores brasileiros descobrem recife
gigante na foz do Rio Amazonas
08/05/2016 – Bianca Paiva

Grande conjunto de recifes foi encontrado na foz do
Rio Amazonas, abaixo de uma pluma de sedimentos,
por pesquisadores de várias universidades
brasileiras. O conjunto se estende por cerca de 700
km, da costa do Maranhão à Guiana Francesa, numa
profundidade que varia de 60 a 150 metros, e
apresenta rica biodiversidade. Os recifes são
formações rochosas construídas, principalmente, de
corais e algas calcárias. O tamanho desse
ecossistema chamou a atenção dos cientistas, mas o
que mais impressionou foi a localização.
Disponível

em:

http://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-

inovacao/noticia/2016-05/pesquisadores-brasileiros-descobrem-recife-gigantena-foz-do-rio

Entre quais Estados Brasileiros está localizada a
Foz do Rio Amazonas?
a) Amapá e Pará.
b) Maranhão e Pará.
c) Maranhão e Piauí.
d) Pará e Roraima.
27 - Levando-se em consideração as estimativas
atuais do IBGE, em relação ao Censo de 2.010, a
população do Município de Ariranha do Ivaí:
a) Aumentou em cerca de 10%.
b) Aumentou na mesma proporção da média
nacional.
c) Diminuiu.
d) Manteve-se estável, variando na casa de 1%.
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28 - O processo contra Eduardo Cunha (PMDBRJ) já é o mais longo contra um parlamentar no
Conselho de Ética da Câmara dos Deputados.
Abaixo constam alguns nomes de deputados que
o Conselho de Ética emitiu parecer favorável a
cassação por motivos diversos. Assinale o nome
do “deputado” que até então era o recordista de
prazo no Conselho de Ética e que agora ocupa o
segundo lugar nesta lista:
a) José Dirceu.
b) Luiz Argolo.
c) Pedro Corrêa.
d) Roberto Jefferson.
29 - Quantos ex-Presidentes da República eleitos
através do Voto Indireto ainda estão vivos?
a) Nenhum.
b) 01 (um).
c) 02 (dois).
d) 03 (três).
30 - Segundo dados divulgados atualizados da
Serasa Experian, o Brasil possui atualmente
cerca de 60 milhões de inadimplentes, sendo que
a maioria dos mesmos se encontra na faixa etária
entre:
a) 18 e 24 anos.
b) 25 a 30 anos.
c) 31 a 40 anos.
d) 41 e 50 anos.
31 - Um dos direitos fundamentais de toda a
criança e adolescente é o “direito a proteção à
vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas
sociais que permitam o nascimento e o
desenvolvimento sadio e harmonioso em
condições dignas de existência” (Estatuto da
Criança e do Adolescente, art. 7º). Assim sendo é
CORRETO afirmar que os casos de suspeito ou
confirmação de maus ratos contra criança ou
adolescente devem ser comunicados ao:
a) Conselho Tutelar.
b) Ministério Público.
c) Juizado da Infância e da Juventude.
d) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
32 - As medidas de proteção à criança e ao
adolescente são aplicáveis sempre que os direitos
reconhecidos na Lei 8069/90 forem ameaçados ou
violados: I) por ação ou omissão da sociedade ou
do Estado; II) por falta, omissão ou abuso dos
pais ou responsáveis; III) em razão de sua
conduta.

São também princípios que regem a aplicação das
medidas, Exceto:
a) Internação pelo prazo de 45 (quarenta e cinco)
dias em estabelecimento policial reservado.
b) Proteção integral e prioritária: a interpretação e
aplicação de toda e qualquer norma contida nesta
Lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária
dos direitos de que crianças e adolescentes são
titulares.
c) Responsabilidade primária e solidária do poder
público: a plena efetivação dos direitos assegurados
a crianças e a adolescentes por esta Lei e pela
Constituição Federal, salvo nos casos por esta
expressamente ressalvados, é de responsabilidade
primária e solidária das 3 (três) esferas de governo,
sem prejuízo da municipalização do atendimento e
da possibilidade da execução de programas por
entidades não governamentais.
d) Interesse superior da criança e do adolescente: a
intervenção deve atender prioritariamente aos
interesses e direitos da criança e do adolescente, sem
prejuízo da consideração que for devida a outros
interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos
interesses presentes no caso concreto.
33 - Consistem em serviços da proteção social
Básica, EXCETO:
a) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à
Família – PAIF.
b) Serviço de Proteção Social para pessoas com
deficiência, idosas e suas famílias.
c) Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos.
d) Serviço de Proteção Social no domicílio para
pessoas com deficiência e idosas.
34 - Considerando o Estatuto do Idoso, é correto
afirmar:
a) É obrigação da família, da comunidade, da
sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, a
efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao
respeito e à convivência familiar e comunitária.
b) O Estado obrigatoriamente, concederá o valor
equivalente a um salário mínimo mensal a todo o
idoso, acima de 60 anos, cuja família não possua
meios para prover sua subsistência.
c) O idoso, pessoalmente, ou por meio de
associações e sindicatos, deve impor sua presença
dentro da sociedade, segundo sua condição de um
ser inferior, incapaz diante das pessoas mais jovens.
d) Assegura às pessoas idosas serem atendidas antes
de qualquer outra, depois de concluído o
5

atendimento que estiver em andamento em
estabelecimentos públicos e privados prestadores de
serviços à população como hospitais, clínicas,
supermercados, cinemas, teatros, dentre outros.
35 - Em conformidade com o disposto na LOAS,
a Política Nacional de Assistência Social rege-se
pelos seguintes princípios democráticos:
a) Supremacia do atendimento, universalização dos
direitos sociais, respeito à dignidade do cidadão, à
sua autonomia e ao seu direito a benefícios e
serviços de qualidade, igualdade de direitos no
acesso ao atendimento, sem discriminação de
qualquer natureza.
b) Participação da população, por meio de
organizações representativas, na formulação das
políticas e no controle das ações em todos os níveis;
primazia da responsabilidade do Estado na condução
da Política de Assistência Social em cada esfera de
governo; centralidade na família para concepção e
implementação dos benefícios, serviços, programas
e projetos.
c) Contribuir com a inclusão e a equidade dos
usuários e grupos específicos, ampliando o acesso
aos bens e serviços socioassistenciais básicos e
especiais, em áreas urbana e rural.
d) Assegurar que as ações no âmbito da assistência
social tenham centralidade na família, e que
garantam a convivência familiar e comunitária.
36 - A criança é encaminhada ao Conselho
Tutelar, sujeita a medidas protetivas com
intervenção administrativa no seio da família,
submetendo-se pais ou responsáveis a restrições e
penas impostas pela Justiça. Quanto aos
adolescentes, estes têm responsabilidade penal
juvenil. As medidas de proteção derivadas da
prática de ato infracional aplicáveis às crianças
são da alçada do Conselho Tutelar, conforme
disposto no Estatuto da Criança e do
Adolescente. Sob o aspecto dos Conselhos
Tutelares é correto afirmar:
a) É um órgão público, criado por lei, que integra o
conjunto de instituições brasileiras, subordinando-se
ao ordenamento jurídico do país. Entretanto não
detém autonomia absoluta para desempenhar as
atribuições que lhe são confiadas pelo Governo
Federal.
b) Encarregado de zelar pelo cumprimento dos
direitos da criança e do adolescente, definidos na Lei
nº 8.069 de 13 de julho de1990.
c) O poder público Estadual é responsável por
prover recursos necessários, assim como dotação

orçamentária e estrutura adequada para o pleno
funcionamento do Conselho Tutelar.
d) Consiste em entidade pública governamental que
integra o poder judiciário, portanto exerce funções
de caráter administrativo.
37 - No campo da assistência social, o artigo 6º,
da Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS,
dispõe que as ações na área são organizadas em
sistema
descentralizado
e
participativo,
constituído pelas entidades e organizações de
assistência social, articulando meios, esforços e
recursos, e por um conjunto de instâncias
deliberativas, compostas pelos diversos setores
envolvidos na área, frente ao desafio de:
a) Estabelecer o enquadramento das demandas do
Estado.
b) Facilitar o acesso do público ao SUS.
c) Enfrentar a questão social.
d) Priorizar o atendimento junto aos Centros de
saúde.
38 - De acordo com o Estatuto da Criança e
Adolescente (ECA), a colocação em família
substituta far-se-á mediante as seguintes formas,
EXCETO:
a) Autorização.
b) Guarda.
c) Tutela.
d) Adoção.
39 - A criança e o adolescente gozam de todos os
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana.
De acordo com o Estatuto da Criança e
Adolescente, é considerada adolescente a pessoa
entre:
a) Dez e dezenove anos de idade.
b) Doze e dezoito anos de idade.
c) Dez a vinte anos de idade.
d) Doze e vinte e um anos de idade.
40 - De acordo com o Estatuto da Criança e
Adolescente (ECA), é CORRETO afirmar que:
a) A falta ou a carência de recursos materiais
constitui motivo suficiente para a perda ou a
suspensão do poder familiar.
b) A falta ou a carência de recursos materiais
constitui motivo suficiente para a análise de medidas
como a perda ou a suspensão do poder familiar.
c) A falta ou a carência de recursos materiais não
constitui motivo suficiente para a perda ou a
suspensão do poder familiar.
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d) A falta ou a carência de recursos materiais
constitui motivo suficiente para a cassação do poder
familiar.
41 - Assinale a alternativa INCORRETA em
relação a Lei Orgânica de Assistência Social
(LOAS):
a) A Constituição Federal de 1988 traz uma nova
concepção para a Assistência Social brasileira,
incluída no âmbito da Seguridade Social.
b) Regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência
Social, a assistência social inicia seu trânsito para
um campo novo: o campo dos direitos, da
universalização dos acessos e da responsabilidade
estatal.
c) A LOAS cria uma nova matriz para a política de
assistência social, inserindo-a no sistema do bemestar social brasileiro juntamente com a saúde e a
previdência social.
d) O benefício de prestação continuada deve ser
revisto a cada 3 (três) anos para avaliação da
continuidade das condições que lhe deram origem.
42 - Assinale a alternativa CORRETA em relação
a família substituta no Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA):
a) A colocação em família substituta não admitirá
transferência da criança ou adolescente a terceiros
ou a entidades governamentais ou não
governamentais, sem autorização judicial.
b) A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a
pessoa de até 20 (vinte) anos incompletos.
c) A colocação em família substituta estrangeira
constitui medida excepcional, somente admissível na
modalidade de guarda.
d) A guarda confere à criança ou adolescente a
condição de independente, para todos os fins e
efeitos de direito, inclusive previdenciários.
43 - Assinale a alternativa INCORRETA em
relação a Lei Orgânica de Assistência Social
(LOAS):
a) O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
tem abrangência nacional e será desenvolvido de
forma articulada pelos entes federados.
b) Fica instituído o Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil.
c) As crianças e os adolescentes em situação de
trabalho deverão ser identificados e ter os seus dados
inseridos no Cadastro Único.
d) O funcionamento das entidades e organizações de
assistência social depende de prévia inscrição no
respectivo Conselho do Distrito Federal.

44 - Compete aos Municípios, de acordo com a
Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS),
EXCETO:
a) Efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e
funeral.
b) Atender às ações assistenciais de caráter de
emergência.
c) Destinar recursos financeiros por meio de
transferência automática a título de participação no
custeio do pagamento dos benefícios.
d) Criar programas de amparo, às crianças e
adolescentes em situação de risco pessoal e social e
às pessoas que vivem em situação de rua.
45 - Em relação ao Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), podemos afirmar que,
EXCETO:
a) Família extensa ou ampliada àquela que se
estende para além da unidade pais e filhos ou da
unidade do casal, formada por parentes próximos.
b) A colocação da criança ou adolescente em família
substituta será precedida de sua preparação gradativa
e acompanhamento posterior.
c) Os filhos havidos fora do casamento não poderão
ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou
separadamente.
d) A colocação em família substituta far-se-á
mediante guarda, tutela ou adoção.
46 - Assinale a alternativa INCORRETA em
relação aos Direitos Das Crianças:
a) O Estado tem obrigação de proteger a criança
contra todas as formas de discriminação e de tomar
medidas positivas para promover os seus direitos.
b) O Estado deve garantir à criança cuidados
adequados quando os pais, ou outras pessoas
responsáveis por ela não tenham capacidade para
fazê-lo.
c) O Estado não tem obrigação de combater as
deslocações e retenções ilícitas de crianças no
estrangeiro levadas a cabo por um dos pais ou por
terceiros.
d) O Estado tem a obrigação de proteger e, se
necessário, de restabelecer os aspectos fundamentais
da identidade da criança (incluindo o nome, a
nacionalidade, e relações familiares).
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47 - De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), é dever do Estado assegurar
à criança e ao adolescente, EXCETO:
a) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito,
inclusive para os que a ele não tiveram acesso na
idade própria.
b) Atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiência, preferencialmente na rede
regular de ensino.
c) Atendimento no ensino fundamental, através de
programas suplementares de material didáticoescolar, transporte, alimentação e assistência à
saúde.
d) Ensino superior gratuito para todos os cursos.
48 - São medidas protetivas nas quais as crianças
podem ser submetidas, exceto:
a) Inclusão em programa comunitário ou oficial de
auxílio à família, à criança e ao adolescente.
b)
Orientação,
apoio
e
acompanhamento
temporários.
c) Indicação legal específica da criança e do
adolescente.
d) Colocação em família substituta.
49 - Sobre o direito à convivência familiar e
comunitária das crianças e adolescentes podemos
afirmar que:
a) A permanência da criança e do adolescente em
programa de acolhimento institucional não se
prolongará por mais de quatro anos.
b) Não será garantida a convivência da criança e do
adolescente com a mãe ou o pai privado de
liberdade.
c) Toda criança ou adolescente que estiver inserido
em programa de acolhimento familiar ou
institucional terá sua situação reavaliada, no
máximo, a cada seis meses.
d) Toda criança ou adolescente tem direito a ser
criado e educado em família substituta se assim o
desejar.
50 - Os dirigentes de estabelecimentos de ensino
fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar
os casos de:
a) Maus-tratos envolvendo seus alunos.
b) Reiteração de faltas injustificadas e de evasão
escolar, esgotados os recursos escolares.
c) Elevados níveis de repetência.
d) Todas as alternativas anteriores.
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