FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - FUNASE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
Não deixe de preencher as informações a seguir:
Prédio

Sala

Nome

Nº de Identidade

Órgão Expedidor

UF

Nº de Inscrição

ASSISTENTE SOCIOEDUCATIVO

ATENÇÃO



Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.



Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla
escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Língua Portuguesa e 30 (trinta) de
Conhecimentos Específicos.



Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe,
imediatamente, ao Fiscal.



Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome
completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de
Inscrição.



Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá
um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão
coincide com o seu Número de Inscrição.



As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta
esferográfica azul ou preta.



Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.

BOA SORTE!

CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 01 para as questões de 01 a 09.
AUTOMEDICAÇÃO TRAZ SÉRIOS RISCOS À SAÚDE
O uso indiscriminado de medicamentos é motivo de preocupação para as autoridades de vários países. De
acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), o percentual de internações hospitalares provocadas por
reações adversas a medicamentos ultrapassa 10%. Para alertar a população sobre os riscos da automedicação, a
Política de Medicamentos do Ministério da Saúde procura conscientizar os brasileiros sobre a utilização racional
desses produtos. Até o fim do ano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), ligada ao Ministério,
pretende lançar uma série de filmes tratando sobre o assunto.
Com a sobra de medicamentos, muitas pessoas acabam intoxicadas pela ingestão de um produto vencido ou
inadequado. As crianças têm o maior risco potencial de intoxicação por uso indiscriminado de medicamentos. Os
menores podem confundir comprimidos com balinhas e xaropes com sucos, por exemplo.
O consumo indiscriminado de medicamentos oferece outros perigos, pois, em geral, são capazes de provocar
efeitos colaterais. Quando o paciente recebe atendimento médico ou assistência farmacêutica, é informado sobre os
riscos, explica Dirceu Raposo de Mello. As interações medicamentosas são outro perigo para o organismo. Um
remédio pode anular o outro ou potencializar um efeito colateral.
Disponível em: www.saudefazbem.com.br

01. De acordo com o texto,
A) de um modo geral, as pessoas são conscientes dos efeitos colaterais causados pelos medicamentos.
B) a automedicação é uma prática cotidiana no cenário brasileiro.
C) os remédios sempre respondem eficazmente às patologias apresentadas.
D) é irrisório o número de internações hospitalares por interação medicamentosa.
E) a ANVISA declina pouca atenção aos problemas que afligem a população.
02. Sobre os perigos decorrentes do uso indiscriminado de medicamentos, assinale a alternativa CORRETA.
A) As crianças são conscientes dos riscos decorrentes de uma automedicação.
B) Vários remédios podem ser ingeridos ao mesmo tempo, salvo em raríssimas exceções.
C) Em alguns casos, a intoxicação se deve à ingestão de um produto com validade vencida.
D) Os adultos são atentos e conscientes quanto à utilidade de cada medicamento ingerido.
E) Durante a assistência farmacêutica, há um descaso em termos de prestar informações ao paciente sobre o medicamento.
03. Analisando-se o título do texto 01,
AUTOMEDICAÇÃO TRAZ SÉRIOS RISCOS À SAÚDE
Se ao termo “saúde”, fosse acrescentado o termo “corpo”, estaria CORRETO o que se indica na alternativa
A) Automedicação traz sérios riscos à saúde e do corpo.
B) Automedicação traz sérios riscos à saúde e no corpo.
C) Automedicação traz sérios riscos à saúde até ao corpo.
D) Automedicação traz sérios riscos à saúde contra o corpo.
E) Automedicação traz sérios riscos à saúde e ao corpo.
04. Observe os termos sublinhados no trecho abaixo:
“Para alertar a população sobre os riscos da automedicação, a Política de Medicamentos do Ministério da Saúde
procura conscientizar...”
Sobre eles, assinale a alternativa CORRETA.
A) No primeiro, a tonicidade recai na penúltima sílaba.
B) O segundo é acentuado por ser paroxítona terminada em ditongo crescente.
C) No terceiro, o “u” é átono, razão por que é acentuado.
D) Tanto o primeiro como o terceiro obedecem à mesma regra de acentuação.
E) A acentuação do segundo se justifica por terminar em um hiato.
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05. Sobre CONCORDÂNCIA NOMINAL, analise as afirmativas abaixo:
“...o percentual de internações hospitalares provocadas por reações...” - o termo sublinhado concorda com o termo
a que se refere, “hospitalares”.
II. “...muitas pessoas acabam intoxicadas pela ingestão de um produto...” – se os termos sublinhados fossem
permutados por “indivíduos”, o termo “intoxicadas” sofreria alteração em sua grafia.
III. “Até o fim do ano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), ligada ao Ministério...”– se aos termos
sublinhados fosse acrescentado “Instituto de Saúde Pública”, o termo “ligada” não sofreria mudança em sua
grafia.
I.

Está CORRETO o que se afirma em
A) I.

B) II.

C) III.

D) II e III.

E) I e II.

06 Sobre o emprego da VÍRGULA, analise as afirmativas abaixo:
“Quando o paciente recebe atendimento médico ou assistência farmacêutica, é informado sobre os riscos...” – a
vírgula é facultativa.
II. “De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), o percentual de internações hospitalares...” – a
vírgula poderia ser retirada, sem caracterizar desobediência às normas gramaticais vigentes.
III. “Para alertar a população sobre os riscos da automedicação, a Política de Medicamentos do Ministério da Saúde
procura conscientizar...” – a vírgula separa a oração principal da subordinada.
IV. “O consumo indiscriminado de medicamentos oferece outros perigos, pois, em geral, são capazes de provocar
efeitos colaterais.” – estaria também correto o trecho, caso a primeira vírgula fosse retirada.
I.

Está CORRETO o que se afirma em
A) III.

B) I e II.

C) II.

D) III e IV.

E) I, II e III.

07. Sobre REGÊNCIA VERBAL, assinale a alternativa INCORRETA.
A) “Os menores podem confundir comprimidos com balinhas e xaropes com sucos, por exemplo.” – o verbo sublinhado
pede dois complementos, um regido de preposição, e o outro não.
B) “...pretende lançar uma série de filmes tratando sobre o assunto.” – o verbo sublinhado exige complemento regido de
preposição.
C) “Quando o paciente recebe atendimento médico ou assistência farmacêutica...”- o verbo sublinhado exige complemento
sem ser regido de preposição.
D) “Para alertar a população sobre os riscos da automedicação...” – o verbo deste trecho exige apenas um complemento, e
este não vem regido de preposição.
E) “Um remédio pode anular o outro ou potencializar um efeito colateral.” – ambos os verbos sublinhados pedem
complemento sem ser regido de preposição.
08. Nas alternativas abaixo, observe os termos sublinhados e os contidos nos parênteses. Em seguida, assinale a
alternativa cuja grafia do termo em parênteses NÃO corresponde à do termo entre parênteses.
A) “...a Política de Medicamentos do Ministério da Saúde procura conscientiZar...” (hipnotiZar)
B) “Para alertar a população sobre os riscos da automedicaÇão...” (objeÇão)
C) “As interações medicamentoSas são outro perigo para o organismo...” (vertiginoSas)
D) “...pretende lançar uma série de filmes tratando sobre o aSSunto.” (insoSSo)
E) “...o perCentual de internações hospitalares provocadas por reações...” (inCípido)
09. Sobre os termos abaixo sublinhados,
“...a Política de Medicamentos do Ministério da Saúde procura...”
está CORRETO o que se afirma em
A) No primeiro, a tonicidade recai na penúltima sílaba.
B) No segundo, o acento se justifica por ser paroxítona terminada em hiato.
C) No terceiro, o “u” é tônico e forma hiato, razão por que é acentuado.
D) Tanto o primeiro como o terceiro obedecem à mesma regra de acentuação.
E) No terceiro, o “u” é átono, daí ser acentuado.
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TEXTO 02 para a questão 10.
- Ei, você, aí, vai pra onde ?
- Vou pegar um ônibus. Vou fazer prova.
- Olha, tem um senhor ali na esquina que está fazendo transporte.
- Topo, quanto custa ?
- Vou perguntar à dona Filomena, sua esposa.
- Tá bom, espero. Nós dois iremos juntos, ok?
Dia agitado. Trânsito desordenado. É sempre assim. Dia de concurso agita, inquieta. Mexe e remexe
corações. Mas... é preciso vivê-lo.
Autor desconhecido

10. No texto acima, existem pronomes de tratamento. Assinale a alternativa que contém somente esse tipo de pronome.
A) Nós, você, dona.
B) Você, senhor, dona.
C) Sua, senhor, você.

D) Você, nós, senhor.
E) Dona, nós, sua.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. Analise as afirmativas abaixo referentes aos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos previstos na atual
Constituição Federal.
I.

É garantida somente aos brasileiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e
à segurança.
II. Homens e mulheres são iguais em direitos e diferenciados nas obrigações.
III. A Constituição Federal assegura a todos a adesão a qualquer crença religiosa, ou recusá-las, ou de seguir qualquer
corrente filosófica, garantindo a liberdade de descrença ou a mudança da escolha já feita.
Assinale
A) se I estiver correta.
B) se II estiver correta.
C) se III estiver correta.

D) se II e III estiverem corretas.
E) se I, II e III estiverem corretas.

12. “Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Nesse texto constitucional,
está consagrado o princípio da
A) igualdade.

B) legalidade.

C) proporcionalidade.

D) publicidade.

E) liberdade.

13. Na manifestação do pensamento do cidadão, que causar dano material, moral ou à imagem de outrem, é assegurado
ao ofendido
A) o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização.
B) apenas o direito de resposta, independente do dano causado.
C) apenas uma indenização proporcional ao prejuízo causado.
D) o direito de resposta para o dano moral e o direito à indenização pelo dano material.
E) o direito de receber em dobro o valor indenizatório do dano moral e material.
14. Analise as afirmativas referentes aos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos.
I.
II.

É livre o direito de locomoção no território nacional a qualquer tempo.
As associações poderão ser dissolvidas ou ter suas atividades suspensas a critério dos seus associados e do órgão
ao qual está subordinado.
III. O direito ao uso da propriedade é um direito absoluto do proprietário.
Assinale
A) se I estiver correta.
B) se II estiver correta.
C) se I e II estiverem corretas.
D) se III estiver correta.
E) se II e III estiverem corretas.
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15. Sobre a liberdade de reunião prevista no texto constitucional, assinale a alternativa CORRETA.
A) O direito de reunião é meio de manifestação coletiva da liberdade de expressão, em que as pessoas se associam
definitivamente, tendo por objeto o interesse comum.
B) O direito de reunião, desde que este seja meio de expressão coletiva, poderá não somente ter intuito lícito e pacífico como
também para a prática de atos de repressão.
C) Os participantes de reunião, a exemplo de passeatas e desfiles, poderão portar armas de fogo.
D) O direito de reunião deve ser exercido em local aberto ao público, ainda que em percurso móvel, evitando-se, com isso, a
perturbação da ordem pública, ou mesmo, na lesão a eventual direito de propriedade.
E) O direito de reunião depende de autorização da autoridade competente.
16. Em relação aos Direitos Individuais e Coletivos, assinale a alternativa CORRETA.
A) A desapropriação é definida como o procedimento de direito público, pelo qual o Poder Público transfere para si a
propriedade de terceiros, por razões de utilidade pública, de necessidade pública ou de interesse social, mediante justa e
prévia indenização, à exceção dos casos previstos na Constituição Federal.
B) É assegurado a todos o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos mediante o pagamento de taxas e
emolumentos.
C) O Estado está obrigado a prestar as informações solicitadas, sob pena de ofensa ao direito líquido e certo do requerente.
D) É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, com competência para o julgamento de crimes
culposos contra a vida.
E) Nenhuma lei poderá retroagir para beneficiar o cidadão.
17. Assinale a alternativa que NÃO corresponde ao direito concedido ao preso.
A) Direito de permanecer calado.
B) Direito à integridade física e moral.
C) Direito à identificação dos responsáveis pela sua prisão.
D) Direto de continuar recebendo seu salário de atividade profissional.
E) Direito a receber assistência de sua família e do advogado.
Texto para as questões de 18 a 24.
“Os Direitos Sociais constituem as liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de Direito,
tendo por objetivo a melhoria das condições de vida dos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade
social”.
18. Constituem direitos sociais do trabalhador, à EXCEÇÃO de
A) seguro-desemprego em caso de desemprego voluntário.
B) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
C) remuneração de trabalho noturno superior à do diurno.
D) repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos.
E) licença paternidade fixada em lei.
19. São direitos sociais do trabalhador, a EXCEÇÃO de
A) gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.
B) licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário pelo período de cento e cinquenta dias.
C) décimo terceiro salário.
D) piso salarial proporcional à extensão e à complexibilidade do trabalho.
E) irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo.
20. NÃO se constitui Direito Social do Trabalhador:
A) a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, a setenta por cento à do trabalho normal.
B) a jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento.
C) a proteção do salário, constituindo crime sua retenção dolosa.
D) a aposentadoria.
E) o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho.
21. Os trabalhadores domésticos ganharam com a Constituição Federal de 1988 algumas das garantias concedidas aos
demais trabalhadores, EXCETO
A) salário mínimo.
B) décimo terceiro salário.
C) férias anuais remuneradas.

D) licença à gestante.
E) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
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22. Analise as afirmativas abaixo:
I. O menor aprendiz, nessa condição, poderá trabalhar a partir dos 14 anos de idade.
II. É garantido o direito de greve de forma absoluta, ficando o seu início a critério dos trabalhadores.
III. É garantido ao trabalhador o prazo prescricional de 2 anos para o recebimento dos créditos decorrentes da relação
de trabalho após o término do contrato de trabalho.
Assinale
A) se somente I estiver correta.
B) se somente II estiver correta.
C) se somente III estiver correta.
D) se somente I e II estiverem corretas.
E) se somente I e III estiverem corretas.
23. Sobre o Salário Mínimo, assinale a alternativa CORRETA.
A) Nenhum trabalhador poderá receber salário inferior ao mínimo.
B) Deverá ser o suficiente para atender, apenas, às duas necessidades básicas do trabalhador: alimentação e moradia.
C) Não é estendido ao trabalhador em gozo de benefício previdenciário.
D) Seu valor é regionalizado.
E) Seu valor depende de acordo coletivo.
24. Analise as afirmativas abaixo:
I.

O princípio do juiz natural expõe que ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade
competente.
II. A casa é asilo inviolável do indivíduo. A exceção à inviolabilidade do domicílio, dentre outras, está no caso de
flagrante delito, a qualquer hora.
III. Na Instituição do Júri, o cidadão, que cometeu um delito passa a ser julgado por seus concidadãos, que vão decidir
se a agressão é um ato ilícito ou não, em todos os crimes contra a vida.
Assinale
A) se somente I estiver correta.
B) se somente II estiver correta.
C) se somente III estiver correta.
D) se somente I e II estiverem corretas.
E) se somente II e III estiverem corretas.
25. No título referente aos Direitos e Garantias Fundamentais, estão previstas as garantias constitucionais processuais.
Sobre o tema, analise as seguintes afirmativas:
I.
II.

III.

O princípio do livre acesso ao poder judiciário permite que todos os cidadãos, que tenham um direito lesionado
ou ameaçado, possam recorrer às vias judiciais para a garantia de sua defesa.
Para garantir a toda população acesso à jurisdição, principalmente aos mais pobres, a Constituição Federal
estabeleceu que o Estado deve prestar assistência gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para
contratar um advogado.
As penas devem ser aplicadas, segundo o princípio da individualização do delito praticado, não podendo, em
nenhuma hipótese passar da pessoa do criminoso.

Está CORRETO o que se afirma em
A) I e II.
B) I, II e III.
C) III.

D) II e III.
E) I.

26. A punição penal é uma sanção do Estado por ter o cidadão infringido um bem considerado essencial para a
sociedade. Nesse caso, poderão ser aplicadas penas, à EXCEÇÃO de
A) restrição de liberdade.
B) perda de bens.
C) prestação social alternativa

D) banimento.
E) interdição de direitos.
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27. Extradição é o pedido, que um País faz a outro, no qual o acusado se escondeu, para que o envie, com o objetivo de
ser julgado, ou de cumprir pena pelo delito praticado. Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA.
A) O brasileiro nato pode ser extraditado.
B) O brasileiro naturalizado pode ser extraditado por crime comum praticado antes da naturalização.
C) O brasileiro naturalizado pode ser extraditado por envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes.
D) O estrangeiro não pode ser extraditado por crime político.
E) O estrangeiro não pode ser extraditado por crime de opinião.
28. Nos termos da Lei nº 12.594, de 2012, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, verificada a
prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas, à
EXCEÇÃO de
A) advertência.
B) liberdade assistida.
C) prisão domiciliar.

D) obrigação de reparar o dano.
E) internação em regime de semiliberdade.

29. Nos termos da Lei nº 12.594/2012, analise as afirmativas a seguir:
I.

A execução das medidas socioeducativas reger-se-á pelo princípio da proporcionalidade em relação à ofensa
cometida.
O mandado de busca e apreensão terá vigência máxima de 2 anos a partir da data de expedição, não podendo ser
renovado.
O princípio da individualização deve considerar a idade, a capacidade e as circunstâncias pessoais do
adolescente.

II.
III.
Assinale

A) se somente I estiver correta.
B) se somente II estiver correta.
C) se somente III estiver correta.

D) se I, II e III estiverem corretas.
E) se somente I e III estiverem corretas.

30. Sobre os procedimentos das medidas socioeducativas, analise as afirmativas abaixo:
I.

As medidas socioeducativas de liberdade assistida, de semiliberdade e de internação, deverão ser reavaliadas no
máximo a cada doze meses.
II. A gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida não são fatores que, por si,
justifiquem a não substituição da medida por outra menos grave.
III. Considera-se mais grave a internação, em relação a todas as demais medidas, e mais grave a semiliberdade, em
relação às medidas de meio aberto.
Assinale a alternativa CORRETA.
A) Apenas I e II estão corretas
B) Apenas II e III estão corretas.
C) Apenas I está correta.

D) Apenas II está correta.
E) Nenhuma das afirmativas está correta.

31. Sobre as medidas socioeducativas, analise as afirmativas abaixo:
I.
II.
III.
IV.

A Convivência com a família natural prejudica a finalidade do processo socioeducativo do adolescente.
Não deverá haver discriminação do adolescente em razão de sua orientação sexual.
A medida socioeducativa só poderá ser extinta com a morte do adolescente.
Em hipótese alguma, poderá haver substituição da medida socioeducativa por outra.

Assinale a alternativa CORRETA.
A) A afirmativa III está correta.
B) As afirmativas I e IV estão corretas.
C) As afirmativas II e IV estão corretas.

D) As afirmativas I, II e III estão corretas.
E) A afirmativa II está correta.

32. A obtenção de uma certidão sobre informação de interesse pessoal é negada pela via administrativa. Nesse caso, o
interessado fará jus à certidão por meio da garantia constitucional denominada de
A) mandado de segurança.

B) habeas corpus.

C) habeas data.

D) mandado de injunção.

E) ação popular.

33. Qual das alternativas abaixo NÃO pode ser considerada exemplo de ética profissional?
A) Dar informações relevantes.
B) Abrir espaço para contribuições criativas.
C) Delegar.

D) Comemorar o sucesso profissional.
E) Incentivar o conflito de interesses.
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34. A Declaração Universal dos Direitos Humanos vem exercendo um importante papel jurídico político na difusão da
projeção dos direitos humanos por todo o mundo. Os seus dispositivos contêm as seguintes características, à
EXCEÇÃO de
A) inviolabilidade.

B) universalidade.

C) imprescritibilidade.

D) renunciabilidade.

E) igualdade.

35. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a Declaração de Direitos Humanos.
A) Tem como traço marcante a eleição do regime democrático, destinado à completa satisfação tanto das liberdades
individuais como dos direitos sociais.
B) O princípio constitucional, que prevê que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento cruel, desumano e degradante,
reflete a cláusula internacional idêntica prevista na Declaração Universal de Direitos Humanos.
C) Os tratados e as convenções internacionais de direitos humanos ingressam no direito Brasileiro por meio de medida
provisória do Presidente da República.
D) Está expresso no texto que todo homem tem direito a organizar sindicatos e nele ingressar para a proteção de seus
interesses.
E) A Declaração Universal de Diretos Humanos também foi criada como objetivo de promover o desenvolvimento de relação
amistosa entre as nações.
36. Assinale a alternativa CORRETA a respeito da família substituta da criança e do adolescente nos termos do
Estatuto da Criança e do Adolescente.
A) A colocação da criança ou do adolescente em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção.
B) A colocação em família substituta admitirá a transferência da criança a terceiros ou à autoridade governamental,
independente de autorização judicial.
C) A colocação em família substituta estrangeira é admissível na modalidade de tutela.
D) A guarda da criança ou do adolescente não poderá ser revogada.
E) Podem adotar crianças ou adolescentes os maiores de 18 anos de idade, desde que não sejam solteiros.
37. A garantia constitucional destinada a proteger direito líquido e certo do cidadão na ocorrência de ilegalidade ou
abuso de poder é denominada de
A) habeas data.
B) mandado de segurança.
C) proteção policial.

D) ação popular.
E) mandado de injunção.

38. Assinale a alternativa INCORRETA sobre os Direitos Sociais previstos na Constituição.
A) Fazem parte dos direitos fundamentais do homem.
B) São normas de ordem pública e privada.
C) São direitos invioláveis e indisponíveis.
D) Têm como objetivo, dentre outros, garantir direitos mínimos à coletividade.
E) Estabelecem um Estado Social de Direito.
39. Assinale a alternativa que NÃO corresponde aos Direitos e Garantias Individuais e Coletivas.
A) É lícita a liberdade de associação para fins de caráter paramilitar.
B) É garantido pelos órgãos públicos o direito à informação de interesse particular do cidadão ou de interesse coletivo ou geral,
de forma relativa nos termos da lei.
C) O cidadão poderá escolher o exercício de qualquer trabalho ou profissão, desde que atenda as qualificações profissionais.
D) A vida privada não tem proteção absoluta em caso de investigação policial ou judicial.
E) Pessoas que participam de obras coletivas, a exemplo de peças teatrais, têm direitos protegidos sobre essa obra.
40. Sobre a Lei nº 12.594/2012, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, assinale a alternativa
INCORRETA.
A) Regulamenta a execução das medidas destinadas às crianças que praticam atos infracionais.
B) Na execução das medidas socioeducativas, aplicar-se-á o princípio da mínima intervenção, restrita o necessário para a
realização dos objetivos da medida.
C) A substituição da medida socioeducativa por outra mais gravosa somente ocorrerá em situações excepcionais, após o devido
processo legal.
D) A medida socioeducativa será extinta, dentre outras causas, pela condição de doença grave, que torne o adolescente incapaz
de se submeter ao cumprimento da medida.
E) É vedada a aplicação de sanção disciplinar de isolamento a adolescente interno, exceto por medida de segurança de outros
internos ou do próprio adolescente.
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