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Nome: ________________________________________________ RG: _____________________ 

Data: _____/_____/_______ Assinatura: ____________________________________________ 

CONSELHEIRO TUTELAR 

PROVA “1” 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

 
 Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

1 Caderno com o enunciado das 40 questões de múltipla escolha, sem repetição; 
1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões da prova; 

1 CARTÃO RASCUNHO destinados às respostas das questões da prova para o candida-
to; 

 Verifique se este material está em ordem e coloque o seu nome neste caderno e 

assine-os. Caso contrário notifique IMEDIATAMENTE o fiscal. 

 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-

RESPOSTA, a caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul, devendo, tam-
bém, assinalar no espaço próprio, o gabarito correspondente à sua prova. 

 No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas cer-
tas deve ser feita com o preenchimento completo do retângulo com caneta esfero-

gráfica de tinta na cor preta ou azul. 

 Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, pois ele não será substituído. 

 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classifi-

cadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma corresponde adequadamente ao 
quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais 
de uma alternativa anula a questão. MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTE-

JA CORRETA. 

 SERÁ ELIMINADO do Processo o candidato que: Utilizar durante a realização das 

provas de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, 
headphones, telefones celulares ou fontes de qualquer espécie; 

 Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO 

LEVADOS EM CONTA. 

 Quando terminar, entregar ao fiscal OS CARTÕES-RESPOSTA. O candidato so-

mente poderá retirar-se da sala após haver transcorrido, no mínimo, 1 (uma) ho-
ra do início da prova, levando consigo, somente, o CARTÃO RASCUNHO e CA-

DERNO DE QUESTÕES. 

 O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas. 

 Não se esqueça de assinar o Cartão Resposta. 
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PORTUGUÊS 

 

1 - De acordo com o texto acima interprete a frase: “Que história é essa de ficar sentado espe-

rando alguma coisa da vida?”.  

a) Miguelito acredita que a vida possa lhe dar algo, mesmo sem fazer esforços.  

b) Miguelito está triste porque não ganho algo que queria. 

c) Miguelito está cansado por isto sentou-se. 

d) Miguelito é um menino preguiçoso. 

e) Miguelito estava brincando quando respondeu à pergunta. 

 

2 – Ainda sobre a charge, para Mafalda o 

mundo está assim por quê? 

a) Ninguém faz nada. 

b) No mundo de hoje, todas as pessoas 

são interesseiras. 

c) Algumas pessoas, como Miguelito es-

peram que as coisas sejam lhes da-

das de forma fácil, sem que precisem 

lutar, batalhar. 

d) No mundo, só há Miguelitos. 

e) Miguelito estava bravo com a amiga.  

___________________________________________ 

3 – Leia o texto e responda a questão abai-

xo: 

Ela é minha orgia 

Meu quitute 

Insaciável apetite 

numa ceia de Natal. 

Ela é minha bela 

 Meu brinquedo 

Minha certeza, meu medo 

É meu céu e meu mal. 

Ela é o meu vício 

E dependência 

Incansável paciência 

E o desfecho final. 

Minha meta, minha metade 

 Minha seta, minha saudade 

Minha diva, meu divã 

Minha manhã, meu amanhã.  

[...] 

Lenine. Meu amanhã. IN.: 

http://letras.terra.com.br/lenine/83606/. 

Acesso em 23/05/2011. 

 

No verso “Minha manhã, meu amanhã” as 

palavras manhã e amanhã constituem-se 

exemplos de: 

a) ambiguidade. 

b) sinonímia.  

c) antonímia.  

d) paronímia.  

e) neologismo 

___________________________________________

4 – Assinale a alternativa que apresenta as 

palavras escritas corretamente:  

http://tirasdemafalda.tumblr.com/image/47567991197
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a) Ansiedade, traísse, ansioso, repensar, 

coçasse. 

b) Ansiedade, traísse, ancioso, repençar, 

coçasse. 

c) Ansiedade, traísse, ansioso, repençar, 

coçace. 

d) Ansiedade, traíçe, ansioso, repensar, 

coçasse. 

e) Anciedade, traísse, ancioso, repensar, 

cossase. 

___________________________________________ 

5 – Assinale a alternativa abaixo cujo termo 

sublinhado é um complemento nominal. 

a) Ele é um motorista de ônibus. 

b) Fechei a porta da casa. 

c) Quebrei uma xícara de café. 

d) Ele é aluno aprovado.  

e) Esse carro é igual ao meu.  

 

6 – Relacione cada uma das palavras do 

quadro a seu significado: 

 

Exceder   excêntrico    exceção    excelência  

 

1. Aquilo que se exclui de uma regra; 

privilégio. 

2. Ir além de; ultrapassar. 

3. Superioridade de qualidade; trata-

mento dispensado a autoridades. 

4. Aquele que é extravagante; original; 

diferente. 

Alternativa de significado correto: 

a) Excelência, exceção, excêntrico, 

exceder. 

b) Exceder, excêntrico, exceção, ex-

celência. 

c) Exceção, exceder, excelência, ex-

cêntrico. 

d) Excêntrico, exceder, excelência, 

exceção.  

e) Excelência, exceder, exceção,  

excêntrico.  

___________________________________________ 

7 – Assinale o período em que a conjunção 

foi usada de forma inadequada para estabe-

lecer a relação de ideias. 

a) Comprei uma passagem para Madrid, 

mas era Barcelona que me atraia. 

b) Fizemos as tarefas do dia, por isso era 

necessário. 

c) Ora a criança chorava, ora ria. 

d) O juiz declarou o réu culpado e levan-

tou-se em seguida.  

e) Andamos de bicicleta, por isso era 

correto.  

 

8 – Das opções abaixo, em quais alternati-

vas constam adjuntos adverbiais de lugar: 

I – na escuridão de seu esquife 

II – nas velhas torres 

III – calmamente 

IV – o horizonte 

V – no olhar brilhante 

VI – lentamente 

 

a) I, II, IV e V 

b) I, III e V 

c) II, IV e VI 

d) IV e V 

e) Todas as alternativas 

 

__________________________________________ 

9 – Em um dos períodos abaixo há uma con-

junção adverbial de tempo. Qual? 

Período 1 – Terminada a prova, os alunos 

encontraram-se no pátio. 

Período 2 - Ao terminar a prova, os alunos 

encontraram-se no pátio. 

Período 3 – Terminando a prova, os alunos 

encontraram-se no pátio. 

Período 4 – Quando terminaram a prova, os 

alunos encontraram-se no pátio. 

a) 1º Período 

b)  2º Período 

c) 3º Período 
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d)  4º Período 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

___________________________________________ 

10 –  Classifique o verbo ler  nas frases 

abaixo, identificando aonde há verbo intran-

sitivo: 

I – “ [...] preferiu começar a ler para ele um 

romance de Fielding [...]” 

II – “[...] eram aqueles dias vazios ali na ca-

deia, sem poder ler [...]” 

III = “ Hum...O que? – E lia. “  

a) I 

b) II 

c) I e III 

d) I, II e III 

e) II e III      

___________________________________________ 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

___________________________________________ 

11 -  De acordo com o Art. 4º Lei Federal nº 

8.069/90, é dever da família, da comunida-

de, da sociedade em geral e do poder público 

assegurar, com absoluta prioridade, a efeti-

vação dos direitos referentes à vida, à saú-

de, à alimentação, à educação, ao esporte, 

ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à con-

vivência familiar e comunitária.  

  

Parágrafo único. A garantia de prioridade 

compreende:  

  

a) primazia de receber proteção e socorro em 

quaisquer circunstâncias;  

b) precedência de atendimento nos serviços 

públicos ou de relevância pública;  

c) preferência na formulação e na execução 

das políticas sociais públicas;  

d) destinação privilegiada de recursos públi-

cos nas áreas relacionadas com a proteção à 

infância e à juventude.  

 

Estão corretas as alternativas: 

a) a, b 

b) a, b, c 

c) c, d 

d) b, c 

e) a, b, c, d 

___________________________________________ 

12 – De acordo com o Art. 16 Lei Federal nº 

8.069/90, o direito à liberdade compreende 

os seguintes aspectos: 

 

I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e 

espaços comunitários, ressalvadas as restri-

ções legais;  

II - opinião e expressão;  

III - crença e culto religioso;  

IV - brincar, praticar esportes e divertir-se;  

V - participar da vida familiar e comunitária, 

sem discriminação;  

VI - participar da vida política, na forma da 

lei;  

VII - buscar refúgio, auxílio e orientação.  

 

Estão corretas as alternativas: 

a) I, II, III, V, VI, VII 

b) I, II, III, V, VII 

c) I, II, III, IV, V, VI, VII 

d) II, III, V 

e) III, V, VII 

___________________________________________ 

13 – A colocação em família substituta far-

se-à em que situação: 

 

a) Guarda. 

b) Tutela ou adoção. 

c) Não há família substituta prevista em 

Lei. 

d) Guarda, tutela ou adoção, indepen-

dentemente da situação jurídica da 

criança ou adolescente, nos termos 

da Lei. 

e) Nenhuma das alternativas acima.  
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___________________________________________

14 – Qual alternativa esta correta: 

 

a) A morte dos adotantes restabelece o 

pátrio poder dos pais naturais.  

b) A morte dos adotantes não restabele-

ce o pátrio poder dos pais naturais.  

c) A morte dos adotantes estabelece o 

pátrio poder aos avós naturais.  

d) A morte dos adotantes estabelece o 

pátrio poder aos avós por parte dos 

adotantes. 

e) Nenhuma das alternativas acima.  

___________________________________________ 

15 – De acordo com o Art. 53. Lei Federal nº 

8.069/90, a criança e o adolescente têm 

direito à educação, visando ao pleno desen-

volvimento de sua pessoa, preparo para o 

exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho, assegurando-se-lhes:  

  

I - igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola;  

II - direito de ser respeitado por seus educa-

dores;  

III - direito de contestar critérios avaliativos, 

podendo recorrer às instâncias escolares 

superiores;  

IV - direito de organização e participação em 

entidades estudantis;  

V - acesso à escola pública e gratuita próxi-

ma de sua residência.  

 

Estão corretas: 

 

a) Nenhuma das alternativas.  

b) I, II, V. 

c) I, II, III. 

d) I, II. 

e) Todas as alternativas. 

 

___________________________________________

16 – Até qual idade é assegurado ao adoles-

cente bolsa de aprendizagem. 

a) Até aos 14 anos. 

b) Até aos 15 anos. 

c) Até aos 16 anos. 

d) Até aos 17 anos. 

e) Nenhuma das alternativas.  

___________________________________________ 

17 - Ao adolescente empregado, aprendiz, 

em regime familiar de trabalho, aluno de 

escola técnica, assistido em entidade gover-

namental ou não-governamental, é vedado 

trabalho:  

 

a) Noturno, realizado entre às vinte e 

duas horas de um dia e às cinco ho-

ras do dia seguinte /perigoso, insalu-

bre ou penoso. 

b) Perigoso, insalubre ou penoso/ reali-

zado em locais prejudiciais à sua 

formação e ao seu desenvolvimento 

físico, psíquico, moral e social/ reali-

zado em horários e locais que não 

permitam a frequência à escola. 

c) Noturno, realizado entre às vinte e 

duas horas de um dia e às cinco ho-

ras do dia seguinte /perigoso, insalu-

bre ou penoso/ realizado em locais 

prejudiciais à sua formação e ao seu 

desenvolvimento físico, psíquico, mo-

ral e social/ realizado em horários e 

locais que não permitam a frequência 

à escola.  

d) Noturno, realizado entre às vinte e 

duas horas de um dia e às cinco ho-

ras do dia seguinte /perigoso, insalu-

bre ou penoso/ realizado em locais 

prejudiciais à sua formação e ao seu 

desenvolvimento físico, psíquico, mo-

ral e social. 

e) Nenhuma das alternativas.  

___________________________________________ 

18 – No Município do Guarujá, cada um dos 

Conselhos Tutelares será composto por 

quantos membros titulares e suplentes, elei-

tos pelo voto facultativo e secreto dos cida-

dãos domiciliados na zona eleitoral corres-

pondente à circunscrição do respectivo Con-

selho Tutelar. 



MUNICIPIO DE GUARUJÁ 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
PROCESSO DE ESCOLHA CONSELHEIRO TUTELAR 

7 
CONSELHEIROS TUTELARES 

 

a) 05 (cinco) membros titulares e 05 

(cinco) suplentes. 

b) 04 (cinco) membros titulares e 04 

(cinco) suplentes. 

c) 03 (cinco) membros titulares e 03 

(cinco) suplentes. 

d) 02 (cinco) membros titulares e 02 

(cinco) suplentes. 

e) 01 (um) membro titular e 01 (um) su-

plentes 

___________________________________________ 

19 – Quando será considerada vaga (em 

aberto) a função de Conselheiro Tutelar no 

Município do Guarujá: 

a) Em caso de morte. 

b) Em caso de morte e renúncia. 

c) Em caso de morte, renúncia, impedi-

mento, afastamento ou perda do 

mandato. 

d) Nenhuma das alternativas estão cor-

retas. 

e) Em caso de impedimento.  

___________________________________________ 

20 – O exercício da função de Conselheiro 

Tutelar: 

a) Constitui vínculo empregatício com o 

Município sob o Regime Estatutário. 

b) Não constitui vínculo empregatício 

com o Município. 

c) Constitui vínculo empregatício com o 

Município sob o Regime da CLT. 

d) Todas as alternativas estão corretas.  

e) Nenhuma das alternativas estão cor-

retas.  

___________________________________________ 

21 – Entende-se por família extensa ou 

ampliada: 

 

a) aquela que se estende para além da uni-

dade pais e filhos ou da unidade do casal, 

formada por parentes próximos com os 

quais a criança ou adolescente convive e 

mantém vínculos de afinidade e afetividade. 

b) Aquela que se estende apenas aos avós 

c) Aquela que se estende apenas aos tios de 

primeiro grau 

d) Nenhuma das alternativas acima. 

e) Aquele que se estende aos primos. 

___________________________________________ 

22 - Sobre Ato Infracional, podemos afirmar: 

 

a) Criança também pratica ato infracional, 

mas a elas não são aplicáveis as medidas 

socioeducativas, apenas medidas de prote-

ção. 

b) Somente o adolescente pode ser conside-

rado autor de ato infracional, dependendo 

da aplicação de medida socioeducativa da 

observância de garantias, dentre as quais a 

igualdade na relação processual, o direito de 

ser ouvido pessoalmente pela autoridade 

competente e a defesa técnica por advogado. 

c) Praticado por pessoa menor de 12 (doze) 

anos importará a aplicação de medida espe-

cífica de proteção, como, por exemplo, a li-

berdade assistida. 

d) Somente será punível se for praticado por 

adolescente, dada a sua semi-

imputabilidade. 

e) Nenhuma das alternativas está correta.  

___________________________________________ 

23 – Sobre os Conselhos Tutelares, pode-se 

afirmar que: 

 

a) Em cada Município haverá, no mínimo, 

um Conselho Tutelar composto de cinco 

membros, escolhidos pela Câmara Munici-

pal para mandato de até seis anos, não sen-

do permitida recondução. 

b) Em cada Município haverá, no máximo, 

um Conselho Tutelar composto de seis 

membros, escolhidos pela Comunidade local 

para mandato de três anos, não sendo per-

mitida uma recondução. 

c) Em cada Município haverá, no mínimo, 

dois Conselhos Tutelares compostos de cin-

co membros, escolhidos pela comunidade 

local para mandato de três anos, permitida 

uma recondução. 
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d) Em cada Município haverá, no mínimo, 

três Conselhos Tutelares compostos de seis 

membros, escolhidos pela comunidade local 

para mandato de três anos, não permitida 

uma recondução. 

e) Em cada Município haverá, no mínimo, 

um Conselho Tutelar composto de cinco 

membros, escolhidos pela Comunidade local 

para mandato de três anos, permitida uma 

recondução. 

___________________________________________ 

24 – De acordo com o Art. 141. Lei Federal 

nº 8.069/90, é garantido o acesso de toda 

criança ou adolescente à Defensoria Pública, 

ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, 

por qualquer de seus órgãos.  

 

§ 1º A assistência judiciária gratuita será 

prestada aos que dela necessitarem, através 

de defensor público ou advogado nomeado.  

§ 2º As ações judiciais da competência da 

Justiça da Infância e da Juventude são 

isentas de custas e emolumentos, ressalva-

da a hipótese de litigância de má-fé.  

§ 3º não é garantido o acesso de toda crian-

ça ou adolescente à Defensoria Pública, ao 

Ministério Público e ao Poder Judiciário, por 

qualquer de seus órgãos.  

 

 

Podemos afirmar que a alternativa correta é: 

a) Apenas § 1º. 

b) Apenas § 2º. 

c) Os § 1º e § 2º. 

d) Os três estão errados.  

e) Apenas § 3º. 

___________________________________________ 

25 – De acordo com o Art. 165. Lei Federal 

nº 8.069/90, são requisitos para a conces-

são de pedidos de colocação em família 

substituta:  

 

I - Qualificação completa do requerente e de 

seu eventual cônjuge, ou companheiro, com 

expressa anuência deste;  

II - Indicação de eventual parentesco do re-

querente e de seu cônjuge, ou companheiro, 

com a criança ou adolescente, especificando 

se tem ou não parente vivo;  

III - Qualificação completa da criança ou 

adolescente e de seus pais, se conhecidos;  

IV - Indicação do cartório onde foi inscrito 

nascimento, anexando, se possível, uma 

cópia da respectiva certidão;  

V - Declaração sobre a existência de bens, 

direitos ou rendimentos relativos à criança 

ou ao adolescente.  

 

Podemos afirmar que as sentenças corretas 

são: 

 

a) I, II, III. 

b) I, II, III, IV. 

c) II, III, V. 

d) I, II, III, IV, V.  

e) III, IV, V 

___________________________________________ 

26 – De acordo com a Art. 230. Lei Federal 

nº 8.069/90, privar a criança ou o adoles-

cente de sua liberdade, procedendo à sua 

apreensão sem estar em flagrante de ato 

infracional ou inexistindo ordem escrita da 

autoridade judiciária competente, recai em 

pena de detenção de: 

 

a) Seis meses a um ano. 

b) Seis meses a dois anos. 

c) Um ano a dois anos. 

d) Um ano a três anos. 

e) Não a detenção para o caso.  

___________________________________________ 

27 – De acordo com o Art. 238.  Lei Federal 

nº 8.069/90, prometer ou efetivar a entrega 

de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga 

ou recompensa, recai em pena de reclusão 

de: 

 

a) Um a dois anos. 

b) Um a dois anos, e multa. 

c) Um a quatro anos. 

d) Um a três anos, e multa.  
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e) Um a quatro anos, e multa. 

___________________________________________ 

28 – De acordo com o Art. 239. Lei Federal 

nº 8.069/90, promover ou auxiliar a efetiva-

ção de ato destinado ao envio de criança ou 

adolescente para o exterior com inobservân-

cia das formalidades legais ou com o fito de 

obter lucro, recai em reclusão de: 

 

a) Um a dois anos, e multa. 

b) Dois a quatro anos, e multa. 

c) Dois a seis anos, e multa. 

d) Quatro a seis anos, e multa. 

e) Cinco anos, e multa.  

___________________________________________ 

29 – O ECA – Estatuto da Criança e do Ado-

lescente está previsto na: 

 

a) Lei nº 8.369 de 13 de Julho de 1990. 

b) Lei nº 8.029 de 13 de Julho de 1990. 

c) Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990. 

d) Lei nº 8.169 de 13 de Julho de 1990. 

e) Nenhuma das alternativas.  

___________________________________________ 

30 - Segundo o Estatuto da Criança e Ado-

lescente, entende-se por família extensa ou 

ampliada aquela que: 

 

a) Se estende àqueles que mantêm 

qualquer tipo de vínculo biológico ou 

afetivo, incluindo vizinhos, educado-

res e professores da criança e adoles-

cente. 

b) Se estende para além da unidade pais 

e filhos ou da unidade do casal, for-

mada por parentes próximos com os 

quais a criança ou o adolescente con-

vive e com quem mantém vínculos de 

afinidade e afetividade. 

c) É composta por todos aqueles que, 

independentemente de laços biológi-

cos e afetivos, dispõem-se a colaborar 

com a educação e a saúde da criança 

com o intuito de ajudar os pais em 

estado de carência material 

d) Tem como primazia os laços sanguí-

neos, exercida por parentes próximos 

da unidade familiar, com os quais a 

criança ou adolescente se identifica e 

mantém uma convivência equilibrada 

e coerente com os valores morais. 

e) Nenhuma das alternativas.  

 

___________________________________________ 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

31 - Em conformidade com o que preceitua 

a LOAS em seu Art. 2º, a assistência social 

tem por objetivos: 

 

I - A proteção à família, à maternidade, à 

infância, à adolescência e à velhice; 

II - O amparo às crianças e adolescentes 

carentes; 

III - A promoção da integração ao mercado 

de trabalho; 

IV - A habilitação e reabilitação das pessoas 

portadoras de deficiência e a promoção de 

sua integração à vida comunitária; 

V - A garantia de 1 (um) salário mínimo de 

benefício mensal à pessoa portadora de defi-

ciência e ao idoso que comprovem não pos-

suir meios de prover a própria manutenção 

ou de tê-la provida por sua família. 

 

Pode-se afirmar que: 

a) Apenas as alternativas I, II, III estão 

corretas. 

b) Apenas as alternativas II, III e IV es-

tão corretas. 

c) Apenas as alternativas III e V estão 

corretas. 

d) Apenas a alternativa I e II estão corre-

tas.  

e) Todas as alternativas estão corretas.  

 

___________________________________________ 

32 - Baseado no Art. 4º da LOAS, qual das 

alternativas abaixo faz parte dos princípios 

da assistência social: 
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I. Supremacia do atendimento às ne-

cessidades sociais sobre as exigências 

de rentabilidade econômica. 

II. Universalização dos direitos sociais, a 

fim de tornar o destinatário da ação 

assistencial alcançável pelas demais 

políticas públicas. 

III. Respeito à dignidade do cidadão, à 

sua autonomia e ao seu direito a be-

nefícios e serviços de qualidade, bem 

como à convivência familiar e comu-

nitária, vedando-se qualquer compro-

vação vexatória de necessidade. 

a) Apenas I esta correto 

b) Apenas II esta correto 

c) Apenas III esta correto 

d) Todas estão corretas. 

e) Nenhuma esta correta.  

 

33 – Conforme dispõe o Art. 16. da LOAS, as 

instâncias deliberativas do sistema descen-

tralizado e participativo de assistência soci-

al, de caráter permanente e composição pa-

ritária entre governo e sociedade civil, são: 

 

I - O Conselho Nacional de Assistência Soci-

al; 

II - Os Conselhos Estaduais de Assistência 

Social; 

III - O Conselho de Assistência Social do 

Distrito Federal; 

IV - Os Conselhos Municipais de Assistência 

Social. 

 

Alternativas corretas: 

 

a) Todas as alternativas. 

b) I e II. 

c) I, II e IV. 

d) II, III e IV. 

e) I e III.  

___________________________________________ 

34 – O Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo - SINASE está previsto na:  

 

a) Lei nº 12.194 de 18/01/2012. 

b) Lei nº 12.594 de 18/01/2012. 

c) Lei nº 12.590 de 18/01/2012. 

d) Lei nº 11.590 de 18/01/2012. 

e) Nenhuma das alternativas.  

___________________________________________ 

35 – A sigla PIA refere-se a: 

 

a) Plano Individual de Atendimento. 

b) Plano Individual de Acolhimento. 

c) Plano Interno de Atendimento. 

d) Plano Interno de Acolhimento. 

e) Nenhuma das alternativas.  

36 – Conforme Art. 46.  Da Lei do Sinase A 

medida socioeducativa será declarada extin-

ta:  

I - Pela morte do adolescente;  

II - Pela realização de sua finalidade;  

III – O adolescente o requerer através 

do judiciário; 

IV - Pela aplicação de pena privativa de 

liberdade, a ser cumprida em regime fecha-

do ou semiaberto, em execução provisória 

ou definitiva;  

 

V - Pela condição de doença grave, que 

torne o adolescente incapaz de submeter-se 

ao cumprimento da medida; e  

VI - Nas demais hipóteses previstas em 

lei.  

Qual das alternativas não está contida 

no artigo 46: 

a) I. 

b) III e V. 

c) III. 

d) I e II. 

e) II.  

37 – Conforme art. 20 da LOAS, o benefício 

de prestação continuada é a garantia de 

______________________________ mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso 
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com 70 (setenta) anos ou mais e que com-

provem não possuir meios de prover a pró-

pria manutenção e nem de tê-la provida por 

sua família. 

 

A alternativa que preenche corretamente a 

lacuna é: 

 

a) ½ (meio) salário mínimo. 

b) 1 (um) salário mínimo. 

c) 1 ½  (um e meio) salário mínimo. 

d) 2 (dois) salário mínimo. 

e) 2 ½  (dois e meio) salário mínimo. 

 

___________________________________________ 

38 - Para efeitos da Convenção sobre os Di-

reitos da Criança considera-se como crian-

ça: 

 

a) Todo ser humano com menos de 10 

anos de idade. 

b) Todo ser humano com idade entre 7 e 

14 anos. 

c) Todo ser humanos com idade entre 

14 à 18 anos. 

d) Todo ser humanos com idade entre 

16 e 18 anos.  

e) Todo ser humano com menos de de-

zoito anos de idade, a não ser que, 

em conformidade com a lei aplicável à  

criança, a maioridade seja alcançada 

antes. 

___________________________________________ 

39 – As crianças privadas temporária ou 

permanentemente do seu meio familiar, ou 

cujo interesse maior exija que não permane-

çam nesse meio, terão direito à: 

 

a) Assistência à saúde. 

b) Assistência educacional. 

c) Proteção e assistência especiais do 

Estado. 

d) Não terão assistência. 

e) Nenhuma das alternativas.  

___________________________________________

40 – A responsabilidade de proteger a crian-

ça contra todas as demais formas de explo-

ração que sejam prejudiciais para qualquer 

aspecto de seu bem-estar cabe: 

a) Somente ao órgão municipal. 

b) Somente ao órgão estadual. 

c) Somente ao órgão federal 

d) Aos Estados Partes. 

e) Somente a família.  
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