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INSCRIÇÃO 
 

TURMA NOME DO CANDIDATO 
 
 
 

   

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:  
ORDEM 

202 – Educador Social  
 

INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, 

confira a numeração de todas as páginas. 
3. A prova é composta de 40 questões objetivas. 
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre 

na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas 

aos aplicadores de prova. 
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. 

Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 
7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não 

ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 
8. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das 

respostas para o cartão-resposta. 
9. Não será permitido à candidata e ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo 
detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE 
dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado 
também o porte de armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 
c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será 

permitido quando indicado para o atendimento especial. 
d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 
e) Comunicar-se com outro candidato ou candidata, usar calculadora e dispositivos similares, 

livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 
f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 
g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação 

médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 6.6.5 do Edital. 
h) Emprestar materiais para realização das provas. 
Caso alguma dessas exigências seja descumprida, a candidata/o candidato será excluída(o) do 
processo. 
 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 
autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

 
DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas. 

 
 
 
 
 

Língua 
Portuguesa 

 
 
 
 
 

Raciocínio 
Lógico  

 
 
 
 
 

Informática 
 
 
 
 

Conhecimentos 
Específicos 

 

 

 

RESPOSTAS 
01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
O texto a seguir é referência para as questões 01 a 04. 
 

Iguais diante da lei? 
 

Hélio Schwartsman 
 

O STF deve retomar hoje o julgamento da criminalização da homofobia. As proteções que a legislação dá a negros e outros grupos 
mencionados na lei nº 7.716 devem ser estendidas a homossexuais? 

Conceitualmente, não vejo espaço para dúvidas. Se é errado discriminar alguém pela cor da pele, religião, nacionalidade ou grupo 
étnico, também o é fazê-lo em virtude de sua orientação sexual. Não tenho dificuldade em aceitar a ampliação de direitos pela via 
jurisprudencial. 

Não poderia ter sido mais acertada a decisão do Supremo que equiparou os direitos de casais homossexuais aos de 
heterossexuais, abrindo caminho para o casamento gay. 

O problema de fundo deste julgamento é que não estamos aqui tratando de direitos civis, mas de legislação criminal. Como a 
privação da liberdade é um dos castigos mais graves que o Estado pode impor, a maioria dos doutrinadores entende que tipos penais 
jamais podem ser criados por tribunais, exigindo sempre um ato do Legislativo. É um argumento forte. Estou curioso para ver como os 
ministros resolverão essa quadratura do círculo. 

Isso dito, devo afirmar que compreendo, mas não gosto da estratégia do movimento gay e de outros grupos de esquerda de levar 
a legislação penal para o terreno identitário. Não é por falta de tipos penais que os assassinatos de gays, por exemplo, não são contidos. 

No Brasil, matar um homossexual só pelo fato de ele ser homossexual configura homicídio doloso qualificado (motivo fútil), com 
pena de até 30 anos de reclusão, a maior admitida no país. Se a repressão à violência contra gays é tíbia, o problema não está na 
ausência de lei, mas em outras engrenagens do sistema, como polícia, MP e juízes. 

Ao advogar por legislações específicas para grupos, em vez de formulações universais, a esquerda erode a mensagem mais 
esquerdista de todos os tempos, que é a de que somos todos seres humanos, iguais diante da lei. 

 

(Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/2019/02/iguais-diante-da-lei.shtml) 
 
01 - Com base no texto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A luta pela criminalização da homofobia contradiz o movimento esquerdista de igualdade perante a lei. 
2. Apesar de não ser um tipo penal, o assassinato de gays é punido com a maior pena de reclusão do país. 
3. Enquanto os tribunais não puderem legislar sobre a criminalização da homofobia, a discriminação persistirá. 

 

Está/Estão de acordo com o texto a(s) afirmativa(s): 
 

a) 1 apenas. 
b) 2 apenas. 
►c) 1 e 2 apenas. 
d) 2 e 3 apenas. 
e) 1, 2 e 3. 

 
02 - Em relação às ideias presentes no texto, é correto afirmar que o autor pretende: 
 

a) incitar um debate sobre a criminalização da homofobia. 
►b) questionar a estratégia adotada pelo movimento gay e outros movimentos para reprimir a violência contra gays. 
c) incentivar o apoio à extensão dos direitos mencionados na lei nº 7.716 aos homossexuais. 
d) pôr em xeque a capacidade dos ministros do supremo de analisarem esse tipo de proposição. 
e) denunciar a responsabilidade do Ministério Público e dos juízes em relação à impunidade dos crimes contra os homossexuais. 

 
03 - No trecho “Se a repressão à violência contra gays é tíbia, o problema não está na ausência de lei, mas em outras 

engrenagens do sistema, como polícia, MP e juízes”, a expressão sublinhada pode ser substituída por: 
 

►a) fraca. 
b) dura. 
c) violenta. 
d) constante. 
e) maléfica. 

 
04 - Na quarta linha do texto, o termo sublinhado “o” (em “também o é”) refere-se a: 
 

a) grupo étnico. 
►b) errado. 
c) alguém. 
d) espaço para dúvidas. 
e) Conceitualmente. 

 
05 - Assinale a alternativa corretamente pontuada. 
 

a) Nacionalismo, em doses baixas pode ajudar, mas em doses altas, torna-se produto tóxico. 
b) Nacionalismo, em doses baixas pode ajudar mas, em doses altas, torna-se produto tóxico. 
c) Nacionalismo em doses baixas, pode ajudar, mas, em doses altas torna-se produto tóxico. 
►d) Nacionalismo, em doses baixas, pode ajudar, mas, em doses altas, torna-se produto tóxico. 
e) Nacionalismo em doses baixas, pode ajudar mas, em doses altas, torna-se produto tóxico. 
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06 - Considere o seguinte trecho: 
 

Um método sem aval científico que promete a cura de doenças oculares, como glaucoma e catarata, sem cirurgias ou tratamentos 
tradicionais, tem levado pacientes a retardar a busca por terapias mais efetivas, piorando problemas de visão. 

 

A expressão sublinhada faz referência a: 
 

►a) um método sem aval científico. 
b) doenças oculares. 
c) glaucoma. 
d) cataratas. 
e) tratamentos tradicionais. 

 
07 - O texto a seguir contém trechos de uma entrevista dada pelo astronauta Scott Kelly para a Revista Galileu. Numere a 

coluna da direita, relacionando as respostas com as respectivas perguntas. 
 

1. Antes de se aposentar, em 2016, aos 52 
anos, você passou 520 dias no espaço. 
Como se sente a respeito de sua carreira? 

2. Em Endurance você conta que, no início 
da exploração espacial, os astronautas 
eram escolhidos pela habilidade de pilotar 
espaçonaves, mas hoje há qualidades 
mais valorizadas. Qual seria “a coisa 
certa” para a primeira tripulação em 
Marte? 

3. Há problemas em aberto com relação aos 
voos espaciais que precisamos resolver 
antes de embarcarmos em jornadas 
interplanetárias. Quais são os 
fundamentais? 

4. Esse interesse renovado pela Lua deu 
início a conversas entre a Nasa, a 
Roscosmos e outras agências visando a 
construção de uma “EEI” na órbita da Lua 
na década de 2020. Como seria estar a 
bordo de uma estação dessas? 

(   ) Você não poderia voltar tão rápido em caso de uma 
emergência. Além disso, os atrasos de comunicação não 
seriam tão longos, então ainda seria possível manter uma 
conversa pelo telefone. A estação poderia ser reabastecida 
com suprimentos, mas seria mais complicado. Ir até a Lua 
não é como ir até a órbita terrestre baixa. 

(   ) Pessoas que sejam capazes de trabalhar bem juntas, como 
um time, que sejam tecnicamente competentes, confiáveis. 
Pessoas que tenham muitas outras habilidades além de 
pilotar. 

(   ) O que vai nos impedir de ir a Marte ou desacelerar nossa 
potencial jornada é o financiamento para isso. Será caro, 
vamos precisar de pessoas no governo que reconheçam o 
valor da ciência, da pesquisa e da descoberta. E creio que 
este seja o maior desafio que temos: não a ciência dos 
foguetes, mas a ciência política. 

(   ) Privilegiado por ter voado ao espaço, por ter tido a 
oportunidade de fazer isso quatro vezes. Tive uma 
experiência bem diversificada, como piloto em uma missão 
de reparo do telescópio espacial Hubble e, mais tarde, ao 
voar como comandante do ônibus espacial até a estação. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) 1 – 3 – 2 – 4. 
b) 4 – 3 – 2 – 1. 
c) 3 – 2 – 1 – 4. 
d) 1 – 4 – 3 – 2. 
►e) 4 – 2 – 3 – 1. 

 
08 - No trecho “Elas diferem não só moral e juridicamente, mas também no plano neurobiológico”, os termos sublinhados 

estabelecem uma relação de: 
 

a) comparação. 
b) proporcionalidade. 
c) oposição. 
►d) adição. 
e) comparação. 

 
 
09 - Considere o seguinte trecho: 
 

A popularização do modelo de educação _____ distância (EAD) tornou-a praticamente um sinônimo de acesso _____ tecnologia, 
refletindo os tempos atuais de amplo acesso _____ internet. No entanto, esse modelo já é secular. Data de meados de 1904 o 
primeiro curso profissionalizante por correspondência no Brasil. Após essa fase, tornaram-se comuns os cursos por rádio e 
televisão. O advento da internet – considerada a principal ferramenta do EAD – e a popularização dos microcomputadores pessoais 
impulsionaram _____ modalidade. 

 

(Disponível em: http://www.amanha.com.br/posts/view/7188/uninter-democratizando-o-conhecimento) 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) à – à – à – à. 
b) à – à – à – a. 
c) à – a – à – à. 
d) a – a – a – a. 
►e) a – à – à – a. 
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10 - Considere o seguinte trecho: 
 

Lúpus é uma doença inflamatória de origem autoimune, ________ os anticorpos afetam órgãos saudáveis do organismo, como 
pele, rins, cérebro e articulações, entre outros. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima: 
 

a) onde. 
b) cujos. 
►c) na qual. 
d) no que. 
e) quando. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
11 - Num estojo escolar, há 10 lápis de cor (4 vermelhos, 3 verdes, 2 amarelos e 1 azul), todos com o mesmo formato e tamanho. 

De olhos fechados, qual é o número mínimo de lápis que devemos retirar desse estojo para ter certeza de que dois deles 
são vermelhos e um é verde? 

 

a) 4. 
b) 5. 
c) 6. 
d) 7. 
►e) 8. 

 
12 - Uma produtora de eventos colocará à venda 2.400 ingressos para um festival de música ao valor de R$ 120,00 cada. Qual 

será o menor valor arrecadado com a venda de todos ingressos, sabendo que até 40% desses ingressos podem ser 
vendidos com 50% de desconto (meia-entrada para estudantes, idosos e outras categorias)? 

 

a) R$ 144.000,00. 
b) R$ 201.600,00. 
c) R$ 216.000,00. 
►d) R$ 230.400,00. 
e) R$ 288.000,00. 

 
13 - Nas últimas eleições realizadas em 2018, o município de Matinhos contava com 26.390 eleitores cadastrados no TRE. 

Assumindo que 54% dos eleitores são do sexo feminino e que 51% dessas eleitoras têm idade entre 16 e 44 anos, qual 
dos números abaixo mais se aproxima do número de eleitoras do município de Matinhos com idade igual ou superior a 
45 anos? 

 

a) 6191. 
b) 6597. 
►c) 6983. 
d) 7268. 
e) 7553. 

 
14 - Sabendo apenas que a distância entre os pontos A e B é de 8 cm e que a distância entre os pontos B e C é de 6 cm, qual 

dos valores abaixo NÃO pode corresponder a distância entre os pontos A e C? 
 

a) 3. 
b) 6. 
c) 9. 
d) 12. 
►e) 15. 

 
15 - Qual é o próximo termo da sequência numérica –3, 7, –13, 27, –53, 107, ___? 
 

a) –153. 
b) –173. 
c) –193. 
►d) –213. 
e) –233. 

 
16 - Admita que as seguintes proposições são verdadeiras: 
 

– Alguns candidatos estudaram raciocínio lógico para o último concurso. 
– Todos os aprovados no último concurso estudaram raciocínio lógico. 
– Ana não foi aprovada no último concurso. 

 

A partir dessas premissas, pode-se inferir que: 
 

►a) Alguns candidatos estudaram raciocínio lógico e foram aprovados. 
b) Alguns candidatos não estudaram raciocínio lógico. 
c) Todos os candidatos estudaram raciocínio lógico. 
d) Ana não estudou raciocínio lógico. 
e) Ana estudou raciocínio lógico.  
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17 - Assinale a alternativa que apresenta a NEGAÇÃO lógica da proposição: “Os 50 primeiros serão atendidos hoje e os demais 
devem retornar amanhã”. 

 

►a) Os 50 primeiros não serão atendidos hoje ou os demais não devem retornar amanhã. 
b) Os 50 primeiros não serão atendidos hoje e os demais não devem retornar amanhã. 
c) Os 50 primeiros serão atendidos hoje ou os demais devem retornar amanhã. 
d) Os 50 primeiros não serão atendidos hoje e os demais devem retornar amanhã. 
e) Os 50 primeiros serão atendidos hoje ou os demais não devem retornar amanhã. 

 
18 - Qual das proposições abaixo é logicamente equivalente à proposição: “Se precisamos ser fortes então vamos nos 

preparar melhor”? 
 

a) Se vamos nos preparar melhor então precisamos ser fortes. 
b) Se não vamos nos preparar melhor então precisamos ser fortes. 
►c) Se não vamos nos preparar melhor então não precisamos ser fortes. 
d) Se não precisamos ser fortes então não vamos nos preparar melhor. 
e) Se precisamos ser fortes então não vamos nos preparar melhor. 

 
19 - Numa pesquisa com os turistas nas principais praias de Matinhos, constatou-se que 74% das pessoas entrevistadas já 

tinham visitado a cidade anteriormente, e 273 pessoas estavam na cidade pela primeira vez. Quantas pessoas foram 
entrevistadas nessa pesquisa? 

 

a) 970. 
►b) 1050. 
c) 1173. 
d) 1274. 
e) 1450. 

 
20 - Considere a seguinte sequência de tabuleiros: 
 

a e i    a  e    a      a      

 o u     o        i u        

       u i   u o e   o        

           i      e       
 

 Qual dos seguintes tabuleiros completa a sequência lógica acima? 
 

a)   i  ►b)   i  c) i   a d)    i e)   a i 

  u  a   o u a   o      o a   o u  

  o          u      u      e 

 e     e     e     e      i   

 

INFORMÁTICA 
 
21 - Assinale a alternativa que apresenta a menor capacidade em Bytes para armazenar 500 MB. 
 

a) 1 EB. 
►b) 1 GB. 
c) 1 KB. 
d) 1 PB. 
e) 1 TB. 

 

22 - Sobre Sistema Operacional Windows 7, versão Português BR, estando na área de trabalho, qual atalho pode ser utilizado 

para abrir o Windows Explorer, usando a tecla do logotipo do Windows ? 
 

a) +TAB. 
b) +A. 
c) +D. 
►d) +E. 
e) +L. 

 

23 - Qual a funcionalidade usada para criar o layout ou alterações de formatação em uma parte de um documento, no Word 
2007 versão Pt BR? 

 

a) Hiperlink. 
b) Referência Cruzada. 
c) Quebra automática de texto. 
d) Quebra de página. 
►e) Quebra de seção. 
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24 - Sobre Word 2007 versão Pt BR, assinale a alternativa que apresenta a ação de Realçar, localizada em página inicial, grupo 
Fonte. 

 

a) texto 
b) texto 
c) texto 
d)  
►e) texto 

 
25 - O índice de Massa Corporal (IMC) é utilizado na avaliação do estado nutricional de uma pessoa, levando-se em 

consideração, entre outros fatores, o peso (kg) e a altura (m) do indivíduo, sendo calculado pela fórmula: 

 

 

Usando o MS Excel 2007 versão PT BR, a fórmula correta para o cálculo do IMC, na qual o valor do Peso está na célula B2 
e o da Altura na célula B3, é: 

 

a) =B2|(B3&2) 
b) =B2..(B3xB3) 
►c) =B2/B3^2 
d) =B2%B3@2 
e) =B2:B3xB3 

 
26 - Com relação ao MS Excel 2007 versão PT BR, assinale a alternativa que apresenta a fórmula sintaticamente correta. 
 

►a) =Plan1!A3*Plan2!A4 
b) =Plan1%A3*Plan2%A4 
c) =A3.Plan1*A4.Plan2 
d) =A3!Plan1*A4!Plan2 
e) =Plan1(A3)*Plan2(A4) 

 
27 - Qual funcionalidade, utilizando-se o Internet Explorer 11 com Buscador BING, impede que imagens, textos e vídeos para 

adultos sejam exibidos nos resultados de pesquisa? 
 

a) SmartScreen. 
b) Navegação InPrivate. 
c) Cookies. 
►d) Pesquisa Segura. 
e) Modo Protegido Avançado. 

 
28 - Sobre tipos de Grupo do Google “Fórum de Perguntas e Respostas”, nas configurações predefinidas, considere as 

seguintes afirmativas: 
 

1. Os tópicos podem ser marcados como resolvidos ou classificados pelos usuários. 
2. As pessoas devem postar usando a interface da Web, mas ainda podem receber atualizações por e-mail. 
3. Os tópicos podem ser atribuídos a outros membros e tratados como tarefas que podem ser resolvidas ou reatribuídas. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
29 - Ao acessar o Internet Banking percebeu-se que o site não estava utilizando conexão segura. O suporte verificou que o 

serviço de DNS do computador estava redirecionando, de forma transparente, para uma página falsa. Esse tipo de 
ocorrência é chamada de: 

 

a) sequestro de máquina. 
b) ransomware. 
►c) pharming. 
d) vírus. 
e) fraude de antecipação de recursos. 

 
30 - Sobre políticas específicas de segurança, o Termo de Uso, ou Termo de Serviço, é um documento que define as regras de 

uso dos recursos computacionais, os direitos e as responsabilidades de quem os utiliza e as situações que são 
consideradas abusivas. Esse conceito refere-se à política: 

 

►a) de uso aceitável. 
b) de confidencialidade. 
c) de privacidade. 
d) de Integridade. 
e) de não repúdio. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
31 - Com base no que dispõe a legislação federal, considere os seguintes princípios: 
 

1. Defesa do protagonismo e da autonomia dos usuários. 
2. Respeito à pluralidade e diversidade cultural, socioeconômica, política e religiosa das pessoas. 
3. Garantia incondicional do exercício do direito à participação democrática dos usuários. 
4. Acesso à assistência social a quem dela necessitar. 

 

São princípios éticos para a oferta da proteção socioassistencial: 
 

a) 1 e 2 apenas. 
b) 1 e 3 apenas.  
c) 2 e 4 apenas. 
d) 2, 3 e 4 apenas. 
►e) 1, 2, 3 e 4. 

 
32 - A Vigilância Socioassistencial é uma das funções da política de assistência social no Brasil e trata: 
 

a) da constituição de um plano de segurança pública com vistas a diminuir a violência nas ruas e proteger os cidadãos. 
►b) das situações de vulnerabilidade e risco que incidem sobre famílias e indivíduos e dos eventos de violação de direitos em 

determinados territórios. 
c) das ações para o enfrentamento aos ataques aos direitos ambientais, com vistas a garantir o zelo com os espaços públicos 

em favor da qualidade de vida para todos. 
d) da contratação de serviços do setor privado para apoio ao poder público no atendimento às responsabilidade e necessidades 

sociais. 
e) do acompanhamento às condições básicas de saúde e educação, como direitos básicos preliminares, e complementarmente 

dos demais direitos sociais reconhecidos pela lei. 
 
33 - De acordo com a legislação, o que é o benefício de prestação continuada? 
 

a) É o pagamento de um apoio financeiro, equivalente à meio salário mínimo mensal, à família da pessoa em situação de restrição 
de liberdade, que seja arrimo de família, pelo tempo que durar a pena. 

b) É a contrapartida pela realização de atividade comunitária assistencial realizada por pessoas em situação de reclusão, e pode 
se efetivar mediante pagamento financeiro à família ou redução proporcional da pena. 

►c) É a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não 
possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. 

d) É a possibilidade de divisão em frações menores de pena alternativa de restrição de direitos, podendo a pessoa cumprir a 
pena em formatos diferenciados e em tempo alargado. 

e) É o pagamento pelo Estado à pessoa em situação de vulnerabilidade de uma bolsa-auxílio, vinculada ao cumprimento de 
responsabilidades sociais. 

 
34 - O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal nº 8.069/1990, trata dos direitos das crianças e adolescentes. Sobre 

as exigências que faz essa legislação, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) O castigo físico é uma alternativa final no processo educativo da criança, devendo ser evitado sempre que outro meio 
estiver à disposição. 

(   ) A criança e o adolescente têm direito a opção religiosa e de crença. 
(   ) A criança e o adolescente têm direito à liberdade, o que inclui o direito de expressar opiniões e participar da vida 

política, na forma da lei. 
(   ) No processo de adoção, os adotantes devem se constituir como família, admitida união estável entre marido e mulher. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) F – V – V – F. 
b) F – V – F – V. 
c) V – F – V – F. 
d) V – V – F – V. 
e) V – F – V – V. 

 
35 - O direito à educação da criança e do adolescente está assegurado na legislação. Sobre essa temática, é correto afirmar: 
 

a) A criança e o adolescente têm direito à escola pública mais próxima de sua casa, garantido o acesso gratuito àqueles que 
comprovem que não podem pagar pelo serviço educacional. 

b) O ensino noturno não poderá incluir estudantes com menos de doze anos de idade, exceto nas comunidades rurais, nas quais 
comprovadamente não existam vagas diurnas suficientes para o atendimento das crianças. 

►c) Deve haver atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 
d) A educação de jovens e adultos priorizará o atendimento dos adolescentes que não concluíram o ensino regular no tempo 

adequado, especialmente aqueles com diagnóstico de dificuldades de aprendizagem. 
e) O adolescente será representado pelos seus familiares para a matrícula escolar, sendo que na ausência de adultos ele próprio 

poderá se responsabilizar pelas informações dadas à escola. 
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36 - Em relação aos direitos da criança e do adolescente, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. É proibida a venda à criança ou ao adolescente de fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que, pelo seu 
reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. 

2. Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhada dos pais ou responsável, sem 
expressa autorização judicial. 

3. Em caso de maus-tratos, opressão ou abuso sexual pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá 
determinar o afastamento do agressor da moradia comum. 

4. A internação é uma medida à qual estão sujeitos crianças e adolescentes infratores com mais de 10 anos de idade. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
37 - A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em dezembro de 

1948 e trata dos direitos da pessoa humana. Sobre o que atesta essa declaração, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 
2. Os homens e mulheres, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade, religião ou orientação sexual, têm o direito de 

contrair matrimônio e fundar uma família. 
3. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 
4. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as 

suas formas. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
38 - A Lei nº 11.340/2006, Lei Maria da Penha, cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a 

mulher. Sobre o que dispõe essa lei, é INCORRETO afirmar: 
 

a) A conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima é considerada uma forma de violência psicológica contra a 
mulher. 

►b) Não será considerada situação de violência doméstica e familiar contra a mulher sem provas materiais que confirmem a 
responsabilidade do agressor. 

c) Em situação de violência doméstica e familiar, o juiz assegurará à mulher a manutenção do vínculo trabalhista por até seis 
meses, quando for necessário o afastamento do local de trabalho. 

d) É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto 
e prestado por servidores – preferencialmente do sexo feminino – previamente capacitados. 

e) Constatada a violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá determinar de imediato o afastamento do agressor 
do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. 

 
39 - Sobre a política nacional para o idoso, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) A garantia de prioridade aos idosos se traduz, entre outros aspectos, no atendimento preferencial imediato e 
individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população. 

(   ) Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de limite de idade, 
exceto em cargos públicos que exijam perfil diferenciado, na forma da lei. 

(   ) Os idosos têm direito à liberdade, o que inclui o direito a participar da vida familiar e comunitária e buscar refúgio, 
auxílio e orientação. 

(   ) A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante desconto de pelo menos 
50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – V – F. 
b) F – V – F – V. 
c) V – F – V – F. 
d) V – V – F – V. 
►e) V – F – V – V. 
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40 - A legislação brasileira para a inclusão da pessoa com deficiência promove o exercício dos direitos por pessoas com 
deficiência, buscando sua inclusão social e cidadania. Com base nessa legislação, é correto afirmar: 

 

►a) A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas. 

b) A pessoa com deficiência está obrigada a fruir os benefícios decorrentes da ação afirmativa, especialmente nos casos em que 
ela não tenha condições de decidir por si. 

c) A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, exceto nos direitos sexuais e reprodutivos, os quais só podem ser 
autorizados pela família, com acompanhamento de profissional do sistema de saúde. 

d) A pessoa com deficiência pode ser adotada, compondo grupo familiar regular, mas não pode exercer o direito de adotante. 
e) A inclusão de pessoas com deficiência em atividades culturais será proporcionada mediante desconto de pelo menos 50% 

nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer. 
 


