
 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de Manaus – CMDCA/Manaus 

Processo de Escolha dos Membros dos Conselhos Tutelares 
do Município de Manaus/AM 

Prova Escrita: Objetiva e Dissertativa 
Data: 04/08/2019 
Tempo de realização da prova: 5 (cinco) horas 

 
Leia com atenção as instruções 

Você recebeu do Aplicador de Sala: 
• Um Caderno de Questões contendo 60 (sessenta) questões objetivas, e 04 (quatro) questões 

dissertativas e CARTÃO-RESPOSTA personalizado para a Prova Escrita. 
• É de sua inteira responsabilidade certificar-se que seu nome corresponde ao que está impresso no 

CARTÃO-RESPOSTA.  
• Transcreva suas respostas para o Cartão-Resposta preenchendo todo o círculo. Após o 

preenchimento não será possível fazer qualquer alteração no CARTÃO-RESPOSTA, pois, se 
assim o fizer, a questão será considerada nula. 

• Não rasure, não amasse, não dobre e/ou rasgue o CARTÃO-RESPOSTA. 
• Utilize apenas caneta esferográfica de cor azul ou preta, com ponta grossa, para assinalar suas 

respostas no CARTÃO-RESPOSTA. 

Assinale assim:  
• Você dispõe de 5 (cinco) horas para fazer a prova. Faça-a com tranquilidade e controle o seu tempo 

pelo MARCADOR DE TEMPO afixado no Quadro à sua frente. Esse tempo inclui as respostas 
assinaladas no CARTÃO-RESPOSTA. 

• Somente depois de decorridos 120 (cento e vinte) minutos do início das provas, você poderá retirar-
se da sala de prova, entregando OBRIGATORIAMENTE, ao Aplicador de Sala, o CADERNO DE 
QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA. 

• Somente será permitido a você levar o Caderno de Questões, quando estiver faltando 30 (trinta 
minutos) para o término da prova. 

• É terminantemente vedado copiar suas respostas assinaladas no CARTÃO-RESPOSTA. 
• Os 3 (três) últimos candidatos só poderão deixar a sala SIMULTANEAMENTE e deverão assinar a 

Ata de Sala de Prova juntamente com a equipe de fiscalização do Centro de Aplicação. 
• A desobediência a qualquer das determinações contidas nestas Instruções e o desrespeito a equipe 

da coordenação e aplicadores, podem eliminar o candidato do Processo de Escolha dos Membros 
dos Conselhos Tutelares do Município de Manaus. 

• Será eliminado do Processo de Escolha dos Membros dos Conselhos Tutelares do Município de 
Manaus o candidato cujo celular estiver ligado, tocar durante a realização das provas e que esteja 
fora do porta-objeto, fornecido pelo Aplicador de Sala no ato da recepção. 

• Os Aplicadores de Sala não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o 
conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir sobre a 
alternativa correta. 

• O candidato que possuir cabelos compridos deve mantê-los presos, deixando as orelhas 
descobertas. 

• O candidato não pode usar boné, capacete, chapéu, chaveiro de qualquer tipo, óculos escuros, 
relógios e similares. 

 
NOME: ______________________________________________________________________________  
 
LOCAL DE PROVA:____________________________________________________________________ 
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OBJETIVA 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia a crônica “O Padeiro”, de Rubem Braga, 
reproduzida (com pequenas adaptações) a seguir, 
antes de responder às questões 01 a 04, elaboradas a 
partir dela. 
 

Levanto cedo, faço minha higiene, ponho a 
chaleira no fogo para fazer café e abro a porta do 
apartamento – porém não encontro o pão costumeiro. 
No mesmo instante me lembro de ter lido alguma coisa 
nos jornais da véspera sobre a “greve do pão 
dormido”. De resto não é bem uma greve, é um 
movimento dos patrões, que suspenderam o trabalho 
noturno, pois acham que obrigando o povo a tomar seu 
café da manhã com pão dormido conseguirão não sei 
bem o que do governo. 

 
Está bem. Pego a chícara e tomo o meu café com 

pão dormido, que não é tão ruim assim. E enquanto 
tomo café vou me lembrando de um homem modesto 
que conheci antigamente. Quando vinha deixar o pão à 
porta do apartamento ele apertava a campainha, mas, 
para não incomodar os moradores, avisava gritando: 

 
– Não é ninguém, é o padeiro! 
 
Interroguei-o uma vez: como tivera a ideia de gritar 

aquilo? 
 
“Então você não é ninguém?” 
 
Ele abriu um sorriso largo. Explicou que aprendera 

aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe acontecera bater a 
campainha de uma casa e ser atendido por uma 
empregada ou outra pessoa qualquer, e ouvir uma voz 
que vinha lá de dentro perguntando quem era; e ouvir 
a pessoa que o atendera dizer para dentro: “não é 
ninguém não senhora, é o padeiro”. Assim ficara 
sabendo que não era ninguém. 

 
Ele me contou isso sem mágoa nenhuma e se 

despediu ainda sorrindo. Eu não quis detê-lo para 
explicar que estava falando com um colega, ainda que 
menos importante. Naquele tempo eu também, como 
os padeiros, fazia o trabalho noturno. Era pela 
madrugada que deixava a redação do jornal, quase 
sempre depois de uma passagem pela oficina – e 
muitas vezes saía já levando na mão um dos primeiros 
exemplares rodados, o jornal ainda quentinho da 
máquina, como pão saído do forno. 

 
Ah, eu era rapaz, eu era rapaz naquele tempo! E 

às vezes me julgava importante porque no jornal que 
levava para casa, além de reportagens ou notas que 
eu escrevera sem assinar, ia uma crônica ou artigo 
com o meu nome. O jornal e o pão estariam bem 
cedinho na porta de cada lar; e dentro do meu coração 
eu recebi a lição de humildade daquele homem entre 
todos útil e entre todos alegre: “não é ninguém, é o 
padeiro!” 

 
E assobiava pelas escadas. 

01. Leia as afirmativas a seguir, feitas sobre ideias e 
aspectos contidos explícita ou implicitamente na 
crônica: 

 
I. Os padeiros, para serem valorizados, precisam 

se unir e, se possível, fazer greve.  
II. As pessoas das cidades modernas perderam 

um encanto: os padeiros não mais vão deixar o 
pão às portas das residências. 

III. O autor da crônica se compara ao padeiro 
devido ao horário de trabalho de ambos, que 
era coincidente. 

IV. O indivíduo de uma classe inferior, como a dos 
padeiros, deve tratar bem as pessoas que são 
freguesas de seu trabalho. 

V. O autor, no parágrafo que começa com “Ele 
abriu um sorriso largo” faz uso da ironia.  

 
Assinale a alternativa correta: 

 
a) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas. 
c) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 
d) Somente as afirmativas III e V estão corretas. 

 
02. A interjeição “Ah”, que dá início ao penúltimo 

parágrafo, exprime estado emotivo que manifesta:  
 

a) medo 
b) desejo 
c) desconsolo 
d) advertência 

 
03. Dentre as formas verbais destacadas no texto, 

assinale a que está no mais-que-perfeito do 
indicativo: 

 
a) julgava 
b) incomodar 
c) aprendera 
d) suspenderam 

 
04. Coloque V (para Verdadeiro) e F (para Falso) nos 

parênteses que antecedem as afirmativas a seguir: 
 

( ) A palavra “ninguém”, muitas vezes referida na 
crônica, é um pronome indefinido. 

( ) A palavra “mas” (em destaque) deveria estar 
escrita assim: “mais”. 

( ) A conjunção “que” (em destaque no segundo 
parágrafo) refere-se à palavra “café”. 

( ) O pronome oblíquo “lo” (constante de “detê-
lo”, em destaque) refere-se ao padeiro. 

( ) A palavra “chícara” (em destaque no segundo 
parágrafo) deveria ser escrita assim: “xícara”. 

 
Assinale a sequência CORRETA de V e F, de cima 

para baixo: 
 

a) V – V – F – V – F 
b) V – F – F – V – V 
c) F – V – V – F – F 
d) F – F – V – F – V 
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05. Leia as frases a seguir: 

I. O problema, todavia, não é de capacidade 
administrativa, é de dinheiro. 

II. Fui ao supermercado e comprei legumes: 
cenouras, tomates e pepinos. 

III. O diretor da escola viajou, e o vice vai assumir 
por uma semana. 

IV. Jamilson – o melhor aluno da escola – passou 
no vestibular de Direito. 

Assinale a alternativa correta, considerando a 
pontuação: 

a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
06. Na questão a seguir, você encontrará um período 

corretamente redigido, que você deverá modificar, 
iniciando-o de outro modo, conforme se sugere, mas 
sem alterar a ideia contida no primeiro. Em 
consequência, outros elementos do período deverão, 
também, ser modificados. Construa mentalmente (ou 
em rascunho) o novo período, iniciando-o como se 
determina, e escolha, então, entre as alternativas 
apresentadas, o elemento que melhor se encaixa no 
novo período, conservando-o correto e de forma que 
exprima a mesma ideia. 

O novo candidato a cantor, que prometia ser um 
sucesso, não chegou sequer à final do concurso de 
calouros. 

Comece assim: O novo candidato a cantor não 
chegou sequer... 

a) ao passo que 
b) não obstante 
c) assim que 
d) porque 

 
07. Leia os enunciados a seguir, atentando para os 

advérbios ou locuções adverbiais em destaque: 

I. Para meu desagrado, ontem só falamos de 
política. 

II. Gastei muito dinheiro, mas preparei-me para a 
festa. 

III. Talvez um dia eu vá à Europa. 
IV. Resolvi, a conselho médico, não beber mais. 
V. Bateu com a sineta na cabeça de um dos 

conselheiros. 

Agora assinale a alternativa que associa os 
advérbios ou as locuções adverbiais com o valor 
semântico correspondente: 

a) I – afirmação; II – fim; III – dúvida; IV – 
intensidade; V – modo. 

b) I – afirmação; II – concessão; III – lugar; IV – 
intensidade; V – modo. 

c) I – assunto; II – fim; III – dúvida; IV – tempo; V – 
instrumento. 

d) I – lugar; II – concessão; III – lugar; IV – tempo; 
V – causa. 

 

08. Leia as frases a seguir, colocando, nos parênteses 
que as antecedem, D (se for denotativa) ou C (se 
for conotativa): 

( ) Ao cair da tarde, o grito estridente do gavião 
quebrou o silêncio da mata. 

( ) Passei o dia pensando, no entanto não 
encontrei a chave do quebra-cabeça. 

( ) A chama do fósforo iluminou fracamente a 
sala. 

( ) Por estar com ciúmes, ele dirigiu palavras 
ásperas à namorada. 

( ) Não podemos negar que o clima de Manaus é 
bastante quente. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA de D e C, de cima para baixo: 

a) C – D – D – D – C 
b) C – C – D – C – D 
c) D – C – C – D – C 
d) D – D – C – C – D 

 
09. Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada 

está corretamente empregada, NÃO precisando, 
em consequência, ser substituída pelo parônimo 
colocado entre parênteses: 

 
a) Nada revelei a ninguém, mantendo sobre o 

assunto total descrição. (discrição) 
b) Não houve necessidade de diminuir o 

comprimento da calça. (cumprimento) 
c) Ele não pode pegar num volante que vai logo 

infligindo as leis do trânsito. (infringindo) 
d) O Amazonas têm recebido muito emigrantes 

venezuelanos. (imigrantes) 
 
10. Assinale a alternativa em que todas as palavras 

estão CORRETAMENTE grifadas: 
 

a) enchovalhar, genipapo, jiló 
b) varegista, excesso, mussarela 
c) enxurrada, excessão, mexerico 
d) paralisar, enxaqueca, câimbra 

 
11. Assinale a alternativa em que o vocábulo deve ser 

acentuado graficamente por ser proparoxítono: 
 

a) rubrica 
b) avaro 
c) omega 
d) decano 

 
12. Certos substantivos apresentam um significado no 

gênero masculino e outro no feminino, recebendo 
o nome de heterossêmicos. Com base nessa 
informação, assinale a alternativa que apresenta 
um substantivo heterossêmico: 

 
a) intérprete 
b) viajante 
c) herege 
d) grama 
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13. Leia o texto reproduzido (e adaptado) a seguir, 
pertencente ao romance O Amanuense Belmiro, 
de Ciro dos Anjos: 
Que tenho eu com os dias que a folhinha assinala? 
A dois meses comecei a registrar, no papel, alguns 
fragmentos de minha vida, e noto agora que 
apenas o faço em datas especiais. Encontro uma 
explicação plausível: minha vida tem sido 
insignificante, e no seu currículo ordinário nem faz, 
realmente, por onde eu a perceba. Habituei-me às 
coisas e seres que incidem no meu trajeto usual da 
Secretaria para o café e do café para a rua onde 
moro. Tais seres e coisas pertencem, por assim 
dizer, ao meu sistema planetário e, entretido com 
eles, na sua feição mais ou menos constante, vou 
traçando quase que despercebidamente minha 
curva no tempo. 

Sobre o texto, fazem-se as seguintes afirmativas: 
I. O segundo período do texto deveria começar da 

seguinte maneira: “Há dois meses comecei a 
registrar”. 

II. Quando fala em “meu sistema planetário”, o 
autor criou uma metáfora. 

III. Em “Habituei-me às coisas e seres que incidem 
no meu trajeto usual”, não se faz necessário o 
emprego do acento indicativo de crase. 

IV. Uma ideia constante do texto é que o cotidiano 
é importante para a existência do autor. 

V. Em “Encontro uma explicação plausível”, a 
palavra “plausível” tem o significado de 
“fundamental”. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas. 
d) Somente as afirmativas III, IV e V estão 

corretas. 
 
14. Assinale a alternativa em que há ERRO de 

concordância: 
a) Dos lagos vêm os peixes, mas também 

doenças. 
b) Um cardume de peixes apareceram durante a 

piracema. 
c) No fundo dos lagos amazônicos, vive feras 

perigosas. 
d) Devido à chuva, mais de um pescador desistiu 

dos peixes. 
 
15. Leia a frase a seguir: 

O ginasta brasileiro Arthur Zanetti, ao perder a 
medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 
Lima, cumprimentou o vencedor, ainda que não 
estivesse satisfeito com o resultado. 

Assinale a alternativa que contém a palavra ou 
expressão que pode substituir os termos em destaque, 
sem que o enunciado tenha o seu sentido alterado: 

a) porque 
b) conquanto 
c) desde que 
d) contudo 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
16. Nos termos da Constituição, compete ao Poder 

Público, nos termos da lei, organizar a seguridade 
social, com base nos seguintes objetivos: 

a) universalidade da cobertura e do atendimento. 
b) heterogeneidade dos benefícios e serviços às 

populações urbanas e rurais. 
c) redutibilidade do valor dos benefícios. 
d) unicidade da base de financiamento. 

 
17. De acordo com a Constituição Federal, a 

seguridade social será financiada por toda a 
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos 
da lei, mediante recursos provenientes dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, e das seguintes 
contribuições sociais: 

a) sobre a receita de concursos de diagnósticos. 
b) do exportador de bens ou serviços para o 

exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. 
c) do trabalhador e dos demais segurados da 

previdência social, não incidindo contribuição 
sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo 
regime geral de previdência social. 

d) do empregador, da empresa e da entidade a ela 
equiparada na forma da lei, incidentes sobre a 
receita, apenas. 

 
18. De acordo com a Constituição Federal, as ações e 

serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único, organizado de acordo com as 
seguintes diretrizes: 

a) centralização, com direção única em cada 
esfera de governo. 

b) atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais. 

c) proibição à participação da comunidade. 
d) descentralização, sem direção única em cada 

esfera de governo. 
 
19. De acordo com a Constituição Federal, ao Sistema 

Único de Saúde compete, além de outras 
atribuições, nos termos da lei: 

a) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 
substâncias de interesse para a saúde e 
participar da produção de medicamentos, 
equipamentos imunobiológicos, hemoderivados 
e outros insumos. 

b) executar as ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica, mas não as de saúde do 
trabalhador. 

c) participar do controle e fiscalização da 
produção, transporte, guarda e utilização de 
substâncias e produtos psicoativos, excluídos 
os tóxicos e radioativos. 

d) participar da formulação da política, mas não da 
execução das ações de saneamento básico. 
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20. De acordo com o texto constitucional expresso, a 
Previdência Social será organizada sob a forma de 
regime geral, de caráter contributivo e de filiação 
obrigatória, observados critérios que preservem o 
equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos 
termos da lei, à (o): 

a) proteção ao trabalhador em situação de 
desemprego voluntário. 

b) salário-família e auxílio-reclusão para os 
dependentes dos segurados de qualquer renda. 

c) pensão por morte do segurado, homem ou 
mulher, ao cônjuge ou companheiro, mas não 
aos seus dependentes. 

d) cobertura dos eventos de doença, invalidez, 
morte e idade avançada. 

 
21. Acerca da previdência social, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

a) É vedada a adoção de requisitos e critérios 
diferenciados para a concessão de 
aposentadoria aos beneficiários do regime geral 
de previdência social, ressalvados os casos de 
atividades exercidas sob condições especiais 
que prejudiquem a saúde ou a integridade física 
e quando se tratar de segurados portadores de 
deficiência, nos termos definidos em lei 
ordinária. 

b) Nenhum benefício que substitua o salário de 
contribuição ou o rendimento do trabalho do 
segurado terá valor mensal inferior ao salário 
mínimo. 

c) É assegurado o reajustamento dos benefícios 
para preservar-lhes, em caráter temporário, o 
valor real, conforme critérios definidos em lei. 

d) É permitida a filiação ao regime geral de 
previdência social, na qualidade de segurado 
facultativo, de pessoa participante de regime 
próprio de previdência. 

 
22. Nos termos da Constituição Federal, a assistência 

social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade 
social, e tem por objetivo: 

a) a proteção à família, à maternidade, à infância, 
à adolescência e à velhice. 

b) a habilitação e reabilitação das pessoas 
portadoras de deficiência, mas não a promoção 
de sua integração à vida comunitária. 

c) a garantia de um salário mínimo de benefício 
mensal à pessoa portadora de deficiência e ao 
idoso que comprovem possuir meios de prover 
à própria manutenção ou de tê-la provida por 
sua família, conforme dispuser a lei. 

d) o amparo às crianças carentes, mas não aos 
adolescentes na mesma situação. 

 
 
 
 
 

23. O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios, nos termos da Constituição Federal: 
 

a) pluralismo de idéias e de concepções 
pedagógicas, vedada a coexistência de 
instituições públicas e privadas de Ensino. 

b) gratuidade do ensino público em 
estabelecimentos oficiais e privados. 

c) piso salarial profissional nacional para os 
profissionais da educação escolar pública, nos 
termos de lei municipal. 

d) igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola. 

 
24. De acordo com a Constituição Federal, o dever do 

Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de: 
 

a) educação básica obrigatória e gratuita dos 4 
(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 
assegurada inclusive sua oferta gratuita para 
todos os que a ela não tiveram acesso na idade 
própria. 

b) regressiva universalização do ensino médio 
gratuito. 

c) atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente na 
rede não regular de Ensino. 

d) educação infantil, em creche e pré-escola, às 
crianças até 6 (seis) anos de idade. 

 
25. Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com o 

texto constitucional expresso: 
 

a) O casamento é civil e onerosa a celebração. 
b) O casamento religioso não possui efeito civil. 
c) Para efeito da proteção do Estado, é 

reconhecida a união estável entre o homem e a 
mulher como entidade familiar, não devendo a 
lei facilitar sua conversão em casamento. 

d) Os direitos e deveres referentes à sociedade 
conjugal são exercidos igualmente pelo homem 
e pela mulher. 

 
26. Assinale a alternativa INCORRETA, de acordo 

com a Constituição Federal: 
 

a) A lei punirá severamente o abuso, a violência e 
a exploração sexual da criança e do 
adolescente. 

b) A adoção será assistida pelo Poder Público, na 
forma da lei, vedada a sua efetivação por parte 
de estrangeiros. 

c) Os filhos, havidos ou não da relação do 
casamento ou por adoção, terão os mesmos 
direitos e qualificações, proibidas quaisquer 
designações discriminatórias relativas à filiação. 

d) São penalmente inimputáveis os menores de 
dezoito anos, sujeitos às normas da legislação 
especial. 
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27. Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com a 
Constituição Federal: 
a) Os pais têm o dever de assistir, criar e educar 

os filhos menores, e os filhos maiores têm o 
dever de ajudar e amparar os pais na velhice, 
carência ou enfermidade. 

b) A família e a sociedade, excluído o Estado, têm 
o dever de amparar as pessoas idosas, 
assegurando sua participação na comunidade, 
defendendo sua dignidade e bem-estar e 
garantindo-lhes o direito à vida. 

c) Os programas de amparo aos idosos serão 
executados obrigatoriamente em seus lares. 

d) Aos maiores de sessenta anos é garantida a 
gratuidade dos transportes coletivos urbanos. 

 

28. Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com o 
texto constitucional expresso: 
 

a) O Estado promoverá programas de assistência 
integral à saúde da criança, do adolescente e do 
jovem, vedada a participação de entidades não 
governamentais, mediante políticas específicas e 
obedecendo, dentre outros, ao seguinte preceito: 
aplicação de percentual dos recursos públicos 
destinados à saúde na assistência materno-
infantil. 

b) A lei não disporá sobre normas de construção 
dos logradouros e dos edifícios de uso público e 
de fabricação de veículos de transporte coletivo, 
a fim de garantir acesso adequado às pessoas 
portadoras de deficiência. 

c) É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. 

d) As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios 
destinam-se a sua propriedade permanente, 
cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas 
do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. 

 
29. Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com a 

Constituição Federal: 
a) São terras tradicionalmente ocupadas pelos 

índios as por eles habitadas em caráter 
permanente, as utilizadas para suas atividades 
produtivas, as imprescindíveis à preservação 
dos recursos ambientais necessários a seu 
bem-estar e as necessárias a sua reprodução 
física e cultural, segundo seus usos, costumes 
e tradições. 

b) O aproveitamento dos recursos hídricos, 
excluídos os potenciais energéticos, a pesquisa 
e a lavra das riquezas minerais em terras 
indígenas só podem ser efetivados com 
autorização do Congresso Nacional, ouvidas as 
comunidades afetadas, ficando-lhes 
assegurada participação nos resultados da 
lavra, na forma da lei. 

c) É permitida a remoção dos grupos indígenas de 
suas terras, salvo, "ad referendum" do 
Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou 
epidemia que ponha em risco sua população, 
ou no interesse da soberania do País, após 
deliberação do Congresso Nacional, garantido, 
em qualquer hipótese, o retorno imediato logo 
que cesse o risco. 

d) Os índios, suas comunidades e organizações 
não são partes legítimas para ingressar em 
juízo em defesa de seus direitos e interesses, 
intervindo o Ministério Público em todos os atos 
do processo. 

 

30. De acordo com a Constituição Federal, é dever do 
Estado fomentar práticas desportivas formais e 
não formais, como direito de cada um, observado o 
seguinte preceito: 
a) autonomia das entidades desportivas dirigentes 

e associações, quanto a sua organização, 
apenas. 

b) destinação de recursos públicos para a 
promoção prioritária do desporto educacional e, 
em casos específicos, para a do desporto de 
alto rendimento. 

c) tratamento igualitário para o desporto 
profissional e o não profissional. 

d) o Poder Público não incentivará o lazer como 
forma de promoção social. 

 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

31. Acerca das políticas públicas destinadas às 
crianças e aos adolescentes, assinale a alternativa 
CORRETA: 
a) não devem ser construídas a partir do diálogo 

com os diversos setores da sociedade. 
b) devem ter como objetivo principal a 

economicidade dos recursos públicos. 
c) devem ser pautadas no melhor interesse das 

crianças e dos adolescentes. 
d) não devem levar em consideração a limitação 

dos recursos públicos. 
 
32. As políticas públicas desenvolvidas pela 

Administração Pública devem observar os 
seguintes princípios expressos da Constituição 
Federal: 
a) legalidade e impessoalidade, somente. 
b) legalidade, impessoalidade, moralidade e 

publicidade, apenas. 
c) legalidade, impessoalidade, moralidade, 

responsividade e eficiência. 
d) legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. 
 
33. As políticas públicas podem ser CORRETAMENTE 

identificadas como: 
a) políticas de Estado. 
b) políticas do Governante. 
c) ações governamentais não suscetíveis à 

avaliação periódica. 
d) ações governamentais não suscetíveis de 

revisão. 
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34. Assinale a alternativa INCORRETA acerca das 
políticas públicas associadas às crianças e aos 
adolescentes: 
 
a) A criança e o adolescente têm direito a 

proteção à vida e à saúde, mediante efetivação 
de políticas sociais públicas que permitam o 
nascimento e o desenvolvimento sadio e 
harmonioso, em condições dignas de 
existência. 

b) A Constituição Federal de 1988 alterou 
decisivamente a formulação de políticas 
públicas no que se refere à Ordem Social, 
enfatizando os direitos sociais e a centralização 
político-administrativa. 

c) É assegurado a todas as mulheres o acesso 
aos programas e às políticas de saúde da 
mulher e de planejamento reprodutivo e, às 
gestantes, nutrição adequada, atenção 
humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério 
e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal 
integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

d) A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios deverão atuar de forma articulada na 
elaboração de políticas públicas e na execução 
de ações destinadas a coibir o uso de castigo 
físico ou de tratamento cruel ou degradante e 
difundir formas não violentas de educação de 
crianças e de adolescentes. 

 
35. As políticas públicas destinadas a coibir o uso de 

castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante 
não terão como principais ações, EXCETO: 
 
a) o apoio e o incentivo às práticas de resolução 

pacífica de conflitos que envolvam violência 
contra a criança e o adolescente. 

b) a inclusão, nas políticas públicas, de ações que 
visem a garantir os direitos da criança e do 
adolescente, desde a atenção pré-natal, e de 
atividades junto aos pais e responsáveis com o 
objetivo de promover a informação, a reflexão, 
o debate e a orientação sobre alternativas ao 
uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou 
degradante no processo educativo. 

c) a formação continuada e a capacitação dos 
profissionais de saúde, educação e assistência 
social e dos demais agentes que atuam na 
promoção, proteção e defesa dos direitos da 
criança e do adolescente para o 
desenvolvimento das competências 
necessárias à prevenção, à identificação de 
evidências, ao diagnóstico e ao enfrentamento 
de todas as formas de violência contra a 
criança e o adolescente. 

d) a integração apenas com os órgãos do Poder 
Judiciário e do Ministério Público, com o 
Conselho Tutelar, com os Conselhos de Direitos 
da Criança e do Adolescente e com as 
entidades não governamentais que atuam na 
promoção, proteção e defesa dos direitos da 
criança e do adolescente. 

 

36. A elaboração de políticas públicas NÃO inclui: 

a) a desidentificação do problema. 
b) a formulação de agenda e de propostas. 
c) a tomada de decisão. 
d) a implementação, monitoramento e avaliação. 

 
37. A elaboração de políticas públicas envolve: 

a) a participação popular no desenvolvimento da 
política pública, de forma direta apenas. 

b) a participação popular no desenvolvimento da 
política pública, de forma indireta apenas. 

c) a participação popular no desenvolvimento da 
política pública, de forma indireta e direta. 

d) a exclusão da sociedade civil das fases de 
elaboração e avaliação das políticas públicas. 

 
38. Relativamente aos modelos de gestão pública e 

suas implicações para as políticas públicas, 
assinale a alternativa CORRETA: 

a) No Brasil, de acordo com a Constituição Federal, 
o modelo de gestão pública deve ser eficiente. 

b) No Brasil, de acordo com a Constituição Federal, 
o modelo de gestão pública deve ser burocrático, 
apenas. 

c) A adoção de um modelo gerencial de gestão 
pública autoriza o Administrador a ignorar a lei 
sempre que considerá-la um empecilho à 
realização dos objetivos públicos. 

d) As políticas públicas, uma vez elaboradas, 
prescindem de monitoramente e avaliação. 

 
39. No que se refere ao tema “Reforma do Estado, 

democratização e políticas públicas”, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

a) A divisão de funções estatais entre os Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário exclui a 
participação popular quando da elaboração de 
políticas públicas. 

b) É garantida a participação efetiva do segmento 
juvenil, respeitada sua liberdade de organização, 
nos conselhos e instâncias deliberativas de 
gestão democrática das escolas e universidades. 

c) Não cabe às escolas e às universidades formular 
e implantar medidas de democratização do 
acesso e permanência, inclusive programas de 
assistência estudantil, ação afirmativa e inclusão 
social para os jovens estudantes. 

d) As reformas do Estado brasileiro, desde a 
promulgação da Constituição de 1988, não 
incluem a eficiência como um dos princípios da 
Administração Pública. 
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40. Assinale a alternativa CORRETA acerca das 
políticas públicas destinadas às crianças e aos 
adolescentes: 
a) As famílias com crianças e adolescentes com 

deficiência terão prioridade de atendimento nas 
ações e políticas públicas de prevenção e 
proteção contra o uso de castigo físico ou de 
tratamento cruel ou degradante. 

b) As famílias com crianças e adolescentes com 
deficiência não terão prioridade de atendimento 
nas ações e políticas públicas de prevenção e 
proteção contra o uso de castigo físico ou de 
tratamento cruel ou degradante. 

c) A política de atendimento dos direitos da 
criança e do adolescente far-se-á através de 
um conjunto articulado de ações 
governamentais, da União, dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios, somente. 

d) A política de atendimento dos direitos da 
criança e do adolescente far-se-á através de um 
conjunto articulado de ações governamentais e 
não-governamentais, da União, dos estados, do 
Distrito Federal, somente. 

 
41. É exemplo de modelo de Administração Pública que 

não foi vivenciado pela história brasileira: 

a) Modelo patrimonialista 
b) Modelo gerencial 
c) Modelo burocrático 
d) Modelo centrífugo 

 
42. Assinale a alternativa que representa uma 

característica da administração gerencial: 

a) Não separação entre o interesse público e o 
privado. 

b) Não proteção da sociedade contra o arbítrio do 
poder público. 

c) Ênfase nos procedimentos formais. 
d) Busca pela eficiência administrativa. 

 
43. É característica preponderante da Administração 

patrimonialista: 

a) ser própria dos Estados Absolutistas. 
b) ser própria dos Estados Democráticos de Direito. 
c) a separação entre os negócios públicos e os 

negócios do governante. 
d) o tratamento igualitário entre os administrados. 

 
44. Assinale a alternativa CORRETA: 

a) O modelo gerencial, motivado pela busca de 
meios capazes de enfrentar a crise fiscal do 
Estado e torná-lo mais eficiente, surgiu no 
Brasil na segunda metade do século XVIII. 

b) O modelo de gestão patrimonialista caracteriza-
se pela fusão entre as noções de soberania, 
pertencente à esfera pública, e patrimônio, 
concernente à esfera privada. 

c) As características fundamentais da burocracia 
incluem a divisão do trabalho, a flexibilidade 
organizacional e a previsibilidade do 
funcionamento. 

d) A administração pública gerencial não 
compreende estrutura de poder menos 
centralizadas e hierárquicas. 

 
45. A Constituição Federal expressamente adotou um 

modelo de administração pública que visa alcançar: 
 

a) a eficiência. 
b) a preponderância dos meios em desprezo dos 

fins. 
c) resultados formais, independentemente dos 

resultados efetivos das políticas públicas. 
d) estruturas de poder imutáveis. 

 
 

INFORMÁTICA 
46. Assinale a alternativa que NÃO é um nome válido 

para um Navegador da Internet (Browser): 
a) Opera 
b) Safari 
c) Chrome 
d) Windows Explorer 

 
47. Assinale a alternativa que NÃO representa o nome 

de um Site de Relacionamentos pela Internet: 

a) Orkut 
b) Facebook 
c) Google 
d) MySpace 

 
48. Sobre a internet é CORRETO afirmar: 

I. É um sistema de documentos eletrônicos que 
permite o acesso às informações apresentadas no 
formato de texto do tipo word ou powerpoint. 

II. É uma rede local (Local-Area-Network-LAN), que 
conecta um número relativamente pequeno de 
computadores em uma área geográfica delimitada. 

III. É o principal sistema operacional de uma rede de 
computadores. O sistema organiza, executa e 
controla todos os programas que são utilizados na 
rede. 

IV. É um servidor local que armazena e gerencia 
arquivos para múltiplos usuários, em uma rede tipo 
LAN. 

V. A Internet é uma rede de longa distância, feita por 
muitas redes menores. Trata-se da grande rede 
que conecta os computadores no globo inteiro. 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
a) Somente a afirmativa II e III estão corretas  
b) Somente a afirmativa II e IV estão corretas. 
c) Somente a afirmativa V está correta. 
d) Todas as afirmativas estão incorretas. 
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49. Analise as afirmativas a seguir e assinale V para 
as verdadeiras e F para as falsas. 
 
( ) O diretório é uma coleção de arquivos que 

tem um nome. 
( ) A maioria dos sistemas operacionais requer 

que um arquivo seja fechado antes que as 
operações de leitura e escrita sejam 
efetuadas nele. 

( ) Um diretório, na maioria dos sistemas 
operacionais, é representado como um 
arquivo. Um arquivo de diretório contém 
dados sobre os outros arquivos no diretório. 

( ) O diretório de um arquivo pode estar 
contido em outro diretório. O diretório 
contendo outro diretório é chamado de pai, 
e o que está contido é chamado 
subdiretório. 

( ) Cada arquivo possui um dono, um usuário 
específico, que frequentemente é o criador 
do arquivo (owner). 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA, de cima para baixo, de V e F: 
 

a) V – F – V – V – V 
b) F – F – F – V – V 
c) V – F – V – F – F 
d) V – V – V – V – V 

 
50. Relacione o tipo de arquivo na coluna da direita, com 

as suas possíveis extensões na coluna da esquerda: 
 
( ) mp3, au, wav ( 1 ) arquivos de 

processador de textos 
( ) Txt ( 2 ) arquivos de imagens 
( ) gif, tiff, jpg ( 3 ) arquivos de áudio 
( ) doc, odt ( 4 ) arquivo de programa 

fonte 
( ) java, c, cpp ( 5 ) arquivos de textos sem 

formação 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
de numeração CORRETA na coluna da esquerda de 
cima para baixo: 

a) 2 – 5 – 3 – 4 – 1 
b) 3 – 5 – 2 – 1 – 4 
c) 4 – 5 – 2 – 1 – 3 
d) 5 – 3 – 2 – 1 – 4 

 
 

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

51. É dever da família, da comunidade, da sociedade 
em geral e do poder público assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária. NÃO se encontra garantida pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente: 

a) a precedência de atendimento nos serviços 
públicos ou de relevância pública. 

b) a preferência na formulação e na execução das 
políticas sociais públicas. 

c) a primazia de receber orientação sexual formal 
em quaisquer circunstâncias. 

d) a destinação privilegiada de recursos públicos 
nas áreas relacionadas com a proteção à 
infância e à juventude. 

 
52. Sobre a aplicação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) São asseguradas às crianças e aos adolescentes 

todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 
espiritual e social, em condições de liberdade e de 
dignidade. 

b) Nos casos expressos em lei, pode ser aplicado 
excepcionalmente o Estatuto da Criança e do 
Adolescente às pessoas entre dezoito e vinte e 
um anos de idade. 

c) Na interpretação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente não se levará em conta os fins 
sociais a que o Estatuto se dirige, as exigências 
do bem comum, os direitos e deveres individuais 
e coletivos, e a condição peculiar da criança e do 
adolescente como pessoas em desenvolvimento. 

d) Ele se aplica a todas as crianças e adolescentes, 
sem discriminação de nascimento, situação 
familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou 
crença, deficiência, condição pessoal de 
desenvolvimento e aprendizagem, condição 
econômica, ambiente social, região e local de 
moradia ou outra condição que diferencie as 
pessoas, as famílias ou a comunidade em que 
vivem. 

 
53. O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe 

sobre as políticas públicas para a primeira infância. 
A esse respeito, identifique a alternativa 
CORRETA. 
 
a) Considera-se primeira infância o período que 

abrange os primeiros 5 (cinco) anos completos 
ou 60 (sessenta) meses de vida da criança. 

b) Considera-se primeira infância o período que 
abrange os primeiros 4 (quatro) anos completos 
ou 48 (quarenta e oito) meses de vida da 
criança. 

c) Considera-se primeira infância o período que 
abrange os primeiros 3 (três) anos completos 
ou 36 (trinta e seis) meses de vida da criança. 

d) Considera-se primeira infância o período que 
abrange os primeiros 6 (seis) anos completos 
ou 72 (setenta e dois) meses de vida da 
criança. 
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54. Sobre a aplicação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) É assegurado à gestante, através do Sistema 

Único de Saúde, o atendimento pré e perinatal 
e não incumbe ao poder público propiciar apoio 
alimentar à gestante e à nutriz que dele 
necessitem. 

b) É assegurado a todas as mulheres o acesso 
aos programas e às políticas de saúde da 
mulher e de planejamento reprodutivo e, às 
gestantes, nutrição adequada, atenção 
humanizada à gravidez, ao parto, ao puerpério 
e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal 
integral no âmbito do Sistema Único de Saúde.  

c) O atendimento pré-natal será realizado por 
profissionais da atenção primária.  

d) Os profissionais de saúde de referência da 
gestante garantirão sua vinculação, no último 
trimestre da gestação, ao estabelecimento em 
que será realizado o parto, garantido o direito 
de opção da mulher. 

 
55. Assinale a alternativa CORRETA: 

 
a) O Estatuto da Criança e do Adolescente classifica 

a filiação em legítima e ilegítima. 
b) O Estatuto da Criança e do Adolescente 

determina algumas hipóteses em que o filho pode 
ser deserdado. 

c) O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê 
nos seus dispositivos a política do filho único com 
o objetivo de reduzir o crescimento populacional 
e, desse modo, facilitar o acesso da população 
brasileira a um sistema de saúde e educação de 
qualidade. 

d) O Estatuto da Criança e do Adolescente 
estabelece que cabe ao poder público garantir à 
gestante e à mulher com filho na primeira infância, 
que se encontrem sob custódia em unidade de 
privação de liberdade, ambiência que atenda às 
normas sanitárias e assistenciais do Sistema 
Único de Saúde para o acolhimento do filho, em 
articulação com o sistema de ensino competente, 
visando ao desenvolvimento integral da criança. 

 
56. Sobre o direito à liberdade, previsto no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) Pode-se ir, vir e estar nos logradouros públicos 

e espaços comunitários, ressalvadas as 
restrições legais. 

b) Pode-se participar da vida política, limitado ao 
alistamento militar. 

c) Pode-se brincar, praticar esportes e divertir-se. 
d) Pode-se ter qualquer crença e praticar qualquer 

culto religioso. 
 
 

57. Assinale a alternativa que NÃO completa de modo 
correto a frase a seguir: O Estatuto da Criança e 
do Adolescente estabelece que a colocação em 
família substituta far-se-á mediante: 
 
a) guarda. 
b) poder familiar. 
c) tutela. 
d) adoção. 

 
58. Assinale a alternativa CORRETA: A tutela será 

deferida, nos termos da lei civil: 
 
a) à pessoa de até 12 (doze) anos incompletos. 
b) à pessoa de até 18 (dezoito) anos completos. 
c) à pessoa de até 18 (dezoito) anos incompletos. 
d) à pessoa de até 21 (vinte e um) anos 

incompletos. 
 
59. Assinale a alternativa que NÃO completa 

corretamente a frase a seguir: “A criança e o 
adolescente têm direito à educação, assegurando-
se-lhes: 
 
a) Acesso à escola pública e gratuita, mesmo que 

distante de sua residência, sendo facultativo ao 
poder público a garantia de vagas no mesmo 
estabelecimento a irmãos que frequentem a 
mesma etapa ou ciclo de ensino da educação 
básica. 

b) Igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola. 

c) Direito de contestar critérios avaliativos, podendo 
recorrer às instâncias escolares superiores. 

d) Direito de organização e participação em 
entidades estudantis. 

 
60. São penalmente inimputáveis: 

 
a) os maiores de doze e menores de dezoito anos. 
b) os maiores de dezesseis anos e menores de 

vinte e um anos. 
c) os maiores de vinte e um anos. 
d) os menores de dezoito anos. 
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DISSERTATIVA 
 
1. Qual o procedimento que a gestante ou mãe que manifeste interesse em 

entregar seu filho para adoção, antes ou logo após o nascimento, deverá 
adotar? 
 
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

 

 

2. Para o Estatuto da Criança e do Adolescente, o que se entende por família 
extensa ou ampliada? 

 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3. Quais os princípios que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece 
para a formação técnico-profissional? 

 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 

4. Qual o período máximo de autorização judicial que a autoridade judiciária 
poderá conceder, a pedido dos pais ou responsável, para que a criança ou 
adolescente menor de 16 (dezesseis) anos possa viajar desacompanhado 
para fora da comarca onde reside? 

 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

REALIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

COMPEC/UFAM 


