
 
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ 

 
PROVA OBJETIVA - 24 de março de 2019 

NÍVEL MÉDIO 
 

CUIDADOR 
 

 
 
 
 

 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Confira se o Boletim de Questões que você recebeu corresponde ao cargo/nível de escolaridade ao qual você 
está inscrito, conforme consta no seu cartão de inscrição e no cartão resposta. Caso contrário, comunique 
imediatamente ao fiscal de sala. 
 

2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO RESPOSTA, destinado à marcação 
das respostas às questões objetivas. 

 

3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém a Prova Objetiva com 50 (cinquenta) questões - 10 de Português, 10 
de Legislação Municipal, 05 de Matemática e Raciocínio Lógico, 05 de noções de informática e 20 de 
conhecimento específico. Caso exista alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na 
prova há espaço reservado para rascunho. Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 
14h30 e término às 18h30 (horário local). 
 

4. Para cada questão objetiva, são apresentadas 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), 
(C), (D). Apenas uma responde corretamente à questão, considerando a numeração de 01 a 50. 
 

5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo e data de nascimento, constam na parte superior do CARTÃO 
RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala, 
a fim de que este registre a correção na Ata de Sala. 
 

6. É obrigatório que o candidato assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO RESPOSTA, do mesmo modo como 
está assinado no seu documento de identificação. 
 

7. A marcação do CARTÃO RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
pois lápis não será considerado. 
 

8. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço 
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo que consta no CARTÃO RESPOSTA.  
 

9. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será 
autorizada se for constatada falha de impressão. 
 

10. O CARTÃO RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas.  
 

11. Não será permitida, durante a realização da sua prova, comunicação entre os candidatos, nem utilização de 
máquinas calculadoras ou similares, de livros, de notas, de impressos ou consulta a qualquer material. Assim 
como, de aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio do tipo databank, agenda eletrônica, etc.) e 
acessórios de chapelaria. O candidato receberá do fiscal de sala saco plástico para guarda do material, que 
deverão, obrigatoriamente, ser colocados embaixo de sua carteira, junto com os acessórios de chapelaria – itens 
7.16 e 7.17 do edital de abertura do concurso. O descumprimento dos itens anteriormente citados e outros 
definidos no Edital nº 001/2018-PMC, implicará a eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude. 
 

12. O candidato somente poderá retirar-se da sala de provas levando o caderno de provas no decurso dos últimos 
60(sessenta) minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas. 
 

Boa Prova!!! 

 

 

 

Nome do Candidato: _________________________________________________________ 
 
 

Nº de Inscrição: _________________ 
 

______________________________ 
                     Assinatura 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 

LINGUA PORTUGUESA 

 

Leia atentamente o texto a seguir para responder às questões de 1 a 10. 
 

Morte de indígenas na América teria causado pequena era do gelo 
 

A colonização europeia por aqui fez com que 56 milhões de hectares voltassem a virar vegetação, diminuindo o CO2 na 
atmosfera e deixando a Terra mais gelada 

 

Por Rafael Battaglia 
 

01 Alterações climáticas acontecem, em geral, por conta de grandes 
fenômenos naturais, como erupções vulcânicas ou o movimento de massas de ar. 
Mas a ciência descobriu que uma das maiores mudanças da história aconteceu, 
em parte, por conta da ação humana – e não estamos falando do aquecimento 
global. 

Um estudo da University College London, no Reino Unido, relaciona a 
ação dos colonizadores europeus na América durante o século 16 com um 
período conhecido como “Pequena Era do Gelo”. De acordo com os 
pesquisadores, o extermínio de indígenas afetou o clima da Terra, diminuindo a 
temperatura média do planeta no século seguinte. 

A pesquisa, publicada na revista Quaternary Science Reviews, mostra que 
as mortes fizeram com que uma vasta área ficasse inativa e, naturalmente, fosse 
reflorestada. O crescimento de vegetação em lugares antes usados pelos nativos 
para moradia e agricultura elevaram os níveis de dióxido de carbono na 
atmosfera, causando uma queda de 0,15o C nos termômetros da Terra. 
 
Como o estudo foi feito? 

Para chegar a uma estimativa da área ocupada pelos indígenas, os 
pesquisadores foram atrás de dados populacionais da época. De acordo com 
eles, havia na América em torno de 60,5 milhões de habitantes até 1492, quando 
o explorador Cristóvão Colombo chegou por aqui. 

Depois, os experts britânicos foram atrás do número de nativos mortos 
daquele ano em diante e calcularam que, entre assassinatos e epidemias de 
doenças (trazidas pelos europeus), a colonização eliminou 90% da população 
indígena – 54,5 milhões de pessoas. O número não é consenso: há autores que 
defendem que os europeus mataram 15 milhões. Um valor mais modesto, mas 
não menos significativo. 

Seja como for, o estudo estimou que a área desprotegida de tratamento foi 
de 56 milhões de hectares, que é aproximadamente o território da França. Todo 
esse espaço, sem a manutenção dos indígenas, foi “invadida” pela vegetação 
natural. Essa renovação do solo, de acordo com os pesquisadores, absorveu uma 
boa quantidade de CO2 (necessário para a fotossíntese), causando uma queda 
na sua concentração na atmosfera. 

A taxa de diminuição foi de 7-10 ppm (ou seja, de 7 a 10 partículas de 
dióxido de carbono para cada um milhão de moléculas no ar). Para se ter uma 
ideia, atualmente se produz 3 ppm por ano na queima de combustíveis fósseis. 
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Disponível em https://super.abril.com.br/ciencia/morte-de-indigenas-na-america-teria-causado-uma-pequena-era-do-gelo/ 
Acessado em 9/02/2019 

 
 
 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379118307261
https://super.abril.com.br/ciencia/morte-de-indigenas-na-america-teria-causado-uma-pequena-era-do-gelo/
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01 A pesquisa de que trata o texto corrobora a ideia de que 

(A) fenômenos naturais alteram a temperatura da Terra. 
(B) os colonizadores assassinaram dezenas de milhares de pessoas. 
(C) a morte dos indígenas deu origem a uma nova espécie de vegetação. 
(D) a ação humana pode afetar as condições climáticas do planeta. 
 

02 De acordo com os resultados da pesquisa, a presença dos indígenas 

(A) se restringia a uma área caracterizada por pouca vegetação. 
(B) mantinha os níveis de dióxido de carbono na atmosfera. 
(C) produzia o desmatamento das áreas em que plantavam e habitavam. 
(D) se dava em áreas que interessavam aos colonizadores. 
 

03 De acordo com o texto, a pesquisa se baseou em 

(A) dados geográficos e cálculos numéricos. 
(B) estimativas meteorológicas e populacionais. 
(C) análise química e registros meteorológicos. 
(D) informações históricas e dados estatísticos. 
 

04 Em Para chegar a uma estimativa da área ocupada pelos indígenas, os pesquisadores foram atrás 

de dados populacionais da época. De acordo com eles, havia na América em torno de 60,5 milhões de 
habitantes até 1492, quando o explorador Cristóvão Colombo chegou por aqui (linhas 18 a 21), o termo 
grifado tem como referente 
(A) os indígenas. 
(B) os pesquisadores. 
(C) os habitantes. 
(D) os colonizadores. 
 

05 Em Mas a ciência descobriu que uma das maiores mudanças da história aconteceu, em parte, por 
conta da ação humana – e não estamos falando do aquecimento global (linhas 3 a 5), a expressão 
grifada estabelece, entre os enunciados que articula, uma relação de 
(A) causa. 
(B) condição. 
(C) concessão. 
(D) inclusão. 
 

06 A concordância não foi observada em 

(A) Alterações climáticas acontecem, em geral, por conta de grandes fenômenos naturais, como 
erupções vulcânicas ou o movimento de massas de ar (linhas 1 e 2). 

(B) Para chegar a uma estimativa da área ocupada pelos indígenas, os pesquisadores foram atrás de 
dados populacionais da época (linhas 18 e 19). 

(C) O número não é consenso: há autores que defendem que os europeus mataram 15 milhões (linhas 
25 e 26). 

(D) Todo esse espaço, sem a manutenção dos indígenas, foi “invadida” pela vegetação natural (linhas 
29 a 31). 

 

07 O trecho em que uma expressão foi empregada em sentido conotativo é 

(A) De acordo com os pesquisadores, o extermínio de indígenas afetou o clima da Terra, diminuindo a 
temperatura média do planeta no século seguinte (linhas 8 a 10). 

(B) Para chegar a uma estimativa da área ocupada pelos indígenas, os pesquisadores foram atrás de 
dados populacionais da época (linhas 18 e 19). 

(C) Um valor mais modesto, mas não menos significativo (linhas 26 e 27). 
(D) A taxa de diminuição foi de 7-10 ppm (ou seja, de 7 a 10 partículas de dióxido de carbono para 

cada um milhão de moléculas no ar) (linhas 34 e 35). 
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08 Em Todo esse espaço, sem a manutenção dos indígenas, foi “invadida” pela vegetação natural 

(linhas 29 a 31), as aspas foram empregadas para indicar 
(A) discurso direto. 
(B) ironia. 
(C) ênfase. 
(D) gíria. 
 

09 NÃO contém prefixo a palavra 

(A) inativa. 
(B) reflorestada. 
(C) defendem. 
(D) desprotegida. 
 

10 Sem alterar o sentido do enunciado, a palavra grifada poderia ser suprimida em 

(A) Alterações climáticas acontecem, em geral, por conta de grandes fenômenos naturais, como 
erupções vulcânicas ou o movimento de massas de ar (linhas 1 e 2). 

(B) O crescimento de vegetação em lugares antes usados pelos nativos para moradia e agricultura 
elevaram os níveis de dióxido de carbono na atmosfera, causando uma queda de 0,15oC nos 
termômetros da Terra (linhas 13 a 15). 

(C) Essa renovação do solo, de acordo com os pesquisadores, absorveu uma boa quantidade de 
CO2 (necessário para a fotossíntese), causando uma queda na sua concentração na atmosfera 
(linhas 31 a 33). 

(D) A taxa de diminuição foi de 7-10 ppm (ou seja, de 7 a 10 partículas de dióxido de carbono para 
cada um milhão de moléculas no ar) (linhas 34 e 35). 

 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

11 Nos termos da lei 17.331/2008, ao servidor público não será permitido 

(A) recusar fé a documentos públicos. 
(B) elogiar os demais servidores. 
(C) tratar com urbanidade os cidadãos atendidos pela prefeitura. 
(D) utilizar material da repartição para o desempenho de suas atividades na prefeitura. 
 

12 Sobre o direito de petição do servidor público é correto afirmar que o município de Marabá 

(A) não garante esse direto. 
(B) garante esse direito, que deve ser decidido pela autoridade competente no prazo máximo de 30 

dias. 
(C) garante esse direito, que deve ser decidido pela autoridade competente no prazo máximo de 90 

dias. 
(D) garante esse direito, que deve ser decidido pela autoridade competente no prazo máximo de 15 

dias. 
 

13 No que tange aos concursos públicos para provimento de cargos do município de Marabá, é correto 

afirmar que 
(A) não existe previsão legal para reserva de vagas para pessoas portadoras de necessidades 

especiais. 
(B) existe previsão legal para reserva de 10% das vagas para pessoas portadoras de necessidades 

especiais. 
(C) o concurso público terá validade de um ano, podendo ser prorrogado uma única vez por igual 

período. 
(D) é possível abrir novo concurso, mesmo durante a validade do concurso anterior que ainda tenha 

candidatos aprovados, desde que assim queira o prefeito. 
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14 Acerca da nomeação nos termos da lei 17.331/2008, é correto afirmar que ela 

(A) ocorrerá depois da posse. 
(B) ocorrerá em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de provimento efetivo, isolado ou de carreira. 
(C) far-se-á em comissão, quando se tratar de cargo de provimento efetivo, isolado ou de carreira. 
(D) dar-se-á pela assinatura do respectivo termo de posse. 
 

15 Acerca da posse nos termos da lei 17.331/2008, é correto afirmar que 

(A) a posse ocorrerá antes da nomeação 
(B) o ato de provimento será tornado sem efeito, se a posse não se concretizar no prazo de 2 anos a 

contar da publicação desse ato. 
(C) o ato de provimento será tornado sem efeito, se a posse não se concretizar no prazo de 30 dias a 

contar da publicação desse ato. 
(D) o servidor não é obrigado a apresentar declaração de bens no ato da posse.  
 

16 Com base na lei 17.331/2008, sobre a competência para dar posse, é correto afirmar que, no poder 

executivo, esta prerrogativa cabe ao(a) 
(A) prefeito, quando se tratar de cargos de direção e assessoramento superior. 
(B) secretário de administração, aos dirigentes da administração indireta, quando assim designados e 

mediante prévia anuência do chefe do poder executivo, aos nomeados para os cargos de direção 
intermediária e aos nomeados para os cargos de provimento efetivo.  

(C) qualquer servidor público com mais de 10 anos de serviços para o município. 
(D) qualquer servidor público com mais de 20 anos de serviços para o município. 
 

17 Sobre o exercício do cargo, disciplinado na lei 17.331/2008, é correto afirmar que 

(A) ele ocorre com a publicação da classificação dos candidatos aprovados em concurso público. 
(B) será de 10 dias o prazo para o início do exercício no cargo público, contados da data da nomeação, 

sob pena de exoneração ou insubsistência do ato de nomeação. 
(C) sempre caberá ao prefeito dar o exercício ao servidor. 
(D) o servidor, ao entrar em exercício, deverá apresentar, ao órgão central de administração de pessoal 

do respectivo poder do município, os elementos necessários para elaboração da sua ficha 
funcional. 

 

18 No que se refere à jornada de trabalho dos servidores do município de Marabá, é correto afirmar 

que:  
(A) os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos 

respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de vinte (20), trinta (30) ou 
quarenta (40) horas e observados os limites mínimos de quatro (4) horas, seis (6) e oito (8) horas 
diárias, respectivamente. 

(B) o ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se ao regime integral e 
exclusiva dedicação ao serviço, não podendo ser convocado sempre que houver interesse da 
administração pública.  

(C) o ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se ao máximo de 4 (quatro) 
horas diárias de trabalho, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração 
pública.  

(D) os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos 
respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de dez (10), vinte (20) ou 
trinta (30) horas e observados os limites mínimos de quatro (4) horas, seis (6) e oito (8) horas 
diárias, respectivamente. 

 

19 No tocante às atividades realizadas em turnos ininterruptos, a jornada do servidor público do 

município de Marabá será de 
(A) quatro (4) horas diárias ou trinta (30) horas semanais, com observação de intervalo de 15 minutos. 
(B) seis (6) horas diárias ou trinta (30) horas semanais, com observação de intervalo de 5 minutos. 
(C) seis (6) horas diárias ou trinta (30) horas semanais, com observação de intervalo de 15 minutos. 
(D) seis (6) horas diárias ou quarenta (40) horas semanais, com observação de intervalo de 15 

minutos. 
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20 Sobre o estágio probatório disciplinado na lei 17.331/2008, é correto afirmar que o servidor nomeado 

para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 
(A) trinta e seis meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação especial 

de desempenho, por comissão instituída para essa finalidade. 
(B) vinte e quatro meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação 

especial de desempenho, por comissão instituída para essa finalidade. 
(C) 12 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação especial de 

desempenho, por comissão instituída para essa finalidade. 
(D) trinta e seis meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação especial 

de desempenho, a ser feita pela câmera dos vereadores do município.  
 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

21 O concurso público do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves destina-se a vagas para os 

cargos de níveis médio e superior. A soma das remunerações iniciais de dois servidores que 
ingressarem nesse concurso, um de nível médio e o outro de nível superior, totalizará R$ 13.692,09, 
sendo que a remuneração do servidor de nível superior excederá a daquele de nível médio em R$ 
3.271,99. Nesse caso, a remuneração do servidor de nível superior será igual a  
(A) R$ 8.482,04. 
(B) R$ 7.583,04. 
(C) R$ 6.367,05. 
(D) R$ 9.210,05. 
 

22 Com velocidade constante V, um veículo sai de Marabá e faz uma viagem em um certo tempo T. 

Se a velocidade tivesse sido 50% superior a V, o tempo de viagem teria sido igual a 
(A) 50% de T. 
(B) 30% de T. 
(C) 3/2 de T. 
(D) 2/3 de T. 
 

23 Um terreno retangular, com 840m2 de área, contém 10 lotes retangulares, de mesmos comprimentos 
(b) e mesmas larguras (a), e um parque, também retangular, que mede 2b de comprimento e 2a de 
largura, conforme o esboço abaixo.  

 
 
O perímetro de cada um dos dez lotes mede 
(A) 30 m. 
(B) 32 m. 
(C) 36 m. 
(D) 40 m. 
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24 Abaixo encontram-se os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) sobre o 

desmatamento na Amazônia Legal em 2016, apresentados em forma de uma tabela, e, à direita, um 
gráfico que os representaria em forma de colunas, produzido por alunos de uma escola. 
 

Desmatamento 
Amazônia Legal 

2016 

ESTADO KM2 

ACRE 389 
AMAZONAS 1099 

AMAPÁ 24 
MARANHÃO 261 

MATO 
GROSSO 1508 

PARÁ 3025 
RONDÔNIA 1394 
RORAIMA 209 

TOCANTINS 80 

TOTAL 7989 

Fonte: INPE 
 

 

 
 

A respeito do gráfico e da tabela apresentados, é possível concluir que, em 2016, o 
(A) estado do Pará foi responsável por mais de 50% do desmatamento da Amazônia Legal. 
(B) desmatamento no estado do Pará foi mais do que o triplo do ocorrido em Rondônia.  
(C) gráfico não traduz fielmente os dados da tabela em relação a pelo menos um dos estados. 
(D) estado do Tocantins foi o que menos desmatou no Brasil. 
 

25 Uma bandeira, semelhante à do município de Marabá, se apresenta com 3 cores diferentes, que se 

situam nas seções indicadas no esboço abaixo pelos números 1, 2 e 3, sendo que a repetição do 
número 1 indica que as seções com este número têm a mesma cor. Para as seções com números 1 e 
2, disponibiliza-se as cores amarela, azul, verde ou vermelha, enquanto, para pintar o interior da estrela, 
seção 3, são fornecidas somente as cores preta ou branca.   

 
Com as cores disponibilizadas, a quantidade máxima de possibilidades de pintura dessa bandeira é 
igual a 
(A) 36. 
(B) 24. 
(C) 16. 
(D) 12. 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

26 Com relação aos conceitos de Internet, o departamento do Núcleo de Informação e Coordenação do 

Ponto BR (NIC.br) responsável pelas atividades de registro e manutenção dos nomes de domínios que 
usam o .br é o 
(A) Registro.br 
(B) Brasil.br 
(C) CGU.br 
(D) Ceweb.br 
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27 No programa Microsoft Office Word 2016, o conceito que permite que o usuário defina opções 

específicas de layout e formatação da página para diferentes partes de um documento é 
(A) cabeçalho. 
(B) seção. 
(C) clip-art. 
(D) smart-art.  
 

28 Considerando-se atalhos de teclado do programa de navegação Google Chrome no sistema 

operacional Windows 10, é correto afirmar que, para abrir uma nova janela no modo de navegação 
anônima, é necessário acionar a tecla de atalho 
(A) Ctrl+T 
(B) Ctrl+N 
(C) Ctrl+Shift+N 
(D) Ctrl+Shift+T 
 

29 No sistema operacional Windows 10, para criação de um texto pode-se utilizar o teclado. Contudo, 

outras opções estão disponíveis, como o ditado, que faz uso da fala para criar um texto. Para ativar a 
opção de ditar texto, deve-se primeiro ativar uma área de entrada de texto e em seguida acionar a tecla 
de atalho 
(A) Ctrl+Shift+F 
(B) Tecla do logotipo do Windows+H 
(C) Tecla do logotipo do Windows+Shift+F10 
(D) Ctrl+U 
 

30 Considere a planilha apresentada na figura abaixo, elaborada no Microsoft Office Excel 2016. 

 

 
A fórmula que permite retornar na célula A11 o número de vezes que o critério Roberto aparece no 
intervalo de A1 a A9 é 
(A) =TOTAL.SE("Roberto") 
(B) =CONTAR.VALORES(A1:A9;"Roberto") 
(C) =TOTAL.VALORES("Roberto") 
(D) =CONT.SE(A1:A9;"Roberto") 

 
 

 
 
 



 
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ 

 

10 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

CUIDADOR 

 

31 As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão 

obrigatoriamente encaminhadas à(ao)  
(A) Conselho Tutelar. 
(B) Justiça da Infância e da Juventude. 
(C) Ministério Público. 
(D) delegacia de proteção à criança e ao adolescente. 
 

32 A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto 

articulado de ações. Constitui uma das linhas de ação desta política a 
(A) proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente. 
(B) municipalização do atendimento às crianças e dos aos adolescentes. 
(C) integração operacional de órgãos do Ministério Público e do Conselho Nacional dos direitos da 

criança e do adolescente. 
(D) manutenção de programas específicos, observadas as particularidades regionais 
 

33 A criança e o adolescente têm direito à educação, que visa a seu pleno desenvolvimento e prepara 

para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Constitui um dos deveres que o Estado 
deve assegurar à criança e ao adolescente 
(A) a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de 

substâncias entorpecentes. 
(B) a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. 
(C) o fornecimento gratuito àqueles que necessitarem de medicamentos, próteses e outros recursos 

relativos a tratamento, habilitação ou reabilitação. 
(D) a oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador. 
 

34 A Declaração Universal dos Direitos Humanos apresenta os direitos fundamentais da família e foi 

adotada e proclamada pelo (a) 
(A) Programa Nacional das Nações Unidas para o desenvolvimento em 1938. 
(B) Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948. 
(C) Fundo das Nações Unidas para a Infância em 1958. 
(D) Constituição Federal e Cidadã em 1988. 
 

35 O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à 

Convivência Familiar e Comunitária constitui 
(A) um marco nas políticas públicas no Brasil ao fortalecer o paradigma de proteção integral e da 

preservação dos vínculos familiares e comunitários. 
(B) ação que não apresentou nenhuma novidade no Brasil, pois a UNICEF deixa claro que os vínculos 

familiares não influenciam na formação da criança e do adolescente.  
(C) um marco no estatuto da criança e do Adolescente ao erradicar o trabalho infantil. 
(D) um avanço na preservação da institucionalização da criança e do adolescente em entidades de 

internação e prisão infanto-juvenil. 
 

36 Uma das diretrizes do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária é 
(A) assegurar estratégias e ações que favoreçam os mecanismos de controle social e a mobilização da 

opinião pública. 
(B) reordenar os programas de acolhimento institucional. 
(C) difundir uma cultura de promoção, proteção e defesa do direito à convivência familiar e comunitária. 
(D) proporcionar, por meio de apoio psicossocial adequado, a manutenção da criança ou do 

adolescente na família e na comunidade. 
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37 O Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes propõe, na 

diretriz “universalização e fortalecimento dos conselhos tutelares”, o seguinte objetivo: 
(A) implementar políticas e programas de atenção e reabilitação de crianças e adolescentes 

acidentados. 
(B) definir diretrizes para as atividades de prevenção ao uso de drogas por crianças e adolescentes. 
(C) implantar e aprimorar o funcionamento de conselhos tutelares em todos os municípios de acordo 

com os parâmetros estabelecidos pelo CONANDA. 
(D) universalizar, em igualdade de condições, do o acesso de crianças e adolescentes aos sistemas de 

justiça e segurança pública para a efetivação dos seus direitos. 
 

38 Sobre as ações do setor público e do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho 

Infantil é correto afirmar que 
(A) na década de 1980 foram criadas comissões de combate ao trabalho infantil nas delegacias 

regionais de trabalho. 
(B) em 1985 foi realizado o primeiro diagnóstico do trabalho infantil. 
(C) o Ministério do Trabalho e Emprego começou a se preocupar com o trabalho infantil na década de 

1980. 
(D) os intensos movimentos sociais na década de 1990 não tiveram nenhuma influência nos debates 

acerca do trabalho infantil. 
 

39 A persistência do trabalho infantil e do trabalho a partir da idade permitida sem a devida proteção 

viola os direitos de crianças e adolescentes. Julgue verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das 
afirmativas a seguir. 
(  ) As formas de trabalho infantil no Brasil são fortemente influenciadas por fatores relacionados a 
gênero e raça. 
(  ) Nas faixas etárias mais baixas a ocorrência do trabalho infantil concentra-se nas atividades 
agrícolas. 
(  ) Crianças e adolescentes que trabalham têm índices superiores de permanência na escola por 
exigência de rendimento escolar satisfatório. 
(  ) Acidentes de trabalho e doenças decorrentes do trabalho envolvendo crianças e adolescentes são 
imediatamente notificados pelo sistema de saúde. 
 
A sequência correta é 
(A) V, V, F, F. 
(B) V, V, F, V. 
(C) V, F, V, F. 
(D) F, F, V, V. 
 

40 A Política Nacional para a Inclusão Social da População em Situação de Rua visa incluir as pessoas 

nesta condição por meio da oferta de programas, projetos, benefícios e serviços de atendimento por 
todos os entes federados. Como ação estratégica, a assistência social, objetiva 
(A) criar um comitê nacional de acompanhamento da implantação da política e o seu fortalecimento nos 

estados.  
(B) incluir pessoas em situação de rua no cadastro único do governo federal para subsidiar a 

elaboração e implementação de ações. 
(C) prestar assistência jurídica e disponibilizar gratuitamente mecanismos de acesso a documentos 

básicos. 
(D) ampliar as cartas de crédito e do crédito solidário para a população em situação de rua. 
 

41 O órgão governamental destinado a promover e defender os direitos da população de rua é o/a  

(A) Comitê de Defesa e Promoção dos moradores de rua. 
(B) Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
(C) Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos. 
(D) Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 
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42 A Lei Maria da Penha, instituída em 2006, deixa claros os tipos de violência doméstica cometida 

contra a mulher, entre os quais, a violência moral, que é entendida como 
(A) dano emocional e diminuição da autoestima. 
(B) calúnia, difamação ou injúria. 
(C) exploração e limitação do direito de ir e vir. 
(D) qualquer meio que constranja a participar e manter relação sexual não desejada. 
 

43 Entre as disposições finais da Lei Maria da Penha, estabelece-se que os juizados de violência 

doméstica e familiar contra a mulher possam contar com a implantação de 
(A) abrigos. 
(B) conselhos. 
(C) delegacias. 
(D) curadorias. 
 

44 Segundo o Estatuto do Idoso, é considerada pessoa idosa e tem assegurados seus direitos as 

pessoas com idade igual ou superior a 
(A) 80 anos. 
(B) 70 anos. 
(C) 65 anos. 
(D) 60 anos. 
 

45 Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos(as) serão objetos de 

notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como, 
obrigatoriamente, comunicados 
(A) ao oficial de justiça. 
(B) à autoridade policial. 
(C) ao líder comunitário. 
(D) ao juizado de pequenas causas. 
 

46 Os programas de formação e qualificação profissionais voltados para a pessoa portadora de 

deficiência terão como objetivo  
(A) organizar os meios de formação necessários para qualificar a pessoa portadora de deficiência para 

a inserção competitiva no mercado laboral. 
(B) incentivar a prática desportiva formal e não formal como direito de cada um e o lazer como forma 

de promoção social. 
(C) promover a divulgação e o debate das questões concernentes à pessoa portadora de deficiência 

visual. 
(D) propor estudos e pesquisas que objetivem a melhoria da qualidade de vida da pessoa portadora de 

deficiência. 
 

47 A empresa “X” tem em seu quadro de pessoal 502 funcionários. De acordo com o Decreto nº 

3.298/1999, que dispõe sobre a política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência, 
a referida empresa deve ter, em seu quadro de funcionários, trabalhadores beneficiários da Previdência 
Social reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência habilitadas, na seguinte percentagem 
(A) dois por cento. 
(B) três por cento. 
(C) quatro por cento. 
(D) cinco por cento. 
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48 Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada 
(A) igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador 

manual.  
(B) participação na organização empresarial de um membro do sindicato com vistas à distribuição de 

cargos com melhores remunerações.  
(C) participação dos trabalhadores nos colegiados dos órgãos privados em que seus interesses 

profissionais sejam objeto de discussão. 
(D) eleição de um representante dos empregados com a finalidade exclusiva de promover o 

entendimento direto com os empregadores. 
 

49 O servidor público concursado só poderá ter sua estabilidade garantida após 

(A) doze meses de efetivo exercício. 
(B) vinte e quatro meses de efetivo exercício. 
(C) trinta e seis meses de efetivo exercício. 
(D) quarenta e oito meses de efetivo exercício. 
 

50 Considerando os casos em que licenças podem ser concedidas a servidor em estágio probatório, 

julgue verdadeiro (V) ou falso (F) cada um dos itens a seguir. 
(  ) Exercício de comissão ou função de confiança dos poderes do  Estado ou da União. 
(  ) Desempenho de cargo eletivo federal ou de qualquer das unidades da Federação.  
(  ) Tratamento da própria saúde. 
(  ) gestação, adoção ou paternidade. 
 
A sequência correta é 
(A) V, V, F, V. 
(B) V, F, V, F. 
(C) V, V, F, F. 
(D) F, F, V, V. 
 
      
 

 
 

 

 


