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INSTRUÇÕES 

1. Para fazer a prova você usará:  
 

• Este caderno de prova; 
• Um cartão-resposta que contém o 

seu nome, número de inscrição e 
espaço para assinatura. 
 

2. Confira o número que você obteve 
no ato da inscrição com o que está 
indicado no cartão resposta. 

3. A duração da prova inclui o tempo 
para o preenchimento do cartão-
resposta.  

4. Verifique, no caderno de prova, se 
faltam folhas, se a sequência de 
questões está correta ou se há 
imperfeições gráficas que possam 
causar dúvidas. Comunique 
imediatamente ao fiscal qualquer 
irregularidade! 

5. Atenção: Não é permitido qualquer 
tipo de consulta durante a 
realização da prova. 

6. Para cada questão, são 
apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, 
e). Apenas uma delas constitui a 
resposta correta em relação ao 
enunciado da questão. 

7. A interpretação das questões é 
parte integrante da prova, não 
sendo permitidas perguntas aos 
fiscais. 

8. Não destaque folhas da prova.   
9. Ao terminar a prova, entregue ao 

fiscal o caderno de prova completo 
e o cartão-resposta devidamente 
preenchido e assinado.  
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QUESTÕES DE INFORMÁTICA BÁSICA 
 
1. No sistema operacional Windows 10, em português, ao acessar o programa "Explorador de 
Arquivos", clicar no menu esquerdo "Acesso Rápido / Documentos" e selecionar uma pasta 
disponível neste diretório, qual é a forma rápida que o Windows 10 disponibiliza para compactar a 
pasta selecionada? 
 

a) Clicar com o botão direito do mouse em cima da pasta, escolher a opção "Enviar para" e 
depois a opção "Pasta compactada". 

b) Clicar com o botão esquerdo do mouse em cima da pasta e escolher a opção "Pasta 
compactada". 

c) Utilizar o atalho "Ctrl+SHIFT+1" no "Explorador de arquivos", clicar com o botão direito do 
mouse em cima da pasta e escolher a opção "Compactar". 

d) Dois cliques com o mouse na pasta e clicar na opção "Compactar" na barra de tarefas. 
e) Dois cliques com o mouse na pasta e escolher a opção "Pasta compactada". 

 
 
2. Assinale a alternativa que indica corretamente a extensão padrão gerada ao salvar textos 
simples por meio do programa "Bloco de Notas" no sistema operacional Windows 10 (em 
português). 
 

a) .xdoc 
b) .xssl 
c) .tod 
d) .pt_br 
e) .txt 

 
 
3. Arquivos da internet e de outros locais, quando não seguros, podem conter vírus, worms ou 
outros tipos de malware que podem danificar o computador. Para melhorar a segurança do 
computador e de arquivos de negócio, quais são os passos para proteger um documento no MS 
Word do Office 365? 
 

a) Abrir o programa Word; clicar em “Arquivos > Informações" no menu lateral; clicar em 
“Proteger Documento” e selecionar "Aplicar segurança geral". 

b) Abrir o programa Word; clicar em "Arquivos > Informações" no menu lateral; clicar em 
“Proteger Documento” e selecionar "Justificar a segurança". 

c) Abrir o programa Word; clicar em "Arquivos > Informações" no menu lateral; clicar em 
“Proteger Documento” e selecionar "Nova Senha". 

d) Abrir o programa Word; clicar em "Arquivos > Informações" no menu lateral; clicar em 
“Proteger Documento” e selecionar "Criptografar com Senha". 

e) Abrir o programa Word; clicar em "Arquivos > Informações" no menu lateral; clicar em 
“Proteger Documento” e selecionar "Aplicar senha segura". 
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4. Considerando o acesso à planilha do MS Excel do Office 365, as inserções do valor "10" na célula 
"A1" e do valor "5" na célula "A2" e, por fim, a aplicação da fórmula "=(A1/A2)" na célula "A3", é 
afirmativo dizer que o resultado da célula "A3" é: 
 

a) 50 
b) 2 
c) 10 
d) 0,5 
e) 100 

 
 
5. No MS Word do Office 365, a funcionalidade “Sumário” usa os títulos do documento como base 
para organizar e referenciar o número da página atribuídos a cada título. Qual é a forma de inserir o 
sumário em um documento no MS Word?  
 

a) Posicionar o cursor onde deseja adicionar o sumário; na guia "Design", clicar em "Sumário" 
e escolher um estilo automático. 

b) Posicionar o cursor onde deseja adicionar o sumário; na guia "Revisão", clicar em "Sumário" 
e escolher um estilo automático. 

c) Posicionar o cursor onde deseja adicionar o sumário; na guia "Referências", clicar em 
"Sumário" e escolher um estilo automático. 

d) Posicionar o cursor onde deseja adicionar o sumário; na guia "Layout", clicar em "Sumário" 
e escolher um estilo automático. 

e) Posicionar o cursor onde deseja adicionar o sumário; na guia "Exibir", clicar em "Sumário" e 
escolher um estilo automático. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS SOBRE O DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / 
SISTEMA DE GRANTIA DE DIREITOS 
 
 
6. Observe o mapa e leia o texto a seguir.  

 

 

 
Analise as alternativas abaixo e escolha a sequência correta.  
I. A região Sul do País teve o maior índice de respostas favoráveis à redução: 83,52%.  
II. Na região Nordeste, foi registrada a maior rejeição à proposta: 16,89%. 
III. A região Sul é a segunda em relação à rejeição da proposta, com 16,48%.  
IV. Entre os Estados da região Sul, Santa Catarina ficou em segundo lugar. São favoráveis à redução 
da maioridade penal 85,19% dos entrevistados.  
V. Nos Estados da Região Sul, Santa Catarina é o Estado com maior rejeição à proposta: 14,81%.  
 
Estão corretas as afirmativas:  

a) I, II, III.  
b) II, IV, V.  
c) I, III, V.  
d) II, III, IV.  
e) III, IV, V.  
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7. “Os dados preliminares das coberturas vacinais em bebês catarinenses no ano passado são 
preocupantes. Eles apontam que Santa Catarina não atingiu nenhuma das metas estabelecidas 
entre vacinas obrigatórias para crianças de até um ano. Além disso, apresenta as piores coberturas 
desde 2010 nas doses contra doenças graves, como sarampo e poliomielite (WENZEL, Karine. 
NSCTotal, 26/01/2019).” 
 
Sobre o direito à saúde de crianças e adolescentes, assinale a única alternativa correta.   
 

a) Pelo calendário de vacinação da rede pública de Santa Catarina, o Estado oferta vacinas 
gratuitas apenas para crianças de até 4 anos, faixa etária na qual o programa de imunização 
é obrigatório. 

b) Aos adolescentes na faixa etária de 10 a 19 anos, o Estado de Santa Catarina dispõe de um 
calendário vacinal próprio. Contudo, as vacinas não são subsidiadas pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS).  

c) Apesar da garantia de acesso à vacinação de crianças e adolescentes, assegurada pelo art. 
14 § 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), a cobertura de 
imunização diminuiu no Estado de Santa Catarina.  

d) O Estado de Santa Catarina é o único no país que cumpriu todas as metas de vacinação em 
2018. A vacina contra o sarampo atingiu a meta de 95%.  

e) Às crianças e aos adolescentes do Estado de Santa Catarina, são asseguradas da gratuidade 
do programa de imunização e sua oferta é optativa.  

 
 
8. Segundo o Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional (Santa Catarina, 2014-2019), a 
insegurança alimentar é classificada em três níveis: leve (quando há preocupação da família em 
conseguir alimentos no futuro); moderado (que se mostra à medida que uma família precisar ir 
reduzindo a quantidade de alimentos antes de uma nova aquisição) e grave (que ocorre quando 
um indivíduo passa fome). Sobre a insegurança alimentar em Santa Catarina, assinale a única 
alternativa incorreta.   

a) Em Santa Catarina, em 3,9% dos domicílios com crianças de 0 a 4 anos e em 4,6% dos 
domicílios com crianças e adolescentes com idade de 5 a 17 anos, prevaleceu a 
insegurança alimentar moderada ou a grave - em 2013. 

b) Santa Catarina possuía 11,1% dos domicílios com algum grau de insegurança alimentar em 
2013. Destes, 1,7% com insegurança alimentar grave.  

c) Em Santa Catarina, o percentual de crianças menores de 5 anos de idade na condição de 
desnutrição crônica foi de 8,5% em 2018. No mesmo ano, o percentual do município de 
Imaruí foi de 18,2%.  

d) O Estado de Santa Catarina possui diversos programas e ações governamentais ligados à 
Segurança Alimentar e Nutricional. A grande maioria das ações é resultado de parcerias 
público-privadas, a exemplo das Organizações Sociais (OS).  

e) Na Serra de Santa Catarina, 13 mil famílias vivem na pobreza e extrema pobreza, segundo 
pesquisa da Associação dos Municípios da Região Serrana (AMURES) de 2018. 
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9. Sobre o Plano Estadual de Educação de Santa Catarina (2015-2024), assinale a única alternativa 
incorreta.  
 

a) O PEE/SC estabeleceu como meta universalizar, até 2016, o atendimento para toda a 
população de 15 a 17 anos de idade e elevar, até o final do período de sua vigência, a taxa 
líquida de matrículas no ensino médio para 90%.  

b) O PEE/SC estabelece como meta oferecer em tempo integral em, no mínimo, 65% nas 
escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 40% dos estudantes da educação básica, 
até o final da vigência do Plano.  

c) O PEE/SC estabelece, como meta, oferecer tempo integral em 100% das matrículas nas 
escolas da rede pública de Santa Catarina, para o Ensino Médio, até 2024. 

d) A Taxa líquida de matrículas no Ensino Médio em 2014 foi de 76,8%. A meta para 2024, 
segundo o PEE/SC, é de 90%. 

e) Em 2014, 290 mil jovens de 15 a 17 anos de idade frequentaram ou concluíram a educação 
básica, totalizando 82,7% dos jovens da faixa etária. A meta, segundo o PEE/SC, era de 
100% em 2016. 

 
 
10. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a política de atendimento dos direitos 
da criança e do adolescente ocorre através de um conjunto articulado de ações governamentais e 
não governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Nesse sentido, 
aponte a alternativa que apresenta corretamente a linha de ação da política de atendimento. 
 

a) Os serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial apenas para as 
vítimas de negligência e maus-tratos. 

b) As políticas e programas destinados exclusivamente para prevenir o período de 
afastamento do convívio familiar. 

c) As campanhas de estímulo ao acolhimento (sob forma de guarda de crianças e 
adolescentes afastados do convívio familiar) e à adoção (apenas para crianças maiores ou 
adolescentes). 

d) O desenvolvimento de ações exclusivas 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. 

e) Os serviços, os programas, os projetos e os benefícios de assistência social de garantia de 
proteção social e de prevenção e redução de violações de direitos, seus agravamentos ou 
reincidências. 

 
 
11. Assinale a alternativa correta que indica os princípios que as entidades que desenvolvam 
programas de acolhimento familiar ou institucional deverão adotar no cotidiano de seu trabalho. 

a) Integração em família substituta, independentemente de estarem esgotados os recursos 
de manutenção na família natural ou extensa. 

b) Preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar. 
c) Atendimento personalizado e em grandes grupos. 
d) Desmembramento de grupos de irmãos. 
e) Não participação de pessoas da comunidade no processo educativo. 
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12. Correlacione as colunas de acordo com as respostas corretas sobre as Medidas Socioeducativas 
aplicadas aos adolescentes por conta da prática de ato infracional. 
I. Advertência; 
II. Obrigação de reparar o dano; 
III. Prestação de serviços à comunidade; 
IV. Liberdade assistida; 
V. Inserção em regime de semiliberdade; 
VI. Internação em estabelecimento educacional. 
 

 Constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade 
e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 

 Consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a seis 
meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, 
bem como em programas comunitários ou governamentais. 

 Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, 
se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, repare o dano, ou, por outra forma, compense o 
prejuízo da vítima. 

 A autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá ser 
recomendada por entidade ou programa de atendimento, que deverá promover socialmente o 
adolescente e sua família, fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se necessário, em programa 
oficial ou comunitário de auxílio e assistência social. 

 Consiste em admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada. 
 Pode ser determinado desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, 

possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial. 
 
Após realização de leitura atenta, assinale a resposta correta. 

a) III – II – VI – IV – V – I  
b) I – II – III – IV – V - VI 
c) II – VI – III – V – I – IV  
d) VI – III – II – IV – I – V  
e) IV – I – III – VI – II – V  

 
 
13. Destaque a alternativa que apresenta informações corretas sobre o Sistema de Garantia de 
Direitos. 

a) Os órgãos públicos e as organizações da sociedade civil, que integram esse Sistema, 
deverão exercer suas funções, em rede, a partir de dois eixos estratégicos de ação: defesa e 
controle da efetivação dos direitos humanos. 

b) Como órgão de defesa dos direitos humano, o Conselho Tutelar poderá desenvolver suas 
atribuições previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, podendo ser instituídas 
novas atribuições em Regimento Interno ou em atos administrativos semelhante de 
quaisquer outras autoridades. 

c) Constitui-se na articulação e integração das instâncias públicas governamentais e da 
sociedade civil, na aplicação de instrumentos normativos e no funcionamento dos 
mecanismos de promoção, defesa e controle para a efetivação dos direitos humanos da 
criança e do adolescente, nos níveis Federal, Estadual, Distrital e Municipal. 

d) Os Serviços e Programas de Execução de Medidas de Proteção de Direitos Humanos têm 
caráter de atendimento inicial, integrado e emergencial, desenvolvendo ações que visem 
prevenir exclusivamente a ocorrência de ameaças e violações dos direitos humanos de 
crianças e adolescentes. 
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e) Os conselhos dos direitos de crianças e adolescentes e os conselhos setoriais de 
formulação e controle de políticas públicas são os únicos órgãos de controle das ações 
públicas de promoção e defesa dos direitos humanos da criança e do adolescente que 
integram o Sistema de Garantia de Direitos. 

 
 
14. São atribuições do Conselho Tutelar: 

a) Encaminhar ao Ministério Público somente notícia de fato que constitua infração penal 
contra os direitos da criança ou adolescente. 

b) Requisitar apenas certidões de nascimento aos órgãos competentes sempre que for 
necessário. 

c) Elaborar proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da 
criança e do adolescente. 

d) Executar, exclusivamente, na comunidade, ações de divulgação e treinamento para o 
reconhecimento de sintomas de maus-tratos em crianças e adolescentes.  

e) Promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, requisitar serviços públicos 
nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. 

 
 
15. Sobre o procedimento da perda ou suspensão do poder familiar, é correto afirmar: 

a) A petição inicial indicará apenas as provas que serão produzidas, oferecendo, desde logo, o 
rol de testemunhas e documentos. 

b) O procedimento para a perda ou a suspensão do poder familiar terá início por provocação 
do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse. 

c) Independentemente do motivo, poderá a autoridade judiciária decretar a suspensão do 
poder familiar até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente na 
casa de acolhimento municipal. 

d) A autoridade judiciária determinará, concomitantemente ao despacho de citação e 
dependendo de requerimento do interessado, a realização de estudo social para 
comprovar exclusivamente a presença das causas de suspensão. 

e) No caso de pais oriundos de comunidades indígenas, a suspensão do poder familiar 
ocorrerá diante de estudo social realizado por equipe interprofissional obrigatória, sem a 
presença de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista. 

 
 
16. Destaque a alternativa correta que apresenta os objetivos estratégicos do Eixo nº 1 - Promoção 
dos Direitos de Crianças e Adolescentes do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e 
Adolescentes. 
 

a) Promover o respeito aos direitos da criança e do adolescente na sociedade, de modo a 
consolidar uma cultura de cidadania. 

b) Fortalecer as competências familiares somente em relação à proteção integral de crianças e 
adolescentes no espaço de convivência comunitária. 

c) Promover ações educativas de prevenção de violências e acidentes com crianças e 
adolescentes apenas nas instituições de atendimento. 

d) Implementar o ensino dos direitos de crianças e adolescentes com base no ECA, focado, 
exclusivamente, na educação infantil. 

e) Fomentar, obrigatoriamente, a cultura da sustentabilidade socioambiental no processo de 
educação em direitos humanos, com crianças e adolescentes, em todas as escolas 
municipais. 
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17. 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. Nesse sentido, assinale a alternativa que compreende a 
garantia de prioridade. 
 

a) Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 
b) Precedência de atendimento apenas nos serviços privados ou realizados por ONGs. 
c) Preferência apenas na formulação das políticas sociais públicas. 
d) Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei 
qualquer atentado, apenas nos casos de ação, aos seus direitos fundamentais. 

e) O ECA levará em conta as exigências do bem comum, restrito os direitos e deveres 
individuais e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em 
desenvolvimento. 

 
 
18. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e 
particulares, são obrigados a: 
 

a) Identificar apenas o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar, sem 
prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. 

b) Fornecer declaração de nascimento em que constem meramente as intercorrências do 
parto. 

c) O neonato deve ficar em quarto separado de sua mãe, ficando junto apenas no momento 
da amamentação. 

d) Acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à 
técnica adequada, obrigatoriamente até a criança completar seis meses. 

e) Manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo 
prazo de dezoito anos. 

 
19. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a 
prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil, e campanhas de 
educação sanitária para pais, educadores e alunos. No que se refere ao direito à saúde das crianças 
e adolescentes, é correto afirmar: 

a) O Sistema Único de Saúde promoverá a atenção à saúde bucal apenas de crianças, de 
forma transversal, integral e intersetorial com as demais linhas de cuidado direcionadas à 
criança. 

b) É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades 
sanitárias. 

c) A atenção odontológica à criança terá função educativa protetiva e será prestada, 
inicialmente após o bebê nascer. 

d) Em consulta pediátrica, é obrigatória a aplicação de protocolo ou outro instrumento 
construído com a finalidade de facilitar a detecção apenas do desenvolvimento físico de 
todas as crianças do município; 

e) Os serviços de saúde deverão conferir máxima prioridade ao atendimento das crianças, 
somente para confirmação de violência de qualquer natureza, formulando projeto 
terapêutico singular que inclua intervenção em rede. 
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20. Assinale a medida correta que será aplicada aos pais, aos integrantes da família ampliada, aos 
responsáveis, aos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou a qualquer pessoa 
encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes, de tratá-los, de educá-los ou de protegê-los, 
que utilize castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, 
educação ou qualquer outro pretexto, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.  
 
a) Encaminhamento exclusivo para o programa oficial de proteção à família. 
b) Encaminhamento, tão somente, ao tratamento psiquiátrico. 
c) Encaminhamento exclusivo ao tratamento médico, da criança e ou adolescente, as quais 

sofreram algum tipo de violência ou negligência no seio familiar,  
d) Advertência. 
e) Os pais e ou responsáveis deverão ministrar cursos ou programas de orientação de redução à 

violência, de forma obrigatória. 
 
 
21. Sobre o direito de acesso à educação para as crianças e adolescentes, cabe ao Estado assegurar:  
 

a) Atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares apenas de 
material didático-escolar, transporte e alimentação. 

b) É responsabilidade exclusiva da escola recensear os educandos no ensino fundamental, 
fazer-lhes a chamada e zelar pela frequência escolar. 

c) Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. 
d) Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho 

Tutelar apenas os casos de maus-tratos envolvendo seus alunos. 
e) No processo educacional, respeitar-se-ão somente os valores culturais e artísticos da 

criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação. 
 
 
22. Assinale a resposta que discorre corretamente no que diz respeito ao Direito à 
Profissionalização e à Proteção no Trabalho. 
 

a) Ao adolescente aprendiz, maior de dezesseis anos, são assegurados os direitos trabalhistas. 
b) A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na 

venda dos produtos de seu trabalho desfigura o caráter educativo. 
c) O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observada apenas 

a capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. 
d) Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que as exigências pedagógicas 

relativas ao desenvolvimento social do educando não prevalecem sobre o aspecto 
produtivo. 

e) É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de 
aprendiz. 
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23. O Brasil tem um compromisso firmado com a Organização Internacional do Trabalho para 
extinguir todas as formas de trabalho infantil até 2020 - e as piores delas, até 2015. No entanto, o 
caminho para o cumprimento do acordo esbarra na conivência. A equivocada ideia de que a venda 
de picolés possa ser educativa ou possa evitar o envolvimento da criança com o crime faz com que 
os meninos, seus carrinhos e apitos pareçam invisíveis para a comunidade e mesmo para os órgãos 
que deveriam lhes garantir proteção (http://osoldiario.clicrbs.com.br/sc/noticia). 
Após a leitura e a interpretação deste texto, assinale a resposta correta. 
 

a) As políticas públicas de atendimento se restringem às de transferência direta de renda à 
família. 

b) O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) oferece atividades de contraturno 
somente a crianças que estiverem frequentando o Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculo. 

c) Santa Catarina possui políticas de proteção suficientes para extinguir o trabalho infantil. 
d) O trabalho infantil não perpetua o ciclo da pobreza. 
e) A maioria das pessoas acha que é melhor as crianças estarem trabalhando do que se 

envolvendo com drogas e, por isso, não denuncia. 
 
 
24. O que nem todo mundo sabe é que a exploração sexual (conhecida por muitas pessoas pelo 
termo prostituição infantil) é, sim, considerada uma das piores formas de trabalho infantil. A 
classificação está de acordo com a Lista TIP, instituída pelo decreto nº 6.481/2008, que 
regulamentou termos descritos na Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
(Rede Peteca, 2019). Assinale a alternativa correta. 
 

a) Os abusos geralmente são cometidos por pessoas conhecidas da vítima e envolvem 
dinheiro. 

b) A criança será ouvida muitas vezes, pela polícia e pelo Judiciário, concomitantemente, por 
meio de profissionais que precisam ser capacitados para promoverem as entrevistas com 
as crianças vítimas de violência.  

c) O enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes é realizado de 
forma articulada entre os órgãos que compõem o Sistema de Garantia de Direitos. 

d) A naturalização da prática não tem a ver com a cultura de responsabilização da vítima pela 
violência sofrida. 

e) As campanhas de comunicação são as únicas estratégias de prevenção da exploração 
sexual utilizada no Brasil. 

 
 
25. Sobre a Lei Complementar nº 18, de 16 de abril de 2013, a qual dispõe sobre o Conselho Tutelar 
de Imaruí e atribui a função pública do Conselheiro Tutelar, é correto afirmar: 
 

a) A jornada de trabalho do Conselheiro Tutelar é de 40 horas semanais. 
b) O servidor público municipal que vier a exercer mandato de Conselheiro Tutelar, cuja 

jornada de trabalho seja igual ou superior a 20 horas semanais, ficará licenciado do seu 
cargo efetivo. Entretanto, não pode optar por sua remuneração. 

c) O exercício da função de Conselheiro Tutelar não exige, além da carga horária semanal de 
trabalho, seja no expediente diário, seja no plantão ou sobreaviso, a participação em 
reuniões de trabalho fora da sede do Conselho e eventual presença em atos públicos. 

d) O Conselho Tutelar é composto de seis membros titulares e seis suplentes, escolhidos pela 
comunidade local, para mandato de 4 (quatro) anos, permitida 1 (uma) recondução, 
mediante novo processo de escolha. 

https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/trabalho-infantil/piores-formas/
http://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_236696/lang--pt/index.htm
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/?post_type=glossario&p=27659&preview=true
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e) O Conselheiro Tutelar terá como direitos somente: gratificação natalina, licença-gestante e 
licença para tratamento de saúde. 

 
 
26. A Resolução 139 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, datada de 17 
de março de 2010, dispõe sobre os parâmetros para a criação e funcionamento dos Conselhos 
Tutelares no Brasil. Sobre esta normativa, é correto afirmar: 

a) O Conselho Tutelar é o órgão municipal ou distrital de defesa dos direitos da criança e do 
adolescente previsto na Lei nº 8.069, de 1990, e na Constituição Federal. 

b) A Lei Orçamentária Municipal deverá, preferencialmente, estabelecer dotação específica 
apenas para a implantação e manutenção dos Conselhos Tutelares. 

c) O Conselho Tutelar deverá ser vinculado administrativamente ao Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente; 

d) O Conselho Tutelar poderá requisitar serviços e assessoria somente nas áreas de educação 
e saúde. 

e) O município é obrigado a arcar com todas as despesas do Conselho Tutelar a partir dos 
recursos do Fundo Municipal ou Distrital dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

 
 
27. A Lei Orçamentária Municipal deverá, preferencialmente, estabelecer dotação específica para 
implantação, manutenção e funcionamento dos Conselhos Tutelares e custeio de suas atividades. 
Assim sendo, assinale a alternativa que apresenta de forma correta as despesas que devem ser 
consideradas. 

a) Garantir formação universitária obrigatória para os membros do Conselho Tutelar que 
ainda não possuírem diploma superior. 

b) Garantir custeio com mobiliário, água, luz, telefone fixo e móvel, internet, computadores, 
fax e outros. 

c) Garantir apenas o custeio de alimentação dos conselheiros inerentes ao exercício de suas 
atribuições. 

d) Garantir espaço adequado e, impreterivelmente, com sede própria, não podendo ser 
locado, para o Conselho Tutelar, bem como sua manutenção. 

e) Garantir somente o transporte adequado, permanente e exclusivo para o exercício da 
função. 

 
 

28. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a atribuição do Conselho Nacional dos 
Direito da Criança e do Adolescente (CONANDA): 

a) Definir as diretrizes para a criação e o funcionamento apenas dos Conselhos Estaduais dos 
Direitos da Criança e do Adolescente e dos Conselhos Tutelares. 

b) Fiscalizar as ações de promoção dos direitos da infância e adolescência executadas por 
organismos governamentais e não governamentais. 

c) Elaborar o Orçamento da União na parte que se refere à execução das políticas de 
promoção e defesa dos direitos da população infanto-juvenil. 

d) Convocar, a cada dois anos, a Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 

e) Meramente fiscalizar o Fundo Nacional para a Criança e para o Adolescente (FNCA). 
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29. O Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo prevê ações articuladas, para os próximos 10 
(dez) anos, nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, capacitação para o trabalho e 
esporte para os adolescentes que encontram-se em cumprimento de medidas socioeducativas, e 
apresenta as diretrizes e o modelo de gestão do atendimento socioeducativo. Sobre este 
documento, é correto afirmar: 
 

a) O documento base para consulta pública do Plano Decenal do Sistema Nacional 
Socioeducativo (SINASE) está distribuído em 2 Eixos e estruturado da seguinte forma: 
Gestão e Qualificação do Atendimento; 

b) O Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, aprovado pelo Conselho Nacional de 
Assistência Social (CONANDA), tem validade até o ano de 2020. 

c) O Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo prevê autonomia para os Conselhos dos 
Direitos apenas na fiscalização do Plano e do SINASE. 

d) O Plano Nacional é a expressão operacional dos marcos legais do Sistema Socioeducativo, 
traduzida por meio de uma matriz de responsabilidades e seus eixos de ação. 

e) O Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo garante o acesso do adolescente 
exclusivamente na Defensoria. 

 
 

30. O DIAGNÓSTICO DA REALIDADE SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA (2018) Volume 02 - Direito à Convivência Familiar e Comunitária revela dados do 
Percentual de crianças e adolescentes que são atendidos no Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, conforme pode ser observado na tabela abaixo. 
Tabela 5 – Percentual de usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 
em situação prioritária.  

 
 

http://www.crianca.mppr.mp.br/pagina-1556.html#pnas
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Analisando a Tabela que revela o Percentual de usuários do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (SCFV) em situação prioritária, é correto afirmar: 
 

a) O menor número de participantes do SCFV em situação prioritária na faixa etária de 0 a 17 
anos pelo total de participantes do Serviço na faixa etária de 0 a 17 anos está situado na 
região da AMURC. 

b) O maior número de participantes do SCFV em situação prioritária na faixa etária de 0 a 17 
anos pelo total de participantes do Serviço na faixa etária de 0 a 17 anos está situado na 
região da AMUREL. 

c) A diferença entre o maior e o menor valor para este indicador entre as associações de 
municípios é de 2,3 vezes. 

d) O maior número de participantes do SCFV em situação prioritária na faixa etária de 0 a 17 
anos pelo total de participantes do Serviço na faixa etária de 0 a 17 anos está situado na 
região da GRANFPOLIS. 

e) O maior número de participantes do SCFV em situação prioritária na faixa etária de 0 a 17 
anos pelo total de participantes do Serviço na faixa etária de 0 a 17 anos está situado na 
região da AMUREL. 
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Utilize a grade abaixo para anotar as suas respostas. 

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e 
entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior 

conferência. 
 
 

GRADE DE RESPOSTAS PROVA P02 
Questão Resposta Questão Resposta 

1 
 

16 
 

2 
 

17 
 

3 
 

18 
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19 
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20 
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23 
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