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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o Caderno de Prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão 
Resposta; 
 
12 Assine o Cartão Resposta no local indicado. 
 
 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 

  

 

Boa Prova! 
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A Televisão 
 
1º A televisão prejudica a leitura de livros. Eu mesmo confesso que lia mais quando 
não tinha televisão. Rádio, a gente pode ouvir baixinho, enquanto está lendo um bom 
livro. Televisão é incompatível com livro – e com tudo mais nesta vida, inclusive a boa 
conversa. 
2º Também acho que a televisão __________ a criança numa cadeira mais do que o 
desejável. O menino fica ali parado, vendo e ouvindo, ao invés de sair por aí, chutar uma 
bola, brincar de bandido, inventar uma besteira qualquer para fazer. 
3º Só não acredito que televisão seja máquina de fazer doido. Até acho o contrário, ou 
________ o contrário: é máquina de amansar doido, distrair doido, acalmar, fazer doido 
dormir.  
4º Quando você cita um inconveniente da televisão, uma boa observação que se pode 
fazer é que não há nenhum aparelho de TV, a cores ou em preto e branco, sem um botão 
para desligar. Mas quando um pai de família o ________, isso pode produzir o ódio e 
rancor no peito das crianças e até de outros adultos. 
5º Quando o apartamento é pequeno, a família é grande e a TV é só uma, então sua 
tendência é para ser um fator de rixas intestinas. 
6º Mas muito lhe será perdoado, à TV, pela sua ajuda aos doentes, aos velhos, aos 
solitários. Na grande cidade – num apartamentinho de quarto e sala, num casebre de 
subúrbio, numa orgulhosa mansão – a criatura tem nela a grande distração, o grande 
consolo, a grande companhia. Ela instala dentro de sua toca humilde o tumulto e o frêmito 
de mil vidas, a emoção, o suspense, a fascinação dos dramas do mundo. 

Rubem Braga. 200 Crônicas Escolhidas. São Paulo, Círculo do Livro, 1997. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha contínua 
no texto: 
a) paraliza – quase – utilisa. 
b) paralisa – quase – utiliza. 
c) paraliza – quaze – utiliza. 
d) paralisa – quase – utilisa. 
 
02 - Assinale a alternativa em que o sinônimo é inadequado para substituir a 
palavra retirada do texto: 
a) ouvir (1º parágrafo) - escutar. 
b) amansar (3º parágrafo) - domesticar. 
c) inventar (2º parágrafo) - descobrir. 
d) rixas (5º parágrafo) - brigas. 
 
03 - Assinale a alternativa em que a palavra é acentuada pela mesma razão que 
“frêmito”: 
a) máquina. 
b) tendência. 
c) você. 
d) contrário. 
 
04 - Com referência à fonética e a fonologia, analise as afirmativas sobre as 
palavras retiradas do 6º parágrafo, em seguida assinale a incorreta: 
a) “mundo” – tem 5 letras e 4 fonemas. 
b) “orgulhosa” – tem 2 encontros consonantais. 
c) “criatura” – tem 1 encontro consonantal e um hiato. 
d) “subúrbio” – tem 1 encontro consonantal e um ditongo. 
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05 - Assinale a alternativa em que as palavras retiradas do 1º parágrafo está 
incorretamente classificada quanto à função morfológica que exerce no texto: 
a) confesso – verbo da 1ª conjugação. 
b) prejudica – adjetivo. 
c) eu – pronome pessoal do caso reto. 
d) conversa – substantivo. 
 
06 - Analise as afirmativas referentes ao texto: 
I - Segundo ao autor o telespectador não consegue desligar a televisão porque já 
está condicionado a ela. 
II - Na opinião do autor, é melhor criança inventar uma besteira qualquer para fazer 
do que ficar vendo televisão. 
III - O autor dá a entender que se um programa não é bom, a televisão deve ser 
desligada. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 

07 - Considere o MDC (120, 180) = a e o MMC (120, 180) = b. Então, a divisão de b 
por a é igual a: 
a) 6. 
b) 3. 
c) 1/3. 
d) 1/6. 
 
08 - O gráfico que segue é demosntrativo do deslocamento, em quilômetros, de 
uma pessoa ao longo de determinado tempo, em horas: 

 
Analisando o gráfico, é correto afirmar que: 
a) na segunda hora, foram percorridos 6 km. 
b) a velocidade de deslocamento dessa pessoa foi maior na primeira hora. 
c) da segunda até a quarta hora, essa pessoa não se deslocou, ou seja, permaneceu 
parada. 
d) ao final de 5 horas, a distância percorrida por essa pessoa foi de 15 km. 
 
09 - Um serralheiro possui duas barras de ferro. Uma mede 0,2 hm e a outra mede 
2,5 dam. As duas barras de ferro serão cortadas em pedaços menores, todos de 
mesmo tamanho, com a maior medida possível. O número de pedaços de ferro que 
poderão ser cortados é igual a: 
a) 3. 
b) 5. 
c) 7. 
d) 9. 
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10 - O gráfico que segue é representativo das vendas da “Loja Mil Utilidades” no 
primeiro semestre do ano passado: 

 
De acordo com o gráfico apresentado, é correto afirmar que: 
a) Em fevereiro as vendas foram 10% superior às vendas de janeiro. 
b) Em maio as vendas foram 10% inferior às vendas de fevereiro. 
c) Em junho as vendas foram 50% superior às vendas de abril. 
d) As vendas de janeiro até maio somam 150 mil reais. 
 
11 - Grande parte dos produtos pirateados e contrabandeados que chega ao Brasil 
entra em nosso território através da fronteira com que país abaixo? 
a) Bolívia. 
b) Paraguai. 
c) Peru. 
d) Venezuela. 
 
12 - Jogador de Futebol que sofreu com agressões verbais de cunho racista no 
Peru disputando uma partida pela Copa Libertadores da América este ano: 
a) Éderson, do Atlético/PR. 
b) Jefferson, do Botafogo/RJ. 
c) Tinga, do Cruzeiro/MG. 
d) Zé Roberto, do Grêmio/RS. 
 
13 - No final de 1.877 um grupo de 162 colonos italianos partiu rumo a Curitiba, um 
ano depois eles receberam do Governo Provincial lotes onde hoje se localiza o 
Município de Calombo. A maioria destes imigrantes era composta por: 
a) Homens adultos. 
b) Meninas. 
c) Meninos. 
d) Mulheres adultas. 
 
14 - O Massacre do Carandiru, ocorrido em 1.992 já virou até filme, porém até hoje o 
processo se arrasta na justiça. Onde ocorreu esta carnificina? 
a) Recife - PE. 
b) Rio de Janeiro - RJ. 
c) Salvador - BA. 
d) São Paulo - SP. 
 

15 - A lei do Estatuto da Criança e do Adolescente foi criada para que crianças e 
adolescentes sejam respeitados e atendidos, bem como tenham seus direitos e 
deveres garantidos de acordo com o que estabelece a lei. Qual a data de criação do 
Estatuto da Criança e do Adolescente: 
a) 19 de Agosto de 1970.   c) 05 de Setembro de 1980. 
b) 13 de Julho de 1990.   d) 15 de Junho de 1990. 
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16 - Das referidas leis elencadas a baixo, qual delas se refere ao Estatuto da Criança 
e do Adolescente? 
a) Lei 11.904/2009.    c) Lei 8069/90. 
b) Lei 9394/96.    d) Lei 8906/9402. 
 
17 - Para efeito do Estatuto da Criança e do Adolescente qual a idade que uma 
pessoa deve apresentar para ser considerada criança? 
a) Considera-se criança a pessoa de seis a doze anos de idade incompletos. 
b) Considera-se criança a pessoa de zero a dezesseis anos de idade completos. 
c) Considera-se criança a pessoa de zero a dezoito anos de idade completos. 
d) Considera-se criança a pessoa de zero a doze anos de idade incompletos. 
 
18 - Crianças e adolescentes tem seus direitos assegurados por lei, na qual a 
família, a sociedade e o Estado têm o dever de proporcionar o bem estar a todas as 
crianças e adolescentes. Um dos direitos correspondentes do Estatuto é o Direito a 
Liberdade. Quais são os aspectos correspondentes a esse direito: 
I - brincar, praticar esportes e divertir-se. 
II - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as 
restrições legais. 
III - buscar refúgio, auxílio e orientação. 
IV - crença e culto religioso. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas II e IV. 
b) Apenas as afirmativas III e IV. 
c) Apenas as afirmativas I, II e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
19 - Todos os alunos enquanto estão na escola são de responsabilidades de todas 
as pessoas envolvidas no processo de ensino, aprendizagem. Em alguns casos 
expressos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente é de responsabilidade dos 
dirigentes do Estabelecimento de Ensino comunicar ao Conselho Tutelar os 
seguintes casos:  
I - maus-tratos envolvendo seus alunos. 
II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos 
escolares. 
III - elevados níveis de repetência. 
IV - apresentações de festas juninas. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I e IV. 
b) Apenas as afirmativas III e IV. 
c) Apenas as afirmativas I, II e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
20 - A crianças e adolescentes é proibida a venda de: 
I - armas, munições e explosivos. 
II - bebidas alcoólicas. 
III - fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que pelo seu reduzido 
potencial sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização 
indevida. 
IV - bilhetes lotéricos e equivalentes. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas II e IV. 
b) Apenas as afirmativas III e IV. 
c) Apenas as afirmativas I, II e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
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21 - A educação de uma pessoa não é somente de responsabilidade da escola, da 
comunidade ou do Estado. Mas sim dos Pais em conjunto com as demais 
instâncias. Algumas ações são de responsabilidade dos Pais exercerem para com 
seus filhos (as) sendo elas: 
I - Os pais têm o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, 
cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as 
determinações judiciais. 
II - Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na 
rede regular de ensino. 
III - Após a matrícula da pessoa na escola, esse passa a ser de exclusiva 
responsabilidade dos dirigentes de ensino, em que os pais se eximem de quais 
quer responsabilidades. 
IV - Um dos pais tem o dever de permanecer na escola diariamente para assistir 
aula com seus filhos (as). 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas a afirmativa IV. 
b) Apenas as afirmativas I e II. 
c) Apenas as afirmativas III e IV. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
22 - O Conselho Tutelar é um órgão responsável por atender crianças e 
adolescentes, bem como seus familiares em todos os aspectos estabelecidos pelo 
Estatuto da criança e do Adolescente. Portanto sobre o Conselho Tutelar é correto 
afirmar que: 
I - é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela 
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, 
definidos em Lei. 
II - em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, 
no mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar como órgão integrante da administração 
pública local, composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela população local 
para mandato de 4 (quatro) anos, permitida 1 (uma) recondução, mediante novo 
processo de escolha.  
III - para a candidatura a membro do Conselho Tutelar a pessoa deve apresentar os 
seguintes requisitos: idoneidade moral; idade superior a vinte e um anos; residir no 
município. 
IV - é um órgão particular que atende somente crianças carentes em situação de 
riscos. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I, II e IV. 
b) Apenas as afirmativas I, II e III. 
c) Apenas as afirmativas III e IV. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
23 - São atribuições do Conselho Tutelar:  
I - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração 
administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente. 
II - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando 
necessário. 
III - encaminhar ao ministério público a lista de alunos frequentes regularmente na 
escola e que apresentam boas notas.  
IV - requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, 
previdência, trabalho e segurança, para crianças e adolescentes. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I, II e IV.  c) Apenas as afirmativas III e IV. 
b) Apenas a afirmativa I.    d) Todas as afirmativas estão corretas. 
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24 - A educação das crianças é dever e responsabilidade da família e do Estado. Da 
família em educar e cuidar e do Estado na oferta de um ensino de qualidade para 
todas as crianças e pessoas que a ela não tiveram acesso na idade correspondente. 
A educação a ser ministrada nas escolas deverá assegurar a todas as crianças:  
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a 
arte e o saber. 
III - respeito à liberdade e apreço à tolerância. 
IV - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas II e III. 
b) Apenas as afirmativas I e II. 
c) Apenas as afirmativas I, III e IV. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
25 - São ações inerentes ao cargo de assistente de alunos. Exceto: 
a) Preparar e ministrar as aulas todos os dias letivos conforme expresso no Regimento 
Escolar. 
b) Ajudar na alimentação das crianças. 
c) Cuidar das crianças durante o transporte com os ônibus escolar. 
d) Colocar as crianças para dormirem e vigiá-las enquanto dormem. 
 
26 - Assim como pais, escola, comunidade e demais pessoas responsáveis pela 
criança e o adolescente, o Estado tem sua parte a cumprir para com a educação em 
nosso País. Portanto é dever do Estado assegurar as crianças e adolescentes os 
seguintes itens: 
I - vagas em escolas particulares próximos a sua residência. 
II - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 
tiveram acesso na idade própria. 
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino. 
IV - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente 
trabalhador. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas a afirmativa I. 
b) Apenas as afirmativas I e II. 
c) Apenas as afirmativas II, III e IV. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
27 - Para as crianças é proibido qualquer tipo de trabalho. Para o adolescente é 
permitido o trabalho como aprendiz, sendo este uma forma de profissionalização. 
Do direito ao trabalho a adolescentes é correto afirmar que: 
I - Ao adolescente até quatorze anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem. 
II - A adolescente atendido pelo programa menor aprendiz, não poderá em hipótese 
alguma ser remunerado e beneficiado com as leis trabalhistas vigentes.  
III - Ao adolescente aprendiz, maiores de quatorze anos, são assegurados os 
direitos trabalhistas e previdenciários. 
IV - Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I, III e IV. 
b) Apenas as afirmativas I e II. 
c) Apenas as afirmativas II, III e IV. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
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28 - A criança e o adolescente tem prioridade no atendimento na qual retrata o ECA 
(Estatuto da Criança e do Adolescente). De acordo com a referida Lei a garantia de 
prioridade no atendimento de crianças e adolescentes compreende os seguintes 
aspectos: 
I - primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 
II - precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. 
III - preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. 
IV - destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a 
proteção à infância e à juventude. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas II e IV. 
b) Apenas as afirmativas I e II. 
c) Apenas as afirmativas I, III e IV. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
29 - Um dos direitos elencados no Estatuto da Criança é do Adolescente é o direito 
ao respeito. Quais são os aspectos correspondentes a esse direito? 
a) o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral 
da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da 
autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. 
b) o direito ao respeito consiste na violabilidade psíquica, da identidade, autonomia, dos 
espaços e objetos pessoais. 
c) são medidas cabíveis aplicadas ao adolescente infrator. 
d) são medidas de proteção aplicáveis somente em crianças de abrigos e orfanatos. 
 
30 - Dentre muitos cuidados com as crianças enquanto essas estão sob a 
responsabilidade de todos no estabelecimento de ensino uma hora muito 
importante para a criança é a hora do repouso, ou seja, do sono. Na hora de colocar 
as crianças pequenas para dormir a pessoa responsável por esse procedimento 
pode realizar as seguintes ações: 
I - cantar para os bebês as mesmas canções de ninar que seus pais ou parentes 
cantam e gradativamente introduzir outras. 
II - tocar, embalar, massagear, acalentar os bebês que desejem ou que necessitem 
desses cuidados para relaxar e/ou dormir. 
III - conversar sobre os medos, sonhos e fantasias associadas ao dormir. 
IV - desenvolver projetos de pesquisa sobre os hábitos, rituais e cuidados 
utilizados na família e em outras culturas nos momentos de sono e repouso. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I, III e IV. 
b) Apenas as afirmativas II e III. 
c) Apenas as afirmativas II e IV. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
 
 
 
DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO. 
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