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 P R O V A  O B J E T I V A  

C O N C U R S O  P Ú B L I C O  

01  DE JULHO DE 2018  

PEDAGOGO SOCIAL 
 

L E I A  A T E N T A M E N T E  A S   
I N F O R M A Ç Õ E S  E  I N S T R U Ç Õ E S  A B A I X O :  

 
1. Esta PROVA contém 40 questões numeradas de 01 a 40. 
2. Confira se sua PROVA contém a quantidade de questões 

correta. Caso negativo comunique imediatamente ao fis-
cal de sala para a substituição da prova. 

3. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão 
registrados corretamente. Caso encontre alguma diver-
gência, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

4. Após a conferência, assine seu nome no local indicado.  
5. Para as marcações do CARTÃO-RESPOSTA, utilize apenas 

caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta.  
6. Não será autorizado o uso de lápis, borracha ou lapiseira. 
7. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 

05 opções identificadas com as letras A, B, C, D e E.    
Apenas uma responde corretamente à questão. 

8. Para o preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA, observe: 
 

a. Para  cada  questão,  preencher  apenas  uma  
resposta. 

b. Preencha totalmente o espaço compreendido 
no retângulo correspondente à opção escolhi-
da para resposta. A marcação em mais de uma 
opção anula a questão, mesmo que uma das 
respostas esteja correta. 
 
                 Preenchimento correto; 
                 Preenchimento incorreto; 
                 Preenchimento incorreto. 

 

9. O tempo disponível para esta prova é de 04 (quatro) horas. 
 
10. Você poderá deixar o local de prova somente depois de 

(1) uma hora do início da prova e NÃO poderá levar seu 
CADERNO DE PROVA. 
 

11. Você poderá ser eliminado da PROVA, a qualquer tempo, 
no caso de 

 
a. ausentar-se da sala sem o acompanhamento do 

fiscal; 
b. ausentar-se do local de provas antes de decorrida 

01 (uma) hora do início da PROVA; 
c. ausentar-se da sala de provas levando CARTÃO-

RESPOSTA da Prova Objetiva; 
d. ser surpreendido, durante a realização da PRO-

VA, em comunicação com outras pessoas ou     
utilizando-se de livro ou qualquer material não 
permitido; 

e. fazer uso de qualquer tipo de aparelho eletrô-
nico ou de comunicação, bem como protetores 
auriculares; 

f. perturbar, de qualquer modo, a ordem dos traba-
lhos, incorrendo em comportamento indevido; 

g. não cumprir com o disposto no edital do Exame. 

 

 

 

RESPOSTAS 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1. Leia o texto a seguir. 

 
Uma mudança que já vem ocorrendo na prática em nossa língua, inclusive pelos praticantes da norma-padrão, é o  
verbo “namorar”. A raiz desse verbo é “am”, que significa “união”. E sua ação pressupõe algo direto, em um reveza-
mento constante de agente/paciente. É um verbo transitivo direto (claro, quando exigir complemento). Todavia, talvez 
porque psicologicamente nos neguemos a aceitar que a ação de namorar seja individual, o povo juntou certa preposi-
ção a esse verbo, estabelecendo, assim, a companhia. [...] É praticamente impossível que a forma considerada correta 
se mantenha como tal.  

 
Revista Língua Portuguesa. Edição 62, p. 20 (Adaptado). 

 
Certas estruturas linguísticas vão sendo modificadas pelos falantes de acordo com a percepção que eles têm sobre 
elas, ainda que a norma-padrão costume manter suas prescrições. Assim, qual das frases a seguir, retiradas de jornais, 
é fruto da referida mudança na regência do verbo “namorar” e, portanto, está em desacordo com a norma-padrão?  

 
 Cecília supera medo de Rômulo e aceitará namorá-lo em “Orgulho e Paixão”. 
 Conheça os 9 benefícios de se namorar um homem “não tão magro”. 
 Começar a namorar no Ensino Médio: o que pode dar errado?. 
 Brad Pitt namora escondido e tem vida social após separação. 
 Trote do “Quer namorar comigo?” expande-se em região metropolitana. 

                          
2. Observe a figura abaixo. 

 

 

                                                 
 

Disponível em: <http://animais.culturamix.com/criacao/nao-abandone-seu-animal-de-estimacao>. Acesso em: 17/04/2018. 
 

Considere a linguagem verbal e não verbal utilizada pelo autor dessa peça publicitária. Sobre os mecanismos linguísti-
cos empregados, assinale a alternativa CORRETA. 

 

 Todas as formas verbais do anúncio têm a função de ligar o sujeito a um predicativo, termo sintático responsá-
vel pela caracterização do sujeito. 

 Os sujeitos das seis orações escritas nas placas são determinados e explícitos e referem-se à terceira pessoa 
do singular, ou seja, a elementos fora da interlocução.  

 Em “É de quem os abandonou”, o leitor consegue recuperar, por elipse, o termo “a culpa” do período anterior 
para ocupar a posição de sujeito. 

 No texto à direita, os pronomes “deles”, “quem” e “os” apresentam o mesmo referente, que pode ser compre-
endido pela linguagem não verbal presente na campanha.  

 As seis orações escritas nas placas têm sujeito desinencial de primeira pessoa do singular, o que torna a      
linguagem não verbal imprescindível para definir o referente. 
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3. Leia a tira a seguir. 

                         
O sujeito é o termo da oração com o qual o verbo mantém concordância e sobre o qual o predicado enuncia algo –   
definição mais abrangente que a tradicional “termo que pratica a ação do verbo”. Na tirinha, esse termo aparece de     
maneiras diferentes. Assim, assinale a alternativa CORRETA. 

 

 O apagamento de “eu”, no segundo balãozinho, criaria possibilidade de ambiguidade na compreensão do      
sujeito de “resisto”, que poderia ser duas diferentes pessoas do discurso. 

 A atribuição de sujeito às formas verbais “Colocaram” e “sabem” é feita da mesma maneira, já que ambos os 
verbos estão na terceira pessoal do plural.  

 O pronome “Eles”, no segundo balãozinho, classifica-se como sujeito indeterminado, já que não é possível    
recuperar o referente desse pronome. 

 A forma verbal “Colocaram” indica a existência de um sujeito indeterminado, caso em que há um agente para a 
ação verbal que não é, no entanto, definido no contexto.  

 No último período da tirinha, a flexão verbal é o único indicativo de que o sujeito refere-se à terceira pessoa do 
singular – estrutura conhecida como sujeito oculto.  

 
4. O texto a seguir é referência para a próxima questão. 

 

Quem nunca saudou alegremente um estranho pensando tratar-se de antigo conhecido? Quem nunca tomou uma  
pessoa por outra? Eu mesmo tive um vizinho de bairro, muito cordial, que me cumprimentava com um sonoro “Meu 
professor!” ― até que descobri, por terceiros, que ele estava convencido de que eu tinha sido seu professor de           
Matemática numa cidade em que jamais pus o pé. Essa confusão entre pessoas é o que se pode chamar de quiproquó, 
termo derivado da expressão latina quid pro quo, significando literalmente “uma coisa por outra” (escrito qüiproquó    
antes do Acordo). 

Disponível em: <http://sualingua.com.br/2013/11/23/quiproquos/>. Acesso em: 18/04/2018.  
 

Uma das informações dadas no texto é de maior teor ortográfico-gramatical do que semântico. Assim, de acordo com 
os conhecimentos que você acumulou ao longo de sua formação e com essa informação do texto anterior, é        
CORRETO afirmar que a palavra quiproquó 

 

 deve ter a primeira sílaba lida exatamente como qui em química. 
 mantém-se acentuada por ser uma oxítona terminada em o. 
 sofreu mudança de pronúncia no último Acordo Ortográfico. 
 tem a sílaba tônica em qui, por isso é uma palavra proparoxítona. 
 acabou de perder um de seus acentos gráficos recentemente.  

 
5. Observe a tirinha. 

 

                           
Disponível em: <http://deposito-de-tirinhas.tumblr.com/image/51068250497>. Acesso em: 18/04/2018. 
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O humor da tirinha é percebido quando o autor resolve quebrar certa expectativa ao usar uma oração subordinada que 
 

 impõe uma condição para que o sentido dos objetos diretos de “sou” seja verdadeiro.  
 veicula a finalidade das caracterizações feitas nos predicados nominais anteriores. 
 demonstra a causa da atribuição de todos os adjetivos ao sujeito da forma verbal “sou”. 
 cria uma concessão à relação entre sujeito e predicativo feita pelo verbo de ligação “ser”.   
 delimita o eixo temporal de aplicação dos predicativos usados nos primeiros quadrinhos. 

 
Leia o texto a seguir para responder às questões 6 e 7. 
 
Sempre se falou mal de funcionários, inclusive dos que passam a hora do expediente escrevinhando literatura. Não sei 
se esse tipo de burocrata-escritor existe ainda. A racionalização do serviço público, ou o esforço por essa racionaliza-
ção, trouxe modificações sensíveis ao ambiente de nossas repartições, e é de crer que as vocações literárias manifes-
tadas à sombra de processos se hajam ressentido desses novos métodos de trabalho. Sem embargo, não se terão  
estiolado de todo, tão forte é, no escritor, a necessidade de exprimir-se, dentro da rotina que lhe é imposta. Se não   
escrever no espaço de tempo destinado à produção de ofícios, escreverá na hora do sono ou da comida, escreverá 
debaixo do chuveiro, na fila, ao sol, escreverá até sem papel – no interior do próprio cérebro, como os poetas prisionei-
ros da última guerra, que voltaram ao soneto como uma forma que por si mesma se grava na memória. 

 

Fonte: ANDRADE, Carlos Drummond de. Passeios na ilha. In: Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1973, p. 841. 
 

6. Ao escrever, utilizamos certos mecanismos de coesão que garantem a progressão semântica, gramatical e textual do 
conteúdo a ser informado. Assinale a alternativa que trata de um dos elementos de coesão destacados no texto        
explicitando CORRETAMENTE sua função.  

 

 “Os” presente em “dos” é um pronome demonstrativo e retoma um termo anterior. 
 A expressão “Sem embargo”, sinônima de “Portanto”, veicula ideia de conclusão. 
 A conjunção integrante “se”, substituível por “que”, inicia uma oração coordenada. 
 As duas ocorrências de “que” destacadas retomam um termo já apresentado no texto. 
 As duas ocorrências de “como” destacadas veiculam ideia conformativa, como “segundo”. 

 
7. Sobre a estrutura sintática de regência, de concordância e de colocação dos trechos repetidos a seguir, assinale a     

alternativa que faz uma afirmação CORRETA. 
 

 A racionalização do serviço público, ou o esforço por essa racionalização, trouxe [...].  
A forma verbal destacada deveria estar flexionada no plural, já que seu sujeito é composto, com núcleos em 
“racionalização” e “esforço”.  
 

 [...] dentro da rotina que lhe é imposta. 
O pronome destacado substitui um termo preposicionado, motivo pelo qual o emprego de “o” não estaria      
correto.  
 

 [...] as vocações literárias [...] se hajam ressentido desses novos métodos de trabalho. 
Há um erro de concordância na forma verbal destacada, já que “haver” é um verbo impessoal, ou seja, não 
concorda com sujeito algum. 
 

 [...] não se terão estiolado de todo [...]. 
O pronome destacado poderia ter sido usado em ênclise a toda a locução verbal “terão estiolado” ainda em 
acordo com a norma culta. 
 

 [...] uma forma que por si mesma se grava na memória.  
O termo destacado poderia ser usado no masculino singular, já que se trata de um advérbio, classe sempre in-
variável.  
 

8.  Leia o texto. 

 

Temente a Deus 
 

Sou secretária, separada, tenho 50 anos, 1,65 m, olhos e cabelos castanho-escuros. Quero me corresponder com um 
homem de Deus, com idade compatível e estabilizado financeiramente, que more na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele 
deve buscar por um relacionamento sério. Por favor, entre em contato. Peço foto e telefone. 
 

Fonte: Folha Universal. Domingo, 23 de setembro de 2007. Seção Espaço Sentimental (Adaptado). 
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Observe, nesse texto, o emprego dos verbos e dos modos em que estão conjugados e assinale a alternativa CORRETA. 
 

 Se substituída pela segunda pessoa do singular do imperativo, a forma “Peço” seria “Peça” e mudaria o agente 
do evento descrito. 

 O emprego de “entre”, forma do modo imperativo, denota falta de polidez e dá certo tom de incivilidade ao    
pedido feito. 

 Substituir “Quero” por “Gostaria de” manteria o sentido, pois as duas formas estão flexionadas no mesmo    
tempo verbal. 

 O emprego da forma “more” no modo indicativo sugeriria que a autora do anúncio já conhece o homem que 
procura.  

 Se a locução “deve buscar” fosse substituída pelo verbo “buscar” conjugado no presente do subjuntivo, a     
correção seria mantida. 

 

MATEMÁTICA 
 

9. A água contida no interior de um reservatório – que só tem água no seu interior – ocupa exatamente sete oitavos de 
sua capacidade. Se exatamente trezentos e cinquenta litros dessa água fossem consumidos antes de o reservatório 
ser reabastecido com qualquer quantidade de água, então o seu volume não ocupado equivaleria a 30% de sua       
capacidade total. 

 

Ao todo, quantos litros de água ainda cabem nesse reservatório?     

 
   250. 
   525. 
   600. 
 1400. 
 1650. 

 
10. Leia com atenção a frase a seguir. 

 
Gouveia, pesquisador persuasivo, conseguia questionar enunciados incorretos. 

 

Se a palavra INCORRETOS for convenientemente substituída, então as sete palavras da nova frase apresentarão um 
determinado padrão com relação às letras que as compõem. Para que isso ocorra, uma das possibilidades é substituir 
INCORRETOS por 

 
 errados. 
 incoerentes. 
 plagiados. 
 requintados. 
 irregulares. 

 
11. Luiza tem por costume comer um chocolate por dia, e apenas um, sempre logo após o almoço. Em sua cesta de     

guloseimas, ainda restam somente 6 chocolates – um do tipo A, um do tipo B e quatro do tipo C, os únicos três tipos 
que costuma guardar na sua cesta e também os únicos tipos que consome – que são indistinguíveis pelo tato. Ela 
sempre escolhe de forma aleatória um desses chocolates para comer, o qual, uma vez escolhido, nunca é trocado por 
outro. Se Luiza reabastece sua cesta antes de ficar totalmente vazia somente se os chocolates do tipo A acabarem   
antes dos chocolates do tipo B e do tipo C, qual a probabilidade que ela reabasteça essa cesta antes mesmo de ter 
consumido todos os seis chocolates que lá ainda estão?        

 
7

15   
 

   

14

15  
 

1

15  
 

B) 

C) 

A) 
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6  
 

1

3  
 

12. As duas afirmações a seguir, a respeito de um número real x, são verdadeiras. 

 
• Se x não é inteiro, então x é positivo; 

 

•  Ou  17x  ou   0x .  

O produto de todos os possíveis valores distintos de x é igual a: 

 
 -24. 
 -12. 
    0. 
  12. 
  24. 

 

13.      Considerando N como sendo a inversa da matriz 

8 8 9

M 0,5 0,5 0,5

1 2 2

 
 

   
 
  

, determine a soma dos elementos da 

segunda coluna de N. 

 

 
    -2. 
 -1,5. 
     0. 
     1. 
  9,5. 

 
14. Todos os 200 alunos de um determinado curso preparatório prestaram pelo menos um dos concursos públicos B, T ou R. 

Desses alunos, 160 prestaram o concurso B, 120 prestaram o concurso T e 100 o concurso R. Se k alunos, dentre os 200 
citados inicialmente, prestaram ambos os concursos B e R, então quantos são, ao todo, os possíveis valores de k? 

 
   40. 
   41. 
   80. 
   81. 
 100.                      

 

15. Considere a sequência numérica   K K K K1 2 3( , , , , , ) ( 1, 2, 3, , , ).n na a a a a  Dado que     1 2 3n n n na a a a  para   

qualquer número natural n, 4n , determine o valor numérico do termo 2018a  dessa sequência.    

 
 -2. 
 -1. 
  0. 
  3. 
  4. 

 

 

 

 

 

D) 

E) 
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16.   Suponha que são verdadeiras as sentenças a seguir. 

 
I. Todo grande pensador tem raciocínio lógico perfeito. 
II. Quem tem raciocínio lógico perfeito pensa muito. 
III. Todo estudante pensa muito. 

 
Analise as quatro sentenças que seguem. 

 
1. Quem não tem raciocínio lógico perfeito não é um grande pensador. 

2. Todo grande pensador pensa muito. 

3. Quem pensa muito é um grande pensador. 

4. Algum estudante tem raciocínio lógico perfeito. 

5. Algum estudante não tem raciocínio lógico perfeito e, portanto, não é um grande pensador. 

Dentre as sentenças (1), (2), (3), (4) e (5), exatamente quantas são consequências lógicas de (I), (II) ou (III)? 
 

 Uma.            
 Duas.          
 Três.                
 Quatro.                 
 Cinco. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
17. A imagem abaixo reproduzida representa a grande crise financeira de 2008, cujo símbolo foi a falência do banco norte-

americano Lehman Brothers. Uma das consequências desse episódio foi uma crise generalizada no sistema financeiro 
e bancário internacional, levando o mundo à maior recessão observada desde a década de 1930. 
Assinale a alternativa que resume corretamente as principais causas da crise de 2008. 

 

                                                 
Paul Krugman (org.). A crise de 2008 e a economia da depressão. Rio de Janeiro, Campus, 2009. 

 

 O aumento exagerado dos gastos públicos na Europa com o chamado welfare state, que levou a déficits       
públicos crônicos, aumento generalizado de preços e desemprego em massa. 

 A agressiva política cambial da China que, ao manter sua moeda artificialmente desvalorizada, passou a       
exportar produtos industriais para todo o mundo a preços competitivos, gerando desemprego e desvalorização 
das empresas norte-americanas e europeias. 

 A queda generalizada do preço das commodities, que restringiu o crescimento dos países emergentes (como o 
Brasil) e levou a uma crise de pagamentos da dívida desses países com bancos credores norte-americanos e 
europeus, tais como o Lehman Brothers. 

 A ascensão de Barack Obama ao poder nos EUA e seu alinhamento com governos de esquerda na América do 
Sul e Ásia, fato que gerou incerteza nos mercados e derrubou as ações de grandes bancos e empresas           
financeiras ao redor do globo. 

 A existência de uma bolha financeira de produtos financeiros lastreados em hipotecas de imóveis nos EUA,   
cujo estouro contaminou o sistema bancário e gerou enorme incerteza nos mercados ao redor do mundo. 
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18. Muamar Kadafi governa a Líbia por 42 anos (1969 - 2011) até ser deposto por uma revolta, dentro do contexto mais 
amplo da chamada Primavera Árabe. Assinale a alternativa que sintetiza CORRETAMENTE as consequências políticas 
da deposição e morte de Kadafi. 

 

ONG apresenta provas de execução do ditador líbio Muamar Kadafi 
 

A Human Rights Watch apresentou [...] novas provas do assassinato do líder líbio Muamar Kadafi após sua captura, e 
da execução de dezenas de seus seguidores em poder dos rebeldes, no relatório intitulado "Morte de um ditador:    
Vingança sangrenta em Sirte". 
 
No documento, de 50 páginas, a HRW detalha as últimas horas de Kadafi, as circunstâncias de sua morte e a execu-
ção de vários membros de seu comboio, com base em testemunhos e imagens gravadas com telefones celulares. 

 

     Fonte: GaúchaZH, 17/10/2002. Disponível em https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2012/10/ong-apresenta-provas-de-execucao-do-ditador-
libio-muamar-kadafi-3920565.html. Acesso em 18/04/2018. 

 

 A morte de Kadafi significou o restabelecimento dos direitos humanos e do Estado democrático de direito na  
Líbia, hoje uma das poucas democracias estáveis no mundo árabe. 

 A estabilização política decorrente da execução de Kadafi normalizou a produção de petróleo do país, um dos 
principais fornecedores mundiais, derrubando os preços internacionais dos combustíveis e favorecendo a      
retomada do crescimento econômico mundial. 

 A Líbia, assim como outros países da região, enfrenta atualmente a dissolução de fato das instituições          
governamentais, mergulhada numa guerra civil que ameaça a própria integridade territorial do país. 

 A retirada de Kadafi permitiu a constituição de um governo de união nacional que reúne atualmente grupos    
sunitas, xiitas e não mulçumanos e que é reconhecido por toda a comunidade local e internacional. 

 A morte de Kadafi teve poucos resultados práticos em termos políticos na Líbia, pois seus descendentes       
reprimiram fortemente os grupos rebeldes e governam hoje com base na sharia (o código de leis do islamismo). 
 

INFORMÁTICA 
 
19. Utilizando a função do Microsoft Excel 2003 =CONT.SE(A2:A12;"????el") em C2, é CORRETO afirmar que  
 

 

 

 
 
 
 

 o valor em C2 será 5. 
 o valor em C2 será 0. 
 o valor em C2 será 4. 
 o valor em C2 será ERRO. 
 o caractere “?” não é reconhecido pela função. 

 
 
 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2012/10/ong-apresenta-provas-de-execucao-do-ditador-libio-muamar-kadafi-3920565.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2012/10/ong-apresenta-provas-de-execucao-do-ditador-libio-muamar-kadafi-3920565.html
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20. Um comerciante deseja calcular o valor total de laranjas utilizando o Microsoft Excel 2003. Qual alternativa representa a 
função que o comerciante deverá utilizar? O valor resultante da função está contido na célula E2. 

 

 
 

 =SOMA(A2:A7;C2:C7; "Laranja"). 
 =SOMASE(A2:A7;"Laranja";C2:C7). 
 =CONT.SE(A2:A7;"Laranja";C2:C7). 
 =SOMA(A2:A7;"Laranja"). 
 =SOMASE(A2:A7;C2:C7; "Laranja").  

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. Na Constituição Federal de 1988, há capítulo que trata especificamente do tema ‘Educação’. Dentro desse contexto e a 
partir dos dispositivos constitucionais, analise as afirmações a seguir e, depois, assinale a alternativa CORRETA. 

 
I. Na forma da lei, é absolutamente vedado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros. 
II. A União aplicará, anualmente, no mínimo dez por cento, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios quinze por 

cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manuten-
ção e desenvolvimento do ensino. 

III. As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação serão distribuídas pro-
porcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. 

 
 Apenas a assertiva II está correta. 
 Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
 Apenas a assertiva III está correta. 
 Apenas a assertiva I está correta. 
 Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

 
22. A Lei 8.742, de 07 de dezembro de 1993, trata da organização da Assistência Social e dá outras providências. Sobre 

os dispositivos que tratam dos Benefícios de Prestação Continuada, assinale a alternativa CORRETA. 

 
 O benefício de prestação continuada deve necessariamente ser revisto a cada seis meses para avaliação da 

continuidade das condições que lhe deram origem. 
 O benefício de prestação continuada não poderá ser suspenso pelo órgão concedente quando a pessoa com 

deficiência exercer atividade remunerada, mesmo que o faça na condição de microempreendedor individual. 
 A contratação de pessoa com deficiência como aprendiz implica a suspensão do benefício de prestação conti-

nuada, limitado a seis meses o recebimento concomitante da remuneração e do benefício. 
 A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o direito do idoso ou da pessoa 

com deficiência ao benefício de prestação continuada. 
 Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal 

per capita seja inferior a três salários mínimos. 
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23. Analise as assertivas acerca dos objetivos da Assistência Social previstos na Lei 8.742/93 e, depois, assinale a alterna-
tiva CORRETA. 

 

I. Habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e promoção de sua integração à vida comunitária. 
II. Vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a      

ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos. 
III. Garantia de, no mínimo, três salários-mínimos de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que    

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 
 

 Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
 Todas as assertivas estão corretas. 
 Apenas a assertiva II está correta. 
 Apenas a assertiva III está correta. 
 Apenas as assertivas I e II estão corretas.  

 
24. A Política Nacional de Assistência Social (2004) tem como usuários os cidadãos e grupos que se encontram em situa-

ções de vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, 
pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvan-
tagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no acesso às demais políticas públicas; uso de 
substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precá-
ria ou não inserção no mercado de trabalho formal e informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência 
que podem representar risco pessoal e social.  
 

Para desenvolver o trabalho social com esses usuários, a Assistência Social está articulada em proteções, que podem 
ser definidas como: 

 

 A proteção social básica tem como objetivos prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de      
potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população 
que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário 
ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de 
pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras). 

 O Benefício de Prestação Continuada - BPC e o Programa Bolsa Família constituem benefícios da Política de 
Assistência Social, executados tanto pelos serviços públicos (CRAS), quanto pela rede complementar (entida-
des de assistência social). 

 A proteção social especial é a modalidade de atendimento assistencial destinada a prevenir situação de risco 
pessoal e social de famílias e indivíduos, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, ou, psíquicos, 
abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua,      
situação de trabalho infantil, entre outras. 

 Os serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes em situação de risco, para adultos em  
situação de rua e para mulheres em situação de violência compõem o rol de benefícios socioassistenciais pre-
vistos na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (RESOLUÇÃO CNAS Nº 109, DE 11 DE NO-
VEMBRO DE 2009). 

 Os CRAS são os responsáveis por executar as Medidas socioeducativas em meio-aberto (Prestação de Servi-
ços à Comunidade – PSC e Liberdade Assistida – LA). 
 

25. Analise as afirmações a seguir sobre os objetivos da Política Nacional de Assistência Social. 
 

I. Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e, ou, especial para famílias, indivíduos 
e grupos que deles necessitarem.  

II. Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços 
socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural.  

III. Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na mulher como responsável familiar, 
para garantir as condicionalidades do Programa Bolsa Família. 

IV. Respeito à dignidade, autonomia e aos costumes étnicos-culturais, garantindo-se a gratuidade no acesso aos     
serviços. 

 

Está CORRETO o que se afirma em 

 
 I, II e III apenas. 
 III e IV apenas. 
 I, III e IV apenas. 
 I e II apenas. 
 I, II, III e IV. 
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26. Com o objetivo de identificar a Educação como um direito social público, tomamos por base a Constituição Federal de 
1988, que a descreve em seu Art. 205: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exer-
cício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

 

Ao mesmo tempo que encontramos no Art. 206, os seguintes princípios base do ensino: 
 

I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  
II. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 
III. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 
IV. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;  
V. Valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, planos de carreira para o magistério públi-
co, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;  
VI. Gestão democrática do ensino público, na forma da lei;  
VII. Garantia de padrão de qualidade. 

 
Quais os elementos essenciais para se efetivar os princípios descritos na Constituição Federal de 1988, que são     
responsabilidade do Estado na sociedade atual? 

 
I. ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não  

tiveram acesso na idade própria;  
II. progressiva universalização do ensino médio gratuito; 
III. atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino 
IV. atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade. 
V. acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; 
VI. oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; VII - atendimento ao educando, no ensino 

fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assis-
tência à saúde. 

 
Ao considerar a responsabilidade do Estado em garantir a Educação como direito social público, assinale a alternativa 
que indica todas as afirmações CORRETAS em relação aos elementos essenciais para se efetivar os princípios descri-
tos na CF. 

 

 I, II, III, IV, V. 
 II, III, IV, VI.  
 I, II, IV, V, VI.  
 III, IV, V, VI. 
 Todas estão corretas.  

 
 

27. O conceito de interdisciplinaridade trata da integração entre duas ou mais disciplinas ou áreas do conhecimento para 
um fim comum. É uma abordagem metodológica que integra conceitos, teorias e fórmulas na tentativa de compreen-
der o objeto de estudo como um fenômeno sistêmico.   
Para Fazenda (2008), o trabalho interdisciplinar repousaria em uma busca constante que, a princípio, requereria que 
cada professor conhecesse a sua disciplina, para depois conhecer a disciplina de outro e, assim, o trabalho interdisci-
plinar seria construído. Outras pesquisas que apresentam a interdisciplinaridade como objeto de estudo buscavam   
correlacionar a quebra do paradigma disciplinar à estrutura curricular, visando à formação de graduandos mais atentos 
às relações e aos conteúdos apresentados pelas diversas áreas. 
 

 SANTOS, 2005; FEISTEL; MAESTRELLI, 2012; AGUIAR, 2013; FAZENDA; FERREIRA, 2013. 

 
Ao considerar esse conceito, podemos afirmar que o processo teórico-metodológico interdisciplinar demanda 

 
I. contexto, trabalho cooperativo,  
II. progressiva construção do conhecimento 
III. delimitação de estratégias a partir de problematização 
IV. conceitos claros e objetivos na produção do conhecimento  
V. níveis elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; 
VI. formação de docentes, na busca da integração das áreas. 
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Assinale a alternativa que apresenta todas as informações CORRETAS sobre o tema. 
 

 I, II, III, IV, V. 
 I, II, III, IV, VI.  
 II, III, IV, VI.  
 I, II, IV, V, VI.  
 III, IV, V, VI. 

 
28. Segundo uma pesquisa feita com usuários do site Guia do Estudante, apenas 14% dos estudantes afirmam entender 

muito bem como funciona a pontuação do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), 62% entendem mais ou menos e 
24% não entendem como é calculado o resultado final. 
Dentro de cada prova do ENEM – Matemática e suas tecnologias, Linguagens, Códigos e suas tecnologias, Ciências 
da Natureza e suas tecnologias e Ciências Humanas e suas tecnologias (exceto a redação) – foram estabelecidas es-
calas de proficiência. Essas escalas consideram que cada conhecimento adquirido é necessário para avançar naquela 
área. Ou seja, para aprender o conteúdo B, é necessário conhecer o conteúdo A, e para aprender o conteúdo C, é ne-
cessário ter aprendido o B. 

 

Qual é a Teoria que subsidia a avaliação que está evidente no modelo utilizado pelo INEP (órgão do Ministério da Edu-
cação que elabora o ENEM) nos processos de avaliação de larga escala? 

 
 Por trás desse modelo, está a Teoria de Resposta ao Item (TRI). Essa teoria se baseia em uma função que tem 

em um dos eixos o grau de dificuldade da pergunta e em outro eixo a probabilidade de um candidato com 
aquela proficiência acertar essa questão. O objetivo é obter resultados consistentes e comparáveis. Por outro 
lado, o resultado depende de uma equação complexa e de parâmetros a que os candidatos não têm acesso. A 
TRI permite alguns refinamentos na estimativa das proficiências de modo a discriminar melhor os responden-
tes, finalidade essencial de uma prova como a do Enem. 

  A teoria que é considerada evidencia o número de acertos, por exemplo, um respondente que acerte vários 
itens considerados fáceis e poucos difíceis provavelmente tenha acertado esses difíceis ao acaso e sua profici-
ência será estimada como baixa. 

 Por trás desse modelo, há Teoria de Respostas Imediatas (TRI). Essa teoria se baseia em uma função que tem 
um grau de dificuldade na pergunta que possibilita o candidato assinalar a resposta para acertar a questão.  

 O objetivo das avaliações de larga escala está sustentado na Teoria Formativa de Avaliação, cujo objetivo não 
é obter resultados consistentes e comparáveis. Por outro lado, o resultado depende de uma equação complexa 
e de parâmetros a que os candidatos têm acesso para fazer seu escore.  

 O ENEM considera os mais altos níveis de conhecimentos, pois demandam lógica, raciocínio, proficiência de 
Língua Português, Matemática E Artes, uma vez que ao mensurar como são as respostas, o INEP consegue 
identificar a teoria de educação utilizada por alunos e quais  são as melhores escolas .  

 
29. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cum-

primento dos direitos da criança e do adolescente, definidos na Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990. 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 (qua-
tro) anos, permitida 1 (uma) recondução, mediante novo processo de escolha. São atribuições do Conselho Tutelar: 

 
I. Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança; 
II. Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, para o adolescente autor de ato infracional; 
III. Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário; 
IV. Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendi-

mento dos direitos da criança e do adolescente; 
V. Representar, o Estado em ação contra a família, para destituição do Poder familiar.  

 
 Somente as alternativas III, IV e V estão corretas. 
 Somente as alternativas I, III, IV e V estão corretas. 
 Somente as alternativas III e IV estão corretas. 
 Somente as alternativas I, II, III e IV estão corretas. 
 Somente as alternativas I e V estão corretas. 

 
 
 
 

http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Paginas/Maioria-dos-internautas-confia-no-sistema-de-correcao-do-Enem.aspx
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30. A luta pela escola pública obrigatória e gratuita para toda a população tem sido bandeira constante entre os educado-
res brasileiros, sobressaindo temas sobre as funções sociais e pedagógicas, como a universalização do acesso e per-
manência, e a educação com qualidade e ainda o atendimento às diferenças sociais e culturais, a formação para a    
cidadania crítica. Entretanto, tem-se observado nas últimas décadas contradições mal resolvidas entre quantidade e 
qualidade em relação ao direito à escola, entre aspectos pedagógicos e aspectos socioculturais, entre uma visão de 
escola assentada no conhecimento e outra nas suas missões sociais. LIBÂNEO (2010). 

 

Ao considerar a crítica feita por Libâneo, podemos defender que a função social da escola é visar 

 
 à formação cultural e científica, isto é, ao domínio do saber sistematizado, mediante o qual se promove o desen-

volvimento de capacidades intelectuais, como condição de assegurar o direito à semelhança, à igualdade. Por ou-
tro, é preciso considerar que essa função primordial da escola - a formação cultural e científica - se destina a su-
jeitos diferentes, já que a diferença não é uma excepcionalidade da pessoa humana, mas condição concreta do 
ser humano e das situações educativas. Compreende-se, pois, que não há justiça social sem conhecimento, não 
há cidadania se os alunos não aprenderem. Todas as crianças e jovens necessitam de uma base comum de co-
nhecimentos, junto com medidas que contenham o insucesso e o fracasso escolar. 

  à formação cultural e científica, já que a diferença não é uma excepcionalidade da pessoa humana, mas condi-
ção concreta do ser humano e das situações educativas.  

 à justiça social. Sem conhecimento, não há cidadania se os alunos não aprenderem. Todas as crianças e jovens 
necessitam de uma base comum de conhecimentos, junto com medidas socioeducativas que contenham o insu-
cesso e o fracasso escolar. 

 a garantir o domínio do saber sistematizado, mediante o qual se promove o desenvolvimento de capacidades inte-
lectuais, como condição de assegurar o direito. 

 a atender a diversidade, com foco nas necessidades das regiões a partir dos aspectos legais, como uma forma de 
minimizar a atuação do Estado, na busca de ações contextualizadas para garantir o direito à cidadania. 

 
31. Ao pensar a implementação da lei de Inclusão, Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), se faz neces-

sário refletir sobre as modalidades da educação, na organização do trabalho pedagógico, acesso aos bens e serviços e 
emancipação da pessoa. Nesse contexto, há uma diferença conceitual entre educação especial e inclusão. O que isso 
significa? 

 
 A inclusão acontece por força da lei, já a educação especial é quando uma escola que visa à formação dos de-

ficientes como suas diferenças, por meio de situações educativas. 
 Inclusão paradigma, que surge em resposta a dignidade humana, educação especial serviço que auxilia na 

busca do respeito, justiça, cidadania da pessoa. 
  A escola regular precisa oferecer atendimento educacional complementar na escola especial, e a inclusão é o 

processo que visa à justiça social.  
 A função da escola especial é oferecer serviço qualificado para negar o processo inclusivo na rede regular de 

ensino.   
 A inclusão busca garantir o acesso à escola para pessoas com deficiência. 

 
32. O projeto político-pedagógico é entendido como  uma ação intencional, com um sentido explícito, com um compromisso 

definido coletivamente. Por isso, o projeto pedagógico da escola é, também, um projeto político por estar intimamente 
articulado ao compromisso sócio - político e com os interesses reais e coletivos da comunidade escolar. (...) Na        
dimensão pedagógica reside a possibilidade da efetivação da intencionalidade da escola, que é a formação do cidadão 
participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo. Pedagógico, no sentido de se definir as ações educativas 
e as características necessárias às escolas de cumprirem seus propósitos e sua intencionalidade.”. (Veiga, 1995)  
Podemos buscar sua efetividade por meio de que modelo de gestão na escola pública? 

 
 A inclusão de gestão autoritária, pois está subordinada e quando indicada pelo sistema administrativo que     

autoriza o funcionamento da escola.  
 Na escola regular, com gestão a partir da LBD e do PNE, de modo a garantir acesso e permanência dos profis-

sionais que atuam na escola. 
 A função da gestão deve ser democrática quando possível, na busca de atender as demandas do sistema     

organizacional do estado, município e ou da União.  
 Gestão democrática deve ser entendida como um modelo para a superação do autoritarismo, como também 

delegar ao gestor papel democrático, atribuindo responsabilidades, compartilhando decisões, acreditando no 
potencial  da equipe, de cada um, por meio da colegialidade, da participação busca e desenvolve o  melhor, 
com aconselhamento e  visão cooperativa nas relações humanas. 

 A gestão da escola deve ser democrática até que a ideia de que o diretor é o dono da escola se efetive como 
determina a indicação dos municípios, Estados e União. 
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33. Ao considerar que a educação básica está organizada em níveis de ensino, sendo estes fundamentais e médio, con-
forme definições e critérios pré-estabelecidos pela própria LBD, podemos afirmar que os níveis fundamental e médio    
devem atender o que dispõe o Art. 24, da LDB. Sobre esse tema, assinale a afirmativa CORRETA. 

 

 A carga horária mínima anual será de 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho esco-
lar, incluído o tempo reservado aos exames finais. 

 Na verificação do rendimento escolar, será observada avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, 
com prevalência dos aspectos quantitativos sobre os qualitativos e dos resultados ao longo do período sobre os 
de eventuais provas finais. 

 Todos os estabelecimentos que adotam a progressão regular por série podem em seu regimento escolar admitir 
formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respec-
tivo sistema de ensino. 

 Poderá ocorrer a classificação em qualquer série ou etapa, do ensino fundamental, seja por promoção, para 
aqueles que cursaram a fase anterior e obtiveram aproveitamento; por transferência, para candidatos procedentes 
de outras escolas; ou independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola. 

 Para acompanhar o aluno, a forma de controle e frequência fica a cargo Secretaria da Educação com a delibera-
ção de formas específicas de registro, conforme o disposto no seu exigida a frequência mínima de setenta e cinco 
por cento do total de horas letivas para aprovação. 

 
34. Com a aprovação da Lei 13.005/2014, referente ao Plano Nacional de Educação-PNE, encontramos 20 metas destina-

das à melhoria da qualidade da educação para um prazo de 10 anos. 
 

Ao considerar as metas apresentadas no PNE, temos como diretrizes: 

 
I. O estabelecimento da sua obrigatoriedade em conjunto com o ensino fundamental, o ensino médio (e as modalida-

des concernentes), com a aprovação da Emenda Constitucional nº 59/2009, que estendeu a educação obrigatória 
para a faixa etária de 4 a 17 anos.  

II.  Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a 
sociedade. 

III.  A organização e desenvolvimento da gestão democrática na educação pública. 
IV. Formação do cidadão para a formação humanista, cientifica e cultural no Brasil. 
V.  As metas estabelecem a aplicação de recursos públicos em educação, para assegurar o atendimento, expansão, 

com qualidade e equidade, sem restrição da proporção advinda do Produto Interno Bruto. 
 

Nesse sentido, afirmamos que estão CORRETAS as afirmações 
 

 II, III, IV. 
 I, II, III. 
 II, III, IV. 
 II, IV, V. 
 I, III, V. 

 
35. O Programa Mais Educação (Decreto 7083/2010) tem por finalidade contribuir para melhoria da aprendizagem por meio 

da ampliação do tempo de permanência de crianças, adolescentes e jovens matriculados em escola pública, mediante 
oferta de educação básica em tempo integral. Para os fins deste Decreto, analise e marque a alternativa CORRETA.  

 
A) Considera-se educação básica em tempo integral a jornada escolar com duração igual ou superior a sete horas 

diárias. 
B) As atividades somente poderão ser desenvolvidas dentro do espaço escolar. 
C) Um dos objetivos do Programa é formular política nacional de educação básica em tempo parcial. 
D) As despesas para execução dos encargos no Programa correrão à conta das dotações orçamentárias consigna-

das ao Ministério da Fazenda. 
E) A jornada escolar diária não poderá ser ampliada em nenhuma hipótese.  
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36. O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990) trata da questão do Acesso à Justi-
ça em seus artigos 141 até 144. Em relação a esses direitos previsto a crianças e adolescentes, é CORRETO afirmar:  

 
I. É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judi-

ciário, por qualquer de seus órgãos. A assistência judiciária gratuita será prestada aos que dela necessitarem, atra-
vés de defensor público ou advogado nomeado. 

II. Os menores de dezesseis anos não serão representados e os maiores de dezesseis e menores de vinte e um anos 
poderão comparecer sozinhos frente ao juiz, pois já são considerados emancipados.  

III. E vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a 
que se atribua autoria de ato infracional. 

IV. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referên-
cia ao nome, apelido, filiação, parentesco e residência. 

 
 Somente as alternativas III e IV estão corretas. 
 Somente as alternativas I, III e IV estão corretas. 
 Somente as alternativas I e III estão corretas. 
 Somente as alternativas II, III e IV estão corretas. 
 Somente as alternativas I, II estão corretas. 

 
37. Sobre o Código de Ética do Pedagogo, é CORRETO afirmar que 
 

I. deverá guardar sigilo de tudo que tem conhecimento, como decorrência de sua atividade profissional, que possa 
prejudicar o educando. 

II. As penalidades previstas no código consideram apenas advertência e suspensão do exercício profissional. 
III. constituem infrações disciplinares: violar, sem justa causa, sigilo profissional; praticar crime infamante. 
IV. a quebra do sigilo não será admitida em nenhuma circunstância ou hipótese. 

 
 Somente as alternativas III e IV estão corretas. 
 Somente as alternativas I e III estão corretas. 
 Somente as alternativas I e II estão corretas. 
 Somente as alternativas II, III e IV estão corretas. 
 Somente as alternativas I e IV estão corretas. 

 

38. O Programa Novo Mais Educação, criado pela Portaria MEC nº 1.144/2016 e regido pela Resolução FNDE nº 17/2017, 
é uma estratégia do Ministério da Educação  para atualizar Programa Mais Educação (Decreto nº 7.083/2010). Este 
tem como objetivo melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino fundamental, por meio da 
ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes, otimizando o tempo de permanência dos estudantes na    
escola.  Nesse sentido o Programa será implementado por meio da realização de acompanhamento pedagógico em 
Língua Portuguesa e Matemática e do desenvolvimento de atividades nos campos de artes, cultura, esporte e lazer, 
impulsionando a melhoria do desempenho educacional mediante a complementação da carga horária em cinco ou 
quinze horas semanais no turno e contra turno escolar. O Programa Novo Mais Educação será implementado nas    
escolas públicas de ensino fundamental, por meio de articulação institucional e cooperação com as secretarias estadu-
ais, distrital e municipais de educação, mediante apoio técnico e financeiro do Ministério da Educação - MEC. 

 

O Programa tem por finalidade contribuir para a 

  
I. alfabetização, ampliação do letramento e melhoria do desempenho em língua portuguesa e matemática das crian-

ças e dos adolescentes, por meio de acompanhamento pedagógico específico. 
II. redução do abandono, da reprovação, da distorção idade/ano, mediante a implementação de ações pedagógicas 

para melhoria do rendimento e desempenho escolar. 
III. melhoria dos resultados de aprendizagem do ensino fundamental, nos anos iniciais e finais – 3º e o 9º ano do ensi-

no fundamental regular. 
IV. ampliação do período de permanência dos alunos na escola. 

 
Ao considerar a proposta do Programa Mais Educação, está CORRETA a alternativa: 

 

 Todas as alternativas estão corretas. 
 I, III e IV. 
 II e IV. 
 III e IV.  
 I e III. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49131-port-1144mais-educ-pdf&category_slug=outubro-2016-pdf&Itemid=30192
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=RES&num_ato=00000005&seq_ato=000&vlr_ano=2016&sgl_orgao=CD/FNDE/MEC
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39. O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990), em seu capítulo V, trata das 
Medidas Socioeducativas na Seção I, Art. 112, afirmando que: verificada a prática de ato infracional, a autoridade com-
petente poderá aplicar ao adolescente algumas medidas. Das medidas relacionadas a seguir, qual NÃO se refere a 
uma medida socioeducativa prevista no ECA? 

 
 Internação em estabelecimento educacional. 
 Obrigação de reparar o dano. 
 Prestação de serviços à comunidade. 
 Utilização de tornozeleira eletrônica. 
 Inserção em regime de semiliberdade. 

 
40. Segundo a Lei Municipal nº 1148/2017, a organização de assistência social no Munícipio observará as seguintes    

diretrizes: 
 

I. Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera do governo; 
II. Centralização político-administrativa e comando compartilhado em cada esfera de gestão; 
III. Cofinanciamento partilhado dos entes federados; 
IV. Fortalecimento da relação democrática entre Entes e a sociedade civil; 

 
Nesse sentido, estão CORRETAS somente as afirmações: 

 

 I e IV. 
 II. 
 II, III e IV. 
 I, II e III. 
 I, III e IV. 
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