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NOME: ____________________________________________________________________________ 

ASSINATURA: _______________________________________________________________________ 

 

TEMPO 

 A prova terá duração de 4h00min (quatro horas); 

 O candidato somente poderá sair da sala de realização da prova após o término de realização 

da mesma, sem levar o caderno de prova. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS  

 

 Confira seus dados pessoais, especialmente nome, e número de inscrição e leia atentamente as 

instruções para preencher o Cartão de respostas;  

 Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservados;  

 Confira seu cargo no Caderno de questões e Cartão de respostas;  

 O preenchimento do Cartão de respostas é de sua responsabilidade. Não será efetuada troca 

em caso de rasura ou erro no preenchimento;  

 Serão 20 questões objetivas de múltipla escolha sendo 05 questões de Informática básica e de 

15 questões de Conhecimentos específicos subdivididas em 04 (quatro) alternativas de resposta, 

de “a” a “d”, e dessas alternativas somente 1 (uma) deverá ser assinalada como correta;  

 Para realização da prova o candidato deverá trazer somente caneta esferográfica, com tinta azul 

ou preta;  

 Não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre as questões das provas durante sua 

realização. O candidato poderá, se for o caso, interpor recurso no prazo definido pelo edital;  

 O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, portando material de 

prova (caderno de questões e/ou folha de respostas); 

 O candidato que necessitar ausentar-se da sala de prova durante sua realização somente poderá 

fazê-lo se acompanhado de um fiscal;  

 Para garantir a lisura e segurança na realização da prova a Coordenação Local poderá fazer uso 

de detectores de metal nos banheiros, nos corredores e/ou na sala de prova; 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala o caderno de questões e a folha de 

respostas devidamente preenchido e assinado, com caneta esferográfica, com tinta azul ou 

preta;  

 Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão entregar o material de 

prova e se retirarem da sala simultaneamente.   

Morro da Fumaça – SC, 06 de dezembro de 2019. 
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INFORMÁTICA BÁSICA - 05 QUESTÕES 

 

QUESTÃO 1 (Valor: 1) 

O software é a parte lógica do computador, é formado por um conjunto de instruções lógicas 
que utilize o hardware para o seu funcionamento. Assinale a alternativa que contenha apenas 
exemplos de software: 

A) Windows, Microsoft Office e placa mãe. 

B) Placa mãe, Windows e CPU. 

C) Google Chrome, Microsoft Office e Linux. 

D) Placa mãe, processador e disco rígido. 

 

QUESTÃO 2 (Valor: 1) 

O Windows 10 possui um browser, também conhecido como navegador, ele é utilizado para 
acessar as páginas da web. Qual o navegador padrão do Windows 10: 

A) Edge. 

B) Mozila Firefox. 

C) Google Chrome. 

D) Opera. 

 

QUESTÃO 3 (Valor: 1) 

Considere a seguinte construída no Microsoft Excel. 

 

 

Qual será o resultado da fórmula abaixo aplicada aos seguintes dados da tabela:  

=SOMA(G2:G5) 

A) 52000. 

B) 82000. 

C) 32000. 

D) 27000. 
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QUESTÃO 4 (Valor: 1) 

No Microsoft Word muitas vezes torna-se necessário inserir uma quebra de página, esse 
recurso é utilizado para evitar por exemplo que uma tabela seja dividida em duas páginas. 
Qual o atalho utilizado no Microsoft Word para inserir uma quebra de página:  

A) ALT + ENTER. 

B) CTRL + D. 

C) SHIFT + ENTER. 

D) CTRL + ENTER. 

 

QUESTÃO 5 (Valor: 1) 

As memórias auxiliares ou secundárias são utilizadas para armazenamento de dados, 
também são conhecidas como memória ROM. Existem diversas memórias auxiliares, 
assinale a alternativa que apresenta somente dispositivos com esse tipo de memória. 

A) Placa mãe, disco rígido e gabinete. 

B) Disco rígido, pen drive e CD-ROM. 

C) Placa mãe, monitor e disco rígido. 

D) Processador, Windows e pen drive. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - 15 QUESTÕES 

 

QUESTÃO 6 (Valor: 1) 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança e adolescente, 
respectivamente, para os efeitos legais: 

A) A pessoa com até doze anos de idade completos e a pessoa de treze até dezoito anos. 

B) A pessoa com menos de onze anos e a pessoa de doze até vinte e um anos. 

C) A pessoa com até doze anos de idade incompletos e a pessoa de doze até dezoito anos. 

D) A pessoa com até treze anos incompletos e a pessoa de treze até dezoito anos. 

 

QUESTÃO 7 (Valor: 1) 

Sobre a adoção, assinale a alternativa CORRETA: 

A) A adoção é medida excepcional e revogável. 

B) Os divorciados podem adotar conjuntamente, desde que acordem sobre guarda e regime de 
visitas. 

C) O adotante deve ser dezoito anos mais velho que o adotado, no mínimo. 

D) Os maiores de dezoito anos podem adotar, desde que casados. 

 

QUESTÃO 8 (Valor: 1)  

De acordo com o ECA, assinale a INCORRETA sobre os direitos de liberdade, respeito e 
dignidade de crianças e adolescentes: 
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A) O direito à liberdade compreende o direito de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços 
comunitários, ressalvadas as restrições legais. 

B) O direito à liberdade compreende os direitos à opinião e expressão e à participação da vida 
política, na forma da lei. 

C) A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico 
ou de tratamento cruel ou degradante como formas de correção e/ou disciplina. 

D) Os pais ou integrantes da família ampliada podem se utilizar do castigo físico como forma de 
correção, disciplina ou educação, desde que moderadamente.  

 

QUESTÃO 9 (Valor: 1) 

Sobre a família natural, a família extensa e a família substituta, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) A colocação em família substituta somente pode se dar por meio de adoção. 

B) A família natural é a formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. 

C) A família substituta pode ser decorrente de adoção. 

D) A família extensa ou ampliada é a que se estende para além da unidade pais e filhos ou da 
unidade do casal. 

 

QUESTÃO 10 (Valor: 1) 

Assinale a alternativa INCORRETA a respeito da prevenção de ocorrência de ameaça ou 
violação dos direitos da criança e do adolescente, conforme o ECA. 

A) Crianças menores de dez anos somente poderão entrar e permanecer em locais de 
apresentação quando acompanhados dos pais ou responsável. 

B) É proibida a venda de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes. 

C) É proibida a hospedagem de criança e adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento 
congênere sem autorização ou acompanhamento pelos pais ou responsável. 

D) As revistas e publicações contendo material impróprio somente poderão ser comercializadas em 
embalagem lacrada, sendo dispensada qualquer advertência sobre seu conteúdo. 

 

QUESTÃO 11 (Valor: 1)  

Sobre o direito à convivência familiar e comunitária, o poder familiar e a filiação previstos no 
ECA, assinale a alternativa CORRETA: 

A) A criança e o adolescente têm o direito de ser criados no seio da família natural, e, 
excepcionalmente em família substituta. 

B) A criança e o adolescente têm o direito de ser criados no seio da família extensa, e, 
excepcionalmente em família natural. 

C) Em virtude de desigualdade entre os filhos legítimos e ilegítimos, é permitida distinções no 
tratamento daqueles nascidos da relação matrimonial em relação aos nascidos fora dela. 

D) A criança e o adolescente têm o direito de ser colocados em família substituta sempre que a 
família natural for carente de recursos materiais para garantir todos os seus direitos fundamentais. 
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QUESTÃO 12 (Valor: 1) 

A respeito do acolhimento familiar, previsto no art. 34 do ECA, assinale a INCORRETA: 

A) A família acolhedora receberá a criança ou adolescente afastado do convívio familiar sob a forma 
de guarda. 

B) A inclusão da criança ou adolescente em programas de acolhimento familiar terá preferência ao 
seu acolhimento institucional. 

C) A guarda exercida pela família acolhedora tem caráter permanente, só podendo ser revogada 
por ato fundamentados do Ministério Público. 

D) Poderão ser utilizados recursos federais, estaduais, distritais e municipais para a manutenção 
dos serviços de acolhimento em família acolhedora, facultando-se o repasse de recursos para a 
própria família acolhedora. 

 

QUESTÃO 13 (Valor: 1) 

Assinale a alternativa que apresenta corretamente duas características do Conselho Tutelar: 

A) Órgão permanente e autônomo. 

B) Órgão não jurisdicional e provisório. 

C) Órgão jurisdicional e subordinado. 

D) Órgão não jurisdicional e unitário. 

 

QUESTÃO 14 (Valor: 1)  

Assinale a alternativa CORRETA em relação às atribuições do Conselho Tutelar: 

A) Atender as crianças e adolescentes nos casos de ameaça ou violação dos seus direitos e decidir 
os conflitos jurídicos envolvendo os pais ou responsáveis. 

B) Encaminhar ao Delegado de Polícia notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal 
contra os direitos da criança e do adolescente. 

C) Resolver os casos que envolvam conflito de interesses relacionados à destituição do poder 
familiar, guarda, tutela ou adoção. 

D) Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. 

 

QUESTÃO 15 (Valor: 1) 

Sobre as decisões do Conselho Tutelar, assinale a CORRETA: 

A) As decisões podem ser revistas somente quando há eleição para Conselheiros Tutelares. 

B) As decisões são revistas pelo Ministério Público a qualquer momento a requerimento de qualquer 
membro da sociedade. 

C) As decisões somente poderão ser revistas pelo Ministério Público a pedido de quem tenha 
interesse legítimo. 

D) As decisões somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha 
interesse legítimo. 
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QUESTÃO 16 (Valor: 1) 

A respeito das medidas socioeducativas aplicáveis ao adolescente pela prática de ato 
infracional - conduta praticada por adolescente descrita como crime ou contravenção penal, 
assinale a alternativa INCORRETA: 

A) A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse 
geral por período não superior a 6 (seis) meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas 
e outros estabelecimentos congêneres. 

B) A advertência consiste na admoestação verbal, reduzida a termo e assinada. 

C) A obrigação de reparar o dano consiste na determinação da restituição da coisa, do 
ressarcimento do dano ou da compensação a vítima de ato infracional sem reflexo patrimonial. 

D) A internação consiste em medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios da brevidade, 
excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 

 

QUESTÃO 17 (Valor: 1) 

Diante de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de 
maus-tratos contra criança ou adolescente, deve-se obrigatoriamente comunicar ao: 

A) Delegado de Polícia Federal. 

B) Conselho Tutelar. 

C) Ministério Público. 

D) Juiz da Vara da Infância. 

 

QUESTÃO 18 (Valor: 1) 

É proibida a venda de determinados produtos a crianças e adolescentes, EXCETO: 

A) Armas, munições e explosivos. 

B) Fogos de estampido e de artificio com potencial reduzido e incapazes de provocar dano físico 
em caso de utilização indevida. 

C) Bilhetes lotéricos e equivalentes. 

D) Bebidas alcoólicas.  

 

QUESTÃO 19 (Valor: 1)  

A competência do Conselho Tutelar é determinada conforme a regra de competência fixada 
para a autoridade judiciária (artigo 147 do ECA), ou seja: 

A) Pelo domicílio dos pais ou responsável. 

B) Pelo local do registro de nascimento da criança ou do adolescente. 

C) Pelo local do registro de nascimento de um ou de ambos os pais. 

D) Pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, ainda que presentes os pais ou 
responsável. 
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QUESTÃO 20 (Valor: 1)  

A respeito do direito à educação de crianças e adolescentes, é dever do Estado, conforme 
artigo 54 do ECA, assegurar-lhes: 

A) Ensino fundamental, facultativo e gratuito, apenas para os que a ele não tiveram acesso na idade 
própria. 

B) Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 
regular de ensino. 

C) Oferta de ensino matutino regular, mesmo que conflite com os horários do adolescente 
trabalhador. 

D) Atendimento em creche e pré-escola às crianças de dois a quatro anos de idade. 

 


