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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 

▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 

▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 

▪ Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 

▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 

▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 

▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 

▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 

▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 

▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 

▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 

▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início 

da prova. 

▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 

tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

 

 

 

GABARITO RASCUNHO 

Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte. 

 

 

CARGO 102 
 

ASSISTENTE SOCIAL 

Data e Horário da Prova 
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Teste Seletivo da Prefeitura Municipal de Canto do Buriti – PI  

Crescer Consultorias 

 

 

 

 

 

 

 CARGO: 102 – ASSISTENTE SOCIAL                                                                                                 Página 2 / 10 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TESTE SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI - PI 
 

 CARGO: 102 – ASSISTENTE SOCIAL                                                                                         Página 3 / 10 
 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 

Leia atentamente o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 3. 
 

Ciao 

(...) Nasceu (...), na velha Belo Horizonte dos anos 20, um cronista que ainda hoje, com a graça de Deus 

e com ou sem assunto, comete as suas croniquices. 
 

Comete é tempo errado de verbo. Melhor dizer: cometia. Pois chegou o momento deste contumaz 

rabiscador de letras pendurar as chuteiras (que na prática jamais calçou) e dizer aos leitores um ciao-

adeus sem melancolia, mas oportuno. 
 

(...) Procurou extrair de cada coisa não uma lição, mas um traço que comovesse ou distraísse o leitor, 

fazendo-o sorrir, se não do acontecimento, pelo menos do próprio cronista, que às vezes se torna 

cronista do seu umbigo, ironizando-se a si mesmo antes que outros o façam. 
 

Crônica tem essa vantagem: não obriga ao paletó--e-gravata do editorialista, forçado a definir uma posição 

correta diante dos grandes problemas; não exige de quem a faz o nervosismo saltitante do repórter, 

responsável pela apuração do fato na hora mesma em que ele acontece; dispensa a especialização suada 

em economia, finanças, política nacional e internacional, esporte, religião e o mais que imaginar se possa. 

(...) O que lhe pedimos é uma espécie de loucura mansa, que desenvolva determinado ponto de vista não 

ortodoxo e não trivial e desperte em nós a inclinação para o jogo da fantasia, o absurdo e a vadiação de 

espírito. Claro que ele deve ser um cara confiável, ainda na divagação. Não se compreende, ou não 

compreendo, cronista faccioso, que sirva a interesse pessoal ou de grupo, porque a crônica é território 

livre da imaginação, empenhada em circular entre os acontecimentos do dia, sem procurar influir neles. 

Fazer mais do que isso seria pretensão descabida de sua parte. Ele sabe que seu prazo de atuação é 

limitado: minutos no café da manhã ou à espera do coletivo. 

 

(...) Foi o que esse outrora-rapaz fez ou tentou fazer em mais de seis décadas. (...) Em certo 

período, consagrou mais tempo a tarefas burocráticas do que ao jornalismo, porém jamais deixou de ser 

homem de jornal, leitor implacável de jornais, interessado em seguir não apenas o desdobrar das notícias 

como as diferentes maneiras de apresentá-las ao público. Uma página bem diagramada causava-lhe prazer 

estético; a charge, a foto, a reportagem, a legenda bem feitas, o estilo particular de cada diário ou revista 

eram para ele (e são) motivos de alegria profissional. (...) A duas grandes casas do jornalismo brasileiro 

ele se orgulha de ter pertencido ― o extinto Correio da Manhã (...) e o Jornal do Brasil (...). Quinze anos 

de atividade no primeiro e mais 15, atuais, no segundo, alimentarão as melhores lembranças do velho 

jornalista. 
 

E é por admitir esta noção de velho, consciente e alegremente, que ele hoje se despede da crônica (...) 
 

Aos leitores, gratidão, essa palavra-tudo. 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Ciao.  

Jornal do Brasil, São Paulo, 29 set. 1984.
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01) A partir da leitura do texto, para Drummond, 

a crônica deve ser: 

 

(A) Um texto literário que leve o leitor a aceitar o 

ponto de vista do autor. 

(B) Um texto literário que tenha como principal 

objetivo o entretenimento do leitor. 

(C) Um texto científico ou literário com uma 

linguagem objetiva, direta e simples. 

(D) Uma composição literária com comentários 

precisos, livres da imaginação. 

 

02) O termo destacado pode ser substituído pela 

palavra entre parêntese, exceto em:   

 

(A) “O que lhe pedimos é uma espécie de loucura 

mansa, que desenvolva determinado ponto de 

vista não ortodoxo (...)”    (que segue 

qualquer doutrina) 

(B) “Não se compreende, ou não compreendo, 

cronista faccioso (...)”  (parcial) 

(C) “Claro que ele deve ser um cara confiável, 

ainda na divagação.”   (direção do assunto) 

(D) “Pois chegou o momento deste contumaz 

rabiscador de letras (...)    (teimoso) 

 

03)  “Em certo período, consagrou mais tempo a 

tarefas burocráticas do que ao jornalismo, 

porém jamais deixou de ser homem de 

jornal, leitor implacável de jornais (...)” 

 

O termo destacado na frase acima estabelece uma 

relação de ideia de: 

(A) Oposição. 

(B) Explicação. 

(C) Conclusão. 

(D) Condição.  

 

 

 

 

 

04) Analise as afirmativas e marque a incorreta: 
  

(A) As palavras “décadas” e “paletó” são, 

respectivamente, proparoxítona e oxítona. 

(B) A palavra “implacável” é acentuada por ser 

paroxítona terminada em “l”. 

(C) A palavra “jogo” não é acentuada por ser 

paroxítona terminada em “o”. 

(D) A palavra “distraísse” é acentuada no 

ditongo. 
 

05)  “Em certo período, consagrou mais tempo a 

tarefas burocráticas do que ao jornalismo 

(...), 
 

Assinale a alternativa que justifica corretamente a 

vírgula nessa frase:  

(A) Separar oração antecipada. 

(B) Separar termos com mesma função sintática. 

(C) Separar adjunto adverbial deslocado. 

(D) Separar aposto. 

 

06)  “O que lhe pedimos é uma espécie de 

loucura mansa, que desenvolva determinado 

ponto de vista não ortodoxo (...)”  
 

É correto afirmar sobre a classificação das 

palavras destacadas na ordem em que aparecem 

na frase: 

(A) Pronome oblíquo - conjunção. 

(B) Pronome oblíquo – advérbio. 

(C) Pronome indefinido - advérbio. 

(D) Pronome relativo - conjunção. 
 

07) Leia as seguintes orações: 
 

I. Logo que chegamos ao teatro, o espetáculo 

começou. 

II. Para que a paz seja mantida, é necessário um 

diálogo franco. 

III. Ele poderá ficar aqui, desde que se comporte 

bem. 

IV. O concurso será realizado como está 

previsto no regulamento. 
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A oração subordinada sublinhada em cada item 

estabelece, com a oração principal, relação de: 

(A) tempo / finalidade / condição / conformidade. 

(B) condição / causa / tempo / comparação. 

(C) tempo / condição / finalidade / causa. 

(D) condição / finalidade / tempo / conformidade.  

 

08) Assinale a alternativa que NÃO está de 

acordo com o Manual de Redação da 

Presidência da República: 

 

(A) O vocativo a ser empregado em 

comunicações dirigidas aos Chefes de Poder 

é Excelentíssimo Senhor, seguido do cargo 

respectivo. 

(B) Vossa Senhoria é empregado para as demais 

autoridades e para particulares. O vocativo 

adequado é: Senhor Fulano de Tal. 

(C) A forma Vossa Magnificência é empregada, 

por força da tradição, em comunicações 

dirigidas a reitores de universidade. 

(D) Vossa Reverendíssima é empregado para 

sacerdotes, clérigos e demais religiosos. 

 

09) A frase que está de acordo com a norma 

padrão escrita da língua, encontra-se na 

opção: 

 

(A) Todos os jogadores de basquete enfrentaram 

impecilhos durante as competições estaduais. 

(B) Protestos no Brasil ganham repercursão 

mundial. 

(C) As sobrancelhas muito finas já não estão na 

moda. 

(D) O combate entre as forças do bem e 

do mau é eterno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Os períodos abaixo apresentam diferença de 

pontuação. Assinale a alternativa que 

corresponde ao período de pontuação 

CORRETA:  

 

(A) Mais tarde, no século XI, o país sofreu nova 

invasão: os normandos, povo nórdico que 

habitava o norte da França, instalaram-se ali 

e submeterem-se os anglo-saxões ao seu 

domínio.  

(B) Mais tarde no século XI, o país sofreu nova 

invasão; os normandos povo nórdico, que 

habitava o norte da França instalaram-se ali, 

e submeterem-se os anglo-saxões, ao seu 

domínio. 

(C) Mais tarde, no século XI, o país sofreu nova 

invasão: os normandos povo nórdico que 

habitava o norte da França instalaram-se ali 

e submeterem-se os anglo-saxões; ao seu 

domínio. 

(D) Mais tarde no século XI, o país, sofreu nova 

invasão os normandos, povo nórdico que 

habitava, o norte da França instalaram-se, 

ali e submeterem-se, os anglo-saxões ao seu 

domínio. 
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11) A Lei 8.142/90 estabelece que os seguintes 

órgãos terão representação no Conselho 

Nacional de Saúde: 

 

(A) Ministério da Saúde e Comissão 

Intergestores Regional 

(B) Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(Conass) e o Conselho Nacional de 

Secretários Municipais de Saúde 

(Conasems). 

(C) Secretaria Estadual de Saúde e Anvisa. 

(D) Comissão Intergestores Tripartite e 

Comissão Intergestores Bipartite. 

 

12) As comissões intersetoriais terão a finalidade 

de articular políticas e programas de interesse 

para a saúde, cuja execução envolva áreas 

não compreendidas no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS). A articulação das 

políticas e programas, a cargo das comissões 

intersetoriais não abrangerá a seguinte 

atividade: 

 

(A) Ciência e tecnologia. 

(B) Recursos humanos. 

(C) Saúde indígena. 

(D) Saneamento e meio ambiente. 

 

13) Na perspectiva de superar as dificuldades 

apontadas, os gestores do SUS assumiram o 

compromisso público da construção do Pacto 

pela Saúde (2006), que será anualmente 

revisado, com base nos princípios 

constitucionais do SUS, ênfase nas 

necessidades de saúde da população e que 

implicará o exercício simultâneo de definição 

de prioridades articuladas e integradas nos 

três componentes:  

(A) Pacto pela Humanização, Pacto pelo SUS e 

Pacto de Atenção Básica. 

(B) Pacto de Gestão do SUS, Pacto pela Saúde no 

SUS e Pacto pelas redes de atenção.  

(C) Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e 

Pacto de Gestão do SUS. 

(D) Pacto pela Vida, Pacto pela Humanização no 

SUS e Pacto de Atenção à saúde. 

 

14) Para assegurar ao usuário o acesso universal, 

igualitário e ordenado às ações e serviços de 

saúde do SUS, não caberá aos entes 

federativos, a seguinte atribuição: 

 

(A) Monitorar o acesso às ações e aos serviços de 

saúde. 

(B) Ofertar regionalmente as ações e os serviços 

de saúde.  

(C) Orientar e ordenar os fluxos das ações e dos 

serviços de saúde. 

(D) Garantir o sigilo no acesso às ações e aos 

serviços de saúde. 

 

15) A Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais (RENAME) compreende: 

 

(A) a seleção e a padronização dos principais 

medicamentos indicados para atendimento de 

doenças ou de agravos no âmbito do SUS e 

na iniciativa privada. 

(B) a seleção e a padronização de medicamentos 

indicados para atendimento de doenças ou de 

agravos no âmbito do SUS. 

(C) a seleção e a padronização de medicamentos 

indicados para atendimento de doenças ou de 

agravos mais prevalentes no mundo 

atualmente. 

(D) a seleção e a padronização de todos os 

medicamentos autorizados para atendimento 

de doenças ou de agravos no Brasil. 

 

 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                      

QUESTÕES DE 11 A 20 
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16) A elaboração e atualização periódica do 

plano de saúde é atribuição de competência:  

 

(A) da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios. 

(B) dos Municípios. 

(C) dos Estados. 

(D) da União. 

 

17) O processo de planejamento e orçamento do 

Sistema Único de Saúde (SUS) será:  

 

(A) Ascendente, do nível local até o federal. 

(B) Descendente, do nível federal até o local. 

(C) Ascendente, do nível federal até o local. 

(D) Descendente, do nível local até o federal. 

 

 

18) Analise as afirmativas abaixo sobre a 

participação da iniciativa privada no Sistema 

Único de Saúde (SUS): 

 

I. A participação complementar dos serviços 

privados será formalizada mediante lei, 

observadas, a respeito, as normas de direito 

público. 

II. Os critérios e valores para a remuneração de 

serviços e os parâmetros de cobertura 

assistencial serão estabelecidos pela direção 

nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), 

aprovados no Conselho Nacional de Saúde. 

III. Aos proprietários, administradores e 

dirigentes de entidades ou serviços 

contratados é permitido exercer cargo de 

chefia ou função de confiança no Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

 

O número de afirmativas corretas corresponde a: 

(A) Zero. 

(B) Uma. 

(C) Duas. 

(D) Três, 

 

19) As ações e serviços públicos de saúde e os 

serviços privados contratados ou 

conveniados que integram o Sistema Único 

de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo 

com as diretrizes previstas na Constituição 

Federal e devem ainda obedecer os princípios 

apontados na Lei 8080/90.  

 

Estes princípios do SUS são classificados como 

doutrinários ou organizativos. São classificados 

como princípios organizativos do SUS: 

(A) Descentralização, Hierarquização e 

Regionalização. 

(B) Legalidade, Moralidade e Impessoalidade. 

(C) Integralidade, Universalidade e Equidade. 

(D) Eficiência, Publicidade e Centralização. 

 

20) De acordo com a Lei 8.142/90, é correto 

afirmar que: 

 

(A) O Conselho de Saúde reunir-se-á a cada 

quatro anos com a representação dos vários 

segmentos sociais, para avaliar a situação de 

saúde e propor as diretrizes para a formulação 

da política de saúde nos níveis 

correspondentes. 

(B) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 

cinco anos com a representação dos vários 

segmentos sociais, para avaliar a situação de 

saúde e propor as diretrizes para a formulação 

da política de saúde nos níveis 

correspondentes. 

(C) O Conselho de Saúde reunir-se-á a cada cinco 

anos com a representação dos vários 

segmentos sociais, para avaliar a situação de 

saúde e propor as diretrizes para a formulação 

da política de saúde nos níveis 

correspondentes. 

(D) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 

quatro anos com a representação dos vários 

segmentos sociais, para avaliar a situação de 

saúde e propor as diretrizes para a formulação 

da política de saúde nos níveis 

correspondentes. 
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21) Analise as afirmativas. 

 

Baseadas na Constituição Federal de 1988 e na 

LOAS, a organização da Assistência Social tem 

as seguintes diretrizes: 

 

I. Descentralização político-administrativa, 

cabendo a coordenação e as normas gerais à 

esfera federal e a coordenação e execução dos 

respectivos programas às esferas  estadual e 

municipal, bem como a entidades 

beneficentes e de assistência social, 

garantindo o comando único das ações em 

cada esfera de governo, respeitando-se as 

diferenças e as características 

socioterritoriais locais; 

II. Participação da população, por meio de 

organizações representativas, na formulação 

das políticas e no controle das ações em todos 

os níveis;  

III. Primazia da responsabilidade do Estado na 

condução da Política de Assistência Social 

em cada esfera de governo;  

IV. Centralidade na família para concepção e 

implementação dos benefícios, serviços, 

programas e projetos. 

 

Estão corretas as afirmativas: 

(A) Apenas I e II 

(B) Apenas II – III e IV 

(C) Apenas II e III  

(D) I – II – III e IV 

 

22) Marque V(verdadeiro)  ou F(falso) e assinale 

a alternativa correspondente. 

 

Constitui o público usuário da Política de 

Assistência Social, cidadãos e grupos que se 

encontram em situações de vulnerabilidade e 

riscos, tais como:  

 

 

 

 

 ) famílias e indivíduos com perda ou 

fragilidade de vínculos de afetividade, 

pertencimento e sociabilidade. 

 ) identidades estigmatizadas em termos 

étnico, cultural e sexual; desvantagem 

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 precária ou não inserção no 

mercado de trabalho formal e informal; 

estratégias e alternativas diferenciadas de 

sobrevivência que podem representar risco 

pessoal e social. 

 

(A) F – V – V – V 

(B) V – F – V – V 

(C) V – V – V – F 

(D) V – V – V – V 

 

23) São considerados serviços de média 

complexidade aqueles que oferecem 

atendimentos às famílias e indivíduos com 

seus direitos violados, mas cujos vínculos 

familiar e comunitário não foram rompidos. 

Neste sentido, requerem maior estruturação 

técnicooperacional e atenção especializada e 

mais individualizada, e, ou, de 

acompanhamento sistemático e monitorado, 

tais como, EXCETO: 

 

(A) Abordagem de Rua.  

(B) Cuidado no Domicílio. 

(C) Medidas socioeducativas em meio-aberto. 

(D) Medidas socioeducativas restritivas e 

privativas de liberdade. 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 30 
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24) No Sistema Único de Assistência Social  - 

SUAS o modelo de gestão é: 

 

(A) Centralizado e democrático. 

(B) Centralizado e participativo. 

(C) Descentralizado e participativo. 

(D) Descentralizado e restritivo. 

 

25) De acordo com a Política Nacional de 

Assistência Social - PNAS, entende-se por 

pactuação, na gestão da Assistência Social, as 

negociações estabelecidas com a anuência 

das esferas de governo envolvidas, no que 

tange à operacionalização da política, não 

pressupondo processo de votação nem tão-

pouco de deliberação. Marque a alternativa 

incorreta. 

 

(A) As instâncias são organizadas em âmbito 

federal (CIT) e estadual (CIB). 

(B) As instâncias tem a finalidade de assegurar a 

negociação e o acordo entre os gestores 

envolvidos, no sentido de tornar efetiva a 

descentralização da política pública de 

Assistência Social. 

(C) As pactuações de tais instâncias só são 

possíveis na medida em que haja 

concordância de todos os entes envolvidos, 

sendo formalizada por meio de publicação da 

pactuação e submetidas às instâncias de 

deliberação. 

(D) As pactuações realizadas nas comissões 

devem ser publicadas, amplamente 

divulgadas, inseridas na rede articulada de 

informações para a gestão da Assistência 

Social e encaminhadas, pelo gestor, para 

apenas a apreciação dos respectivos 

conselhos de Assistência Social. 

 

 

 

 

 

26) De acordo com a Lei nº 8.662/93, que dispõe 

sobre a profissão de Assistente Social, são 

atribuições privativas do Assistente Social, 

EXCETO:  

 

(A) Fiscalizar o exercício profissional através dos 

Conselhos Federal e Regional. 

(B) Atuar diretamente ligado com o sistema de 

garantia de direito, exigindo uma gestão mais 

complexa e compartilhada com o Poder 

Judiciário. 

(C) Planejar, organizar e administrar programas e 

projetos em Unidade de Serviço Social. 

(D) Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos 

periciais, informações e pareceres sobre a 

matéria de Serviço Social. 

 

27) Assinale a alternativa INCORRETA em 

relação a Lei nº 8.080/90. 

 

(A) Os municípios poderão constituir consórcios 

para desenvolver em conjunto as ações e os 

serviços de saúde que lhes correspondam. 

(B) Os níveis de saúde expressam a organização 

social e econômica do País, tendo a saúde 

como determinantes e condicionantes, entre 

outros, a alimentação, a moradia, o 

saneamento básico, o meio ambiente, o 

trabalho, a renda, a educação, a atividade 

física, o transporte, o lazer e o acesso aos 

bens e serviços essenciais. 

(C) Serão criadas comissões intersetoriais de 

âmbito nacional, subordinadas ao Conselho 

Nacional de Saúde, integradas pelos 

Ministérios e órgãos competentes e por 

entidades representativas da sociedade civil. 

(D) Serão criadas condições para a extensão e 

universalização da proteção  social aos 

brasileiros através da política de assistência 

social a nível municipal, estadual e federal. 

 

 

 



TESTE SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI - PI 
 

 CARGO: 102 – ASSISTENTE SOCIAL                                                                                         Página 10 / 10 
 

28) Marque a alternativa incorreta em relação à 

Seguridade Social.  

 

(A) Compreende um conjunto integrado de ações 

de iniciativa dos poderes públicos e da 

sociedade.  

(B) Destina assegurar o direito relativo à saúde, à 

previdência e à assistência social. 

(C) Obedece ao princípio da universalidade da 

cobertura e do atendimento. 

(D) Representa uma conquista na área de 

proteção das crianças e adolescente, pois 

passou a atribuir responsabilidades para os 

adultos e para a sociedade em geral. 

 

29) Marque a alternativa correta, em relação ao 

Estatuto do Idoso: 

 

(A) Ao idoso que esteja no domínio de suas 

faculdades mentais é assegurado o direito de 

optar pelo tratamento de saúde que lhe for 

reputado mais favorável.  Não estando o 

idoso em condições de proceder à opção, esta 

só poderá ser feita pelo próprio médico, caso 

em que deverá comunicar o fato ao 

Ministério Público. 

(B) Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) 

anos, que não possuam meios para prover sua 

subsistência, nem de tê-la provida por sua 

família, é assegurado o benefício mensal de 1 

(um) salário-mínimo, nos termos da Lei 

Orgânica da Assistência Social – Loas. 

(C) É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a 

regular os direitos assegurados às pessoas 

com idade igual ou superior a 65 (sessenta e 

cinco) anos. 

(D) Na admissão do idoso em qualquer trabalho 

ou emprego, é vedada a discriminação e a 

fixação de limite máximo de idade, inclusive 

para concursos, ressalvados os casos em que 

a natureza do cargo o exigir. Porém, o 

primeiro critério de desempate em concurso 

público será a idade, dando-se preferência ao 

de idade menos elevada. 

30) Marque a alternativa correta em relação ao 

Estatuto da Criança e Adolescente: 

 

(A) A colocação em família substituta da criança 

ou do adolescente se fará mediante guarda 

tutela ou 

adoção, levando-se em conta como critérios 

o grau de parentesco e a relação de afinidade 

ou 

afetividade a fim de evitar ou minorar as 

consequências decorrentes da medida. 

(B) A criança e o adolescente têm direito de 

participar da vida política, na forma da lei, 

bem como brincar, praticar esportes e 

divertir-se, como aspectos compreendidos no 

direito de cidadania. 

(C) São asseguradas ao adolescente, entre outras, 

as garantias processuais semiliberdade 

assistida durante o curso do processo legal. 

(D) Sobre as medidas específicas de proteção, 

pode-se dizer que algumas podem ser 

aplicadas pelo Ministério Público, outras 

pelo Conselho Tutelar e outras ainda são de 

competência exclusiva da autoridade 

judiciária. 

 

 


