Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Estado de Santa Catarina

CONSELHEIRO TUTELAR
ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 2016/2019
INSTRUÇÕES:


Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente

que compõem a prova objetiva. E também a Folha de Respostas para transcrever as respostas da Prova Objetiva.
ATENÇÃO:
1 – É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.
2 – Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de questões
está de acordo com o informado acima. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso
haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.
3 – Confira na sua Folha de Respostas seu nome, cargo e número de documento e em caso de dúvida comunique ao fiscal.
4 – Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas, que será o único documento válido
para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
5 – Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Os fiscais
não estão autorizados a emitir opiniões nem esclarecer dúvidas em relação ao conteúdo das provas, cabendo exclusivamente ao
candidato interpretar e decidir.
6 – A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados
às respostas e ao número de inscrição.
7 – Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma
alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
8 – Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas
controle seu tempo.
9 – Você somente poderá deixar a sala de prova após 1h de seu início, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de
Respostas e o Caderno de Questões.
10 – Em caso de necessidade de utilizar o sanitário solicite ao fiscal de sala. Você será acompanhado pelo fiscal de corredor
devendo, no percurso, permanecer em silêncio absoluto, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de
metais. Após deixar a sala ao término da prova, não é permitido ao candidato o uso dos sanitários locais.
11 – Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos, após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura
da ata. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação deverá assinar um termo desistindo do certame e, caso se negue,
deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de sala e pelo coordenador da
unidade escolar.
12 – O(A) candidato(a) não deve utilizar: máquinas calculadoras ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos
ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e(ou) legislação; agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares,
smartphones, tablets, iPod®, gravadores, pendrive, mp3 player ou similar, qualquer receptor ou transmissor de dados e
mensagens, bipe, notebook, palmtop, walkman®, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc.
13 – Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da
prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
14 – Qualquer tentativa de fraude, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis,
inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
------------------------------------------------------------ (recorte aqui) ----------------------------------------------------------------------
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Realização MGA Concursos

04) Art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- A administração pública direta e indireta de
01) Em relação aos incisos do Art. 5º, da

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do

Constituição Federal de 1988, assinale o que

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos

estiver INCORRETO.

princípios de:

A) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer

A)

alguma coisa senão em virtude de lei.

publicidade e eficiência.

B) É livre a manifestação do pensamento, não sendo

B) Legalidade, subjetividade, publicidade, eficiência e

vedado o anonimato.

libidinagem.

C) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao

C)

agravo, além da indenização por dano material, moral

burocracia e imperícia.

ou à imagem.

D) Eficiência, moralidade, pessoalidade, ignomínia e

D) São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra

subjetividade.

Legalidade,

Moralidade,

impessoalidade,

publicidade,

moralidade,

impessoalidade,

e a imagem das pessoas, assegurado o direito a
indenização pelo dano material ou moral decorrente de

05) Em relação ao inciso XVI, do Art. 37 da

sua violação.

Constituição

Federal

de

1988,

analise

as

afirmativas.
02) Inciso XXV, do Art. 5º da Constituição Federal

I - É vedada a acumulação remunerada de dois cargos

de 1988 - No caso de iminente perigo público, a

de professor quando houver compatibilidade de

autoridade competente poderá:

horários.

A) Usar de propriedade particular, assegurada ao

II - É vedada a acumulação remunerada de um cargo

proprietário indenização ulterior, se houver dano.

de professor com outro técnico ou científico quando

B) Usar de propriedade pública, assegurada ao

houver incompatibilidade de horários.

proprietário indenização posterior, se não houver

III - É vedada a acumulação remunerada de dois

dano.

cargos ou empregos privativos de profissionais de

C) Usar de propriedade particular, assegurada ao

saúde, com profissões regulamentadas, havendo ou

proprietário anterior, se não houver dano.

não compatibilidade de horários.

D) Usar de propriedade pública, assegurada ao

IV - A acumulação de cargos públicos será vedada em

proprietário anterior, se houver dano.

qualquer hipótese.
Assinale a alternativa CORRETA.

03) De acordo com o Art. 6º, da Constituição

A) Somente II está correta.

Federal de 1988, são direitos sociais, EXCETO:

B) I e III está correta.

A) Trabalho.

C) II, III e IV estão corretas.

B) Lazer.

D) Todas as afirmativas estão corretas.

C) Alimentação.
06) De acordo com o Art. 198, da Constituição

D) Previdência privada.

Federal de 1988, as ações e serviços públicos de
saúde

integram

uma

rede

regionalizada

e

hierarquizada e constituem um sistema único,
organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
A) Centralização, atendimento integral e segurança da
comunidade.
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B)

Descentralização,

atendimento

parcial

e

C) 17 (dezessete)

participação da comunidade.

D) 18 (dezoito)

C) Centralização, atendimento prioritário e segurança
10) De acordo com o § 3º, do Art. 42 da Lei 8.069/90,

da comunidade.
D)

Descentralização,

atendimento

integral

o adotante há de ser quantos anos mais velho do

e

que o adotando?

participação da comunidade.

A) 10 (dez) anos.
07) Art. 206, da Constituição Federal de 1988 - O

B) 16 (dezesseis) anos.

ensino será ministrado com base nos seguintes

C) 20 (vinte) anos.

princípios, EXCETO:

D) 23 (vinte e três) anos.

A) Igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola.

11) Art. 47 da Lei 8.069/90 – “O vínculo da adoção

B) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e

constitui-se por sentença judicial, que será inscrita

divulgar o pensamento, a arte e o saber.

no registro civil mediante mandado do qual não se

C)

Singularidade

de

ideias

e

de

fornecerá

concepções

certidão”.

Analise

as

afirmativas

pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e

baseadas nos parágrafos do artigo citado.

privadas de ensino.

I – A inscrição consignará o nome dos adotantes como

D) Gratuidade do ensino público em estabelecimentos

pais, bem como o nome de seus ascendentes.

oficiais.

II – O mandado judicial, que será arquivado, não
cancelará o registro original do adotado.

08) De acordo com o inciso I, do Art. 208 da

III – A pedido do adotante, o novo registro poderá ser

Constituição Federal de 1988, a educação básica

lavrado no Cartório do Registro Civil do Município de

obrigatória e gratuita é garantida:

sua residência.

A) Dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade,

IV - Observações sobre a origem do ato poderão

assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os

constar nas certidões do registro.

que a ela não tiveram acesso na idade própria.

Assinale a alternativa CORRETA.

B) Dos 3 (três) aos 16 (dezesseis) anos de idade,

A) Somente III está correta.

assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os

B) I e III estão corretas.

que a ela não tiveram acesso na idade própria.

C) I, II e IV estão corretas.

C) Dos 2 (dois) aos 17 (dezessete) anos de idade,

D) Todas as afirmativas estão corretas.

assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os
que a ela não tiveram acesso na idade própria.

12) De acordo com o § 1º, do Art. 91 da Lei 8.069/90,

D) De qualquer idade até os 18 anos de idade,

NÃO será negado o registro à entidade que:

assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os

A) Não ofereça instalações físicas em condições

que a ela não tiveram acesso na idade própria.

adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e
segurança.

09) Art. 40, da Lei 8.069/90 - O adotando deve

B) Tenha em seus quadros pessoas idôneas.

contar com, no máximo, ____________ anos à data

C) Esteja irregularmente constituída.

do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou

D) Não se adequar ou deixar de cumprir as resoluções

tutela dos adotantes. Assinale a alternativa que

e deliberações relativas à modalidade de atendimento

complete CORRETAMENTE a lacuna.

prestado expedidas pelos Conselhos de Direitos da

A) 15 (quinze)

Criança e do Adolescente, em todos os níveis.

B) 16 (dezesseis)
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13) Assinale a alternativa referente a uma das

B) transitório / dependente / não jurisdicional

obrigações que, de acordo com o Art. 94, da Lei

C) permanente / autônomo / não jurisdicional

8.069/90,

D) transitório / autônomo / jurisdicional

as

entidades

que

desenvolvem

programas de internação têm.
A) Fornecer comprovante de depósito dos pertences

17) De acordo com o Art. 140, da Lei 8.069/90, NÃO

dos adolescentes.

são impedidos de servir no mesmo Conselho:

B) Restringir todo direito que não tenha sido objeto de

A) Primos.

restrição na decisão de internação.

B) Cunhados.

C) Eliminar arquivo de anotações onde constem data

C) Sogro e genro ou nora.

e

D) Tio e sobrinho.

circunstâncias

do

atendimento,

nome

do

adolescente, seus pais ou responsável, parentes,
endereços, sexo, idade, acompanhamento da sua

18) Conforme consta no Art. 8º, da Lei Municipal

formação, relação de seus pertences e demais dados

5.775/2010, a requerimento do conselheiro tutelar

que possibilitem sua identificação e a individualização

interessado será concedida uma licença não

do atendimento.

remunerada, pelo período mínimo de 1 (um) e

D)

Privar

cuidados

médicos,

máximo de _________ meses, renovável por igual

psicológicos,

período.

odontológicos e farmacêuticos.

A) 2 (dois)
14) De acordo com o Art. 97, da Lei 8.069/90, são

B) 3 (três)

medidas aplicáveis às entidades governamentais

C) 4 (quatro)

que descumprirem obrigação constante do Art. 94,

D) 6 (seis)

EXCETO:
A) Advertência.

19) Em relação aos parágrafos do Art. 226, da

B) Afastamento provisório de seus dirigentes.

Constituição

C) Suspensão total ou parcial do repasse de verbas

afirmativas.

públicas.

I - O casamento é civil e gratuita a celebração.

D) Fechamento de unidade ou interdição de programa.

II - O casamento religioso não tem efeito civil, nos

Federal

de

1988,

analise

as

termos da lei.
15) Conforme consta do Art. 1º, da Lei Municipal

III - Para efeito da proteção do Estado, não é

5.775/2010, o Município de Pelotas conta com

reconhecida a união estável entre o homem e a mulher

quantos conselheiros tutelares?

como entidade familiar, devendo a lei restringir sua

A) 8 (oito).

conversão em casamento.

B) 10 (dez).

IV - Fundado nos princípios da dignidade da pessoa

C) 15 (quinze).

humana e da paternidade responsável, o planejamento

D) 20 (vinte).

familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado
propiciar recursos educacionais e científicos para o

16) Art. 131, da Lei 8.069/90 – “O Conselho Tutelar

exercício desse direito, vedada qualquer forma

é

coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.

órgão

____________

e

_____________,

____________, encarregado pela sociedade de

Assinale a alternativa CORRETA.

zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e

A) Somente I está correta.

do adolescente”. Assinale a alternativa que

B) I e IV estão corretas.

complete CORRETAMENTE as lacunas.

C) II, III e IV estão corretas.

A) permanente/ dependente / jurisdicional

D) Todas as afirmativas estão corretas.
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20) De acordo com o Art. 112, da Lei 8.069/90,

25) “É um software ou um hardware que verifica

verificada a prática de ato infracional, a autoridade

informações provenientes da Internet ou de uma

competente

rede, e as bloqueia ou permite que elas cheguem

poderá

aplicar

ao

adolescente

algumas medidas, EXCETO:

ao

computador,

dependendo

A) Advertência.

configurações”. O trecho refere-se a:

B) Obrigação de reparar o dano.

A) DNS.

C) Liberdade total.

B) Baud.

D) Prestação de serviços à comunidade.

C) Firewall.

de

suas

D) Proxy.
INFORMÁTICA
LÍNGUA PORTUGUESA
21) No Excel, para fazer a média das células de C3
a C7, deve-se utilizar a fórmula:

A partir do texto responda as questões 26 a 30.

A) =MEDIA(C3:C7)
APELO

B) =MEDIA(C3;C7)
C) MEDIA(C3aC7)=
D) MEDIA:(C3;C7)=

Amanhã faz um mês que a senhora está longe
de casa. Primeiros dias, para dizer a verdade, não

22) No Word, qual comando de teclado deve ser

senti falta, bom chegar tarde, esquecido na conversa

dado para aumentar o tamanho da fonte?

da esquina. Não foi ausência por uma semana: o

A) Ctrl + Alt + ^

batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a

B) Ctrl + +

imagem de relance no espelho.

C) Ctrl + Shift + <

Com os dias, Senhora, o leite primeira vez

D) Ctrl + Shift + >

coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos: a
pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou

23) Assinale a alternativa que NÃO corresponde a

debaixo da escada. Toda a casa era um corredor

um browser.

deserto, e até o canário ficou mudo. Para não dar parte

A) Internet Explorer.

de fraco, ah, Senhora, fui beber com os amigos. Uma

B) Linux.

hora da noite eles saiam e eu ficava só, sem o perdão

C) Google Chrome.

de sua presença a todas as aflições do dia, como a

D) Mozilla Firefox.

última luz da varanda.
Eu comecei a sentir falta das pequenas brigas

24) No Windows 7, qual comando deve ser dado

por causa do tempero da salada – meu jeito de querer

para que todas as janelas tornem-se transparentes

bem. Acaso é saudade, Senhora? As suas violetas, na

para que se possa visualizar a área de trabalho?

janela, não lhes poupei água e elas murcharam. Não

A) Shift + Alt + X.

tenho botão na camisa, calço a meia furada. Que fim

B) Windows + L.

levou o saca-rolhas? Nenhum de nós sabe, sem a

C) Alt + Esc.

senhora, conversar com os outros: bocas raivosas

D) Windows + barra de espaços.

mastigando. Venha para casa, Senhora, por favor.
Dalton Trevisan
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26) Sobre o texto, assinale a alternativa CORRETA.

C) Hiato.

A) O marido sentia saudades da sua esposa que

D) Nenhuma das alternativas.

faleceu.
B) O marido mandou a esposa ir embora porque queria

31) “Auto da Compadecida, O Juiz de Paz na Roça,

sair com os amigos.

A Partilha e O Pagador de Promessas têm casa

C) O tempo passou e o marido não sentiu falta da

permanente em teatros de quatro hotéis na avenida

esposa que partiu.

principal”. Ocorre, no trecho em destaque:

D) O marido apela para que a sua esposa volte pra

A) Regência verbal.

casa.

B) Flexão de grau.
C) Concordância nominal.

27) O narrador ao relatar suas privações, evidencia

D) Flexão de verbo.

a imagem que tem da mulher. Essa imagem é de:
A) Uma pessoa com quem partilha preocupações

32) Alho, carro, assistir e cresça, são exemplos de:

intelectuais.

A) Dígrafos.

B) Uma dona de casa ineficiente em relação aos

B) Encontros vocálicos.

afazeres domésticos e à segurança emocional das

C) Hiatos.

pessoas da casa.

D) Ditongos.

C)

Uma

companheira

que

toma

frente

das

responsabilidades da casa.

33) Assinale a alternativa que representa um

D) Uma companheira com forte apelo sexual.

exemplo de objeto indireto.
A) O cachorro matou o rato.

28) O narrador projeta uma imagem de marido que

B) A menina trouxe água.

pode ser definida como:

C) A criança estava chorando. A mãe colocou-a em

A)

Homem

que

partilha

com

a

mulher

as

uma cadeira.

responsabilidades da casa.

D) Entregaram-lhe a correspondência?

B) Homem preocupado com as necessidades e
carências da mulher.

34) NÃO representa um exemplo de complemento

C) Homem alheio ao serviço da casa, tido como coisa

nominal.

de mulher, mas exigente em relação a ele.

A) Cecília tem orgulho da filha.

D) Homem que se preocupa com o bem estar da

B) Ricardo estava consciente de tudo.

mulher.

C) A professora agiu favoravelmente aos alunos.
D) A vencedora foi escolhida pelos jurados.

29) Na frase “Toda a casa era um corredor
deserto”, o sujeito é:

35) Sobre os tipos de aposto e seus exemplos,

A) Casa.

assinale a alternativa CORRETA.

B) Corredor.

A) Gregório de Matos, autor do movimento barroco, é

C) Deserto.

considerado o primeiro poeta brasileiro. (Explicativo)

D) Toda.

B) Cláudio Manuel da Costa nasceu nas proximidades
de Mariana, situada no estado de Minas Gerais.

30) No trecho “Uma hora da noite”, a palavra em

(Resumidor)

destaque corresponde a um:

C) O aluno dever ir à escola munido de todo material

A) Tritongo.

escolar: borracha, lápis, caderno, cola, tesoura,

B) Ditongo.

apontador e régua. (Especificador)
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D)

Funcionários

da

limpeza,

auxiliares,

D) 100.000 litros.

coordenadores, professores, todos devem comparecer
à reunião. (Enumerador)

MATEMÁTICA

36) 5³ x 5¹² corresponde a:
A) 515.
B) 536.
C) 2515.
D) 2536.

37) (√𝟓)³ é igual a:
A) 2√5.
B) 3√5.
C) 5√5.
D) 5√15.

38)

Há

142

funcionários

em

uma

loja

de

eletrodomésticos e cada um recebe R$ 1.280,00 por
mês. Com a crise, a diretoria resolveu diminuir 9%
do salário. Com o reajuste, quanto a empresa
gastará,

por

mês,

com

o

pagamento

dos

funcionários?
A) R$ 108.649,00.
B) R$ 165.401,60.
C) R$ 173.520,50.
D) R$ 181.760,00.
39) Resolva a equação “19x – 90 = -5x + 30” e
assinale a alternativa CORRETA.
A) x = 3.
B) x = 4,28.
C) x = 5.
D) x = 8,57.
40) A base de uma caixa d’água tem 5m² e sua
altura é 2m. Quantos litros esta caixa d’água
suporta?
A) 100 litros.
B) 1.000 litros.
C) 10.000 litros.
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