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ATENÇÃO! 

 

 Este Caderno de Prova contém: 
 Direito Constitucional – 05 questões; 
 Direitos Humanos – 15 questões; 
 Legislação Especial – 15 questões; 
 Tópicos Especiais – 05 questões; 
 Regimento Interno das Unidades da SEAS – 20 questões. 

 
 Ao sair definitivamente da sala, o candidato deverá assinar a folha de presença e 
entregar ao fiscal de mesa: 

 a FOLHA DE RESPOSTAS preenchida e assinada; 
 o CADERNO DE PROVA. 

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA ENCONTRAM-SE NO VERSO DESTA PÁGINA.  

Após receber sua folha de respostas, copie, nos locais apropriados, uma vez com letra cursiva e outra, com 
letra de forma, a seguinte frase: 

O sábio luta pela paz. 

NÚMERO DO GABARITO 
 
Marque, no local indicado na folha 
de respostas, o número 1, que é o 
número do gabarito deste caderno 
de prova e que se encontra no 
rodapé de cada página. 

 
  Nome: _____________________________________________________ Data de Nascimento: _____________  
  
  Nome de sua mãe: __________________________________________________________________________ 
 

 Assinatura: ____________________________________________ 

DATA DE APLICAÇÃO: 29 DE JULHO DE 2017 
INÍCIO: 9 HORAS     —     TÉRMINO: 12H30 
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LEIA COM ATENÇÃO! 
INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 

1. O candidato deverá verificar se seu caderno de prova, com 60 questões, está completo ou se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem qualquer dúvida. A CEV poderá não aceitar reclamações após 30 minutos do início da prova.  

2. O candidato deverá preencher os campos em branco da capa do caderno de prova, com as devidas informações. 
3. A folha de respostas será o único documento válido para a correção da prova. Ao recebê-la, o candidato deverá verificar se 

seu nome e número de inscrição estão corretos. Se houver discrepância, deverá comunicar imediatamente ao fiscal de sala.  
4. A folha de respostas não deverá ser amassada nem dobrada, para que não seja rejeitada pela leitora óptica.  
5. Após receber a folha de respostas, o candidato deverá ler as instruções nela contidas e seguir as seguintes rotinas:  

a) copiar, no local indicado, duas vezes, uma vez com letra cursiva e outra, com letra de forma, a frase que consta na capa 
do caderno de prova;  

b) marcar, na folha de respostas, pintando completamente, com caneta transparente de tinta azul ou preta, o interior do 
círculo correspondente ao número do gabarito que consta no caderno de prova;  

c) assinar a folha de respostas 2 (duas) vezes.  
6. As respostas deverão ser marcadas, na folha de respostas, seguindo as mesmas instruções da marcação do número do 

gabarito (item 5 b), indicando a letra da alternativa de sua opção. É vedado o uso de qualquer outro material para marcação 
das respostas. Será anulada a resposta que contiver emenda ou rasura, apresentar mais de uma alternativa assinalada por 
questão, ou, ainda, aquela que, devido à marcação, não for identificada pela leitura eletrônica, uma vez que a correção da 
prova se dá por meio eletrônico. 

7. O preenchimento de todos os campos da folha de respostas da Prova Objetiva será da inteira responsabilidade do candidato. 
Não haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.  

8. Será eliminado da Seleção Pública da SEAS o candidato que se enquadrar, dentre outras, em pelo menos uma das condições 
seguintes: 
a) não marcar, na folha de respostas, o número do gabarito de seu caderno de prova, desde que não seja possível a 

identificação de tal número; 
b) não assinar a folha de respostas; 
c) marcar, na folha de respostas, mais de um número de gabarito, desde que não seja possível a identificação do número 

correto do gabarito do caderno de prova; 
d) fizer, na folha de respostas, no espaço destinado à marcação do número do gabarito de seu caderno de prova, emendas, 

rasuras, marcação que impossibilite a leitura eletrônica, ou fizer sinais gráficos ou qualquer outra marcação que não seja 
a exclusiva indicação do número do gabarito de seu caderno de prova. 

9. Para garantia da segurança, é proibido ao candidato copiar o gabarito em papel, na sua roupa ou em qualquer parte de seu 
corpo. No entanto, o gabarito oficial preliminar e o enunciado das questões da prova estarão disponíveis na página da 
CEV/UECE (www.uece.br), a partir das 17 horas do dia 31 de julho de 2017 e a imagem completa de sua folha de respostas 
estará disponível a partir das 17 horas do dia 04 de agosto de 2017. 

10. Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará a sua eliminação da Seleção Pública da SEAS.  
11. Por medida de segurança, não será permitido ao candidato, durante a realização da prova, portar, dentro da sala de prova, 

nos corredores ou nos banheiros: armas, aparelhos eletrônicos, gravata, chaves, chaveiro, controle de alarme de veículos, 
óculos (excetuando-se os de grau), caneta (excetuando-se aquela fabricada em material transparente, de tinta de cor azul 
ou preta), lápis, lapiseira, borracha, corretivo, e outros objetos similares. Todos esses itens deverão ser acomodados em 
embalagem porta-objetos, disponibilizada pelo fiscal de sala, e colocados debaixo da carteira do candidato, somente 
podendo ser de lá retirados após a devolução da prova ao fiscal, quando o candidato sair da sala em definitivo. 

12. Bolsas, livros, jornais, impressos em geral ou qualquer outro tipo de publicação, bonés, chapéus, lenços de cabelo, bandanas 
ou outros objetos que não permitam a perfeita visualização da região auricular deverão ser apenas colocados debaixo da 
carteira do candidato.  

13. Na parte superior da carteira ficará somente a caneta transparente, o documento de identidade, o caderno de prova e a 
folha de respostas.  

14. Será permitido o uso de água para saciar a sede e de pequeno lanche, desde que acondicionados em vasilhame e embalagem 
transparentes, sem rótulo ou etiqueta, e fiquem acomodados debaixo da carteira do candidato, de onde somente poderão 
ser retirados com autorização do fiscal de sala. A inobservância de tais condições poderá acarretar a eliminação do candidato, 
de acordo com o subitem 7.17.7 do Edital que rege a Seleção Pública da SEAS. 

15. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair do recinto juntos, após a aposição 
em ata de suas respectivas assinaturas; estando nessa condição, o candidato que se recusar a permanecer na sala de prova, 
no aguardo dos demais candidatos, será eliminado da Seleção Pública da SEAS, de acordo com o subitem 7.17.9 do Edital 
que a rege. 

16. O candidato, ao sair definitivamente da sala, deverá entregar a folha de respostas e o caderno de prova, assinar a lista de 
presença e receber seu documento de identidade, sendo sumariamente eliminado, caso não faça a entrega da folha de 
respostas. 

17. Os recursos relativos à Prova Objetiva deverão ser interpostos de acordo com as instruções disponibilizadas no endereço 
eletrônico www.uece.br/cev. 
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DIREITO CONSTITUCIONAL 

01. No que diz respeito à Ação Popular, é correto 
afirmar que 

A) qualquer pessoa é parte legítima para propor 
ação popular. 

B) fica seu autor, salvo comprovada má-fé, isento 
de custas judiciais e do ônus da sucumbência. 

C) visa assegurar o conhecimento de informações 
relativas à pessoa do impetrante, constantes de 
registros ou bancos de dados de entidades 
governamentais ou de caráter público. 

D) será concedida sempre que a falta de norma 
regulamentadora torne inviável o exercício dos 
direitos e liberdades constitucionais e das 
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à 
soberania e à cidadania. 

 

02. No que concerne à nacionalidade, pode-se 
afirmar corretamente que 

A) a lei não poderá estabelecer distinção entre 
brasileiros natos e naturalizados, salvo nos 
casos previstos na Constituição. 

B) aos portugueses com residência temporária no 
País, se houver reciprocidade em favor de 
brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes 
ao brasileiro, salvo os casos previstos na 
Constituição. 

C) é privativo de brasileiro nato o cargo de Ministro 
do Superior Tribunal de Justiça. 

D) será declarada a perda da nacionalidade do 
brasileiro que adquirir outra nacionalidade, no 
caso de reconhecimento de nacionalidade 
originária pela lei estrangeira. 

 

03. No que diz respeito à Ordem Social, assinale a 
opção que completa, correta e respectivamente, as 
lacunas do seguinte dispositivo legal: 

“A ordem social tem como ____________¹                          
o(a) ____________², e como ____________³ o(a) 

___________4”. 

A) objetivo¹ — igualdade social² — base³ —    
bem-estar coletivo4 

B) base¹ — bem-estar coletivo² — objetivo³ —  
igualdade social4 

C) objetivo¹ — primado do trabalho² — base³ —
bem-estar e a justiça sociais4 

D) base¹ — primado do trabalho² — objetivo³ —
bem-estar e a justiça sociais4 

04. No que tange à organização do Estado 
brasileiro, assinale a assertiva verdadeira. 

A) Os Territórios Federais integram a União, e sua 
criação, transformação em Estado ou 
reintegração ao Estado de origem serão 
reguladas em lei ordinária própria. 

B) Os Estados podem incorporar-se entre si, 
subdividir-se ou desmembrar-se para se 
anexarem a outros, ou formarem novos Estados 
ou Territórios Federais, mediante aprovação da 
população diretamente interessada, através de 
plebiscito, e do Congresso Nacional, por decreto 
legislativo. 

C) A criação, a incorporação, a fusão e o 
desmembramento de Municípios far-se-ão por lei 
estadual, dentro do período determinado por Lei 
Complementar Federal, e dependerão de 
consulta prévia, mediante plebiscito, às 
populações dos Municípios envolvidos, após 
divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, 
apresentados e publicados na forma da lei. 

D) É permitido à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios criar distinções entre 
brasileiros ou preferências entre si quando 
necessário. 

 

05. Em relação à Administração Pública, assinale a 
opção que completa, correta e respectivamente, as 
lacunas dos seguintes dispositivos legais: 

“Somente por lei específica poderá ser criada 
autarquia e autorizada a instituição de empresa 
pública, de sociedade de economia mista e de 
fundação, cabendo à lei _______________¹, neste 
último caso, definir as áreas de sua atuação”. 

“As funções de confiança, exercidas ____________² 
por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os 
cargos em comissão, a serem preenchidos por 
servidores de carreira nos casos, condições e 
percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se 
apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento”. 

A) complementar¹ — exclusivamente ² 

B) ordinária própria¹ — preferencialmente ² 

C) complementar¹ — preferencialmente ² 

D) ordinária própria¹ — exclusivamente ² 
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DIREITOS HUMANOS 

06. Atente ao seguinte enunciado: “Trata-se de 
uma teoria amplamente difundida na doutrina e na 
prática dos direitos humanos, fundamenta tais 
direitos em uma ordem superior, universal, imutável 
e inderrogável”. 

A teoria descrita no enunciado acima é a Teoria 

A) Positivista. 

B) Jusnaturalista. 

C) Moralista. 

D) Moderna. 

 

07. Considerando as fontes dos direitos humanos, 
assinale a afirmação verdadeira. 

A) As fontes formais dos direitos humanos são os 
fatos sociais e ideias que formam a convicção da 
necessidade de proteger um valor entendido 
como fundamental para a promoção da 
dignidade humana. 

B) As fontes materiais dos direitos humanos são as 
formas de expressão da norma jurídica que 
consagra direitos inerentes à dignidade humana. 
Em regra, correspondem às fontes do Direito em 
geral e às do Direito Internacional Público. 

C) As fontes materiais são, mormente, os tratados 
e acordos internacionais. 

D) As fontes formais dos direitos humanos são as 
formas de expressão da norma jurídica que 
consagra direitos inerentes à dignidade humana. 
Em regra, correspondem às fontes do Direito em 
geral e às do Direito Internacional Público. 

 

08. Atente ao seguinte excerto: “O marco mais 
significativo da formação do Direito Internacional dos 
Direitos Humanos [...], a partir do qual o tema 
entrou definitivamente na agenda internacional e se 
tornou objeto de vasta regulamentação no Direito 
das Gentes e da atenção de vários foros 
internacionais e internos, bem como referência 
mínima, às quais deveriam se conformar todas as 
ordens jurídicas nacionais, e marco jurídico com 
pretensão de prevalência sobre valores tradicionais 
no Direito Internacional, como a soberania nacional, 
a não intervenção em assuntos internos e a vontade 
estatal”. 

O excerto acima se refere  

A) à Segunda Guerra Mundial. 

B) à Revolução Francesa. 

C) à Revolução Industrial. 

D) ao Iluminismo. 

09. No que concerne às características dos direitos 
humanos, assinale a opção que completa 
corretamente a lacuna do seguinte enunciado: “Os 
direitos humanos caracterizam-se também pela 
______________, ou seja, por pertencerem à pessoa 
independentemente de sua nacionalidade ou mesmo 
do fato de serem apátridas”. 

A) inerência 

B) indisponibilidade 

C) transnacionalidade 

D) imprescritibilidade 

 

10. A Carta das Nações Unidas é 

A) uma mera resolução da Assembleia Geral das 
Nações Unidas, com caráter de recomendação, 
juridicamente não vinculante. Com isso, os 
preceitos contidos na Declaração não seriam, em 
princípio, obrigatórios, ao menos à luz de um 
entendimento calcado em noções mais antigas 
do Direito, de caráter mais formalista e menos 
ligadas a valores, dentro das quais, a propósito, 
a proteção da dignidade humana não tinha o 
destaque de que hoje se reveste. 

B) um tratado, cujos preceitos são juridicamente 
vinculantes e cujo objetivo principal é detalhar 
direitos estabelecidos na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos e contribuir para sua 
aplicação. 

C) o pacto que visa promover e proteger os direitos 
econômicos, sociais e culturais, que também 
deverão ser objeto da atenção dos Estados, os 
quais deverão progressivamente assegurar seu 
gozo por esforços próprios ou pela cooperação 
internacional, com o auxílio de todos os meios 
apropriados nos planos econômico e técnico e 
até o máximo de seus recursos disponíveis. 

D) o tratado que criou a Organização das Nações 
Unidas — ONU —, razão pela qual também é 
conhecida como “Carta da ONU”, tendo sido 
firmada em 1945, em São Francisco. 

 

11. No que tange à temática do exercício 
jurisdicional, no âmbito dos direitos humanos, 
assinale a opção que corresponde ao diploma que 
institui e disciplina o Tribunal Penal Internacional. 

A) Convenção de Genebra. 

B) Estatuto de Roma de 1998. 

C) Pacto de São José da Costa Rica de 1969. 

D) Declaração Universal dos Direitos do Homem. 
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12. Resolver definitivamente sobre tratados, 
acordos ou atos internacionais de direitos humanos 
que acarretem encargos ou compromissos gravosos 
ao patrimônio nacional é competência exclusiva 

A) do Presidente da República. 

B) do Senado Federal. 

C) do Congresso Nacional. 

D) da Câmara dos Deputados. 

 

13. Leia atentamente o seguinte enunciado: “Para 
os fins da Convenção sobre os Direitos da Criança, a 
criança é todo indivíduo menor de dezoito anos, salvo 
se, em conformidade com a lei aplicável à criança, a 
maioridade seja alcançada antes. Dessa forma, pode-
se afirmar que a Convenção não distingue crianças 
de adolescentes, o que não implica, entretanto, que 
suas normas não protejam todo menor de dezoito 
anos”. 

Sobre o enunciado acima, é correto afirmar que 

A) está de acordo com a Convenção sobre os 
Direitos da Criança. 

B) está em desacordo com a Convenção sobre os 
Direitos da Criança, pois o diploma em questão 
fixa como criança e tem sua abrangência restrita 
a menores de doze anos. 

C) está em desacordo com a Convenção sobre os 
Direitos da Criança, uma vez que esta classifica 
todos como menores e não como crianças ou 
adolescentes. 

D) está em desacordo com a Convenção sobre os 
Direitos da Criança, uma vez que o diploma em 
comento diferencia criança de adolescente. 

 

14. Atente ao seguinte enunciado: “O objetivo da 
Declaração é o de reafirmar, no contexto 
internacional pós-Guerra Fria e de aprofundamento 
da globalização, os princípios relativos à proteção da 
dignidade humana e atualizá-los ao novo quadro 
internacional. À época em que a Declaração foi 
proclamada, havia uma percepção de que se 
configurava uma oportunidade sem precedentes para 
a internacionalização dos direitos humanos, visto que 
havia terminado a confrontação ideológica 
capitalismo-comunismo, e o modelo do Estado 
Democrático de Direito experimentava vigorosa 
expansão ao redor do mundo”. 

O texto acima se refere  

A) às Regras de Beijing. 

B) à Declaração de Viena. 

C) às Diretrizes de Riade. 

D) ao Pacto dos Direitos Civis e Políticos. 

 

15. Atente à seguinte descrição: “[...] principal 
órgão da ONU encarregado de promover e proteger 
os direitos humanos [...], criado pela Resolução 
48/141 da Assembleia Geral da ONU, de 1993, a 
partir de recomendação da Conferência Mundial 
sobre Direitos Humanos de Viena, ocorrida nesse 
mesmo ano”. 

O órgão da ONU descrito acima é o 

A) Conselho de Direitos Humanos. 

B) Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais. 

C) Comitê para Eliminação da Discriminação Racial. 

D) Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Direitos Humanos. 

 

16. Assinale a opção que completa, correta e 
respectivamente, as lacunas do seguinte enunciado: 
“O ______________¹ é administrado pela 
______________2 e é composto por tratados 
voltados à promoção da dignidade humana e por 
órgãos competentes para monitorar e exigir o 
cumprimento desses compromissos, dentre os quais 
se destacam a Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos e a Corte interamericana de Direitos 
Humanos”. 

A) sistema interamericano¹ — Organização dos 
Estados Americanos (OEA)² 

B) sistema global¹ — Organização dos Estados 
Americanos (OEA)² 

C) sistema global¹ — Organização das Nações 
Unidas (ONU)² 

D) sistema interamericano¹ — Organização das 
Nações Unidas (ONU)² 

 

17. Atente ao seguinte dispositivo legal: “Nas 
hipóteses de grave violação de direitos humanos, o 
Procurador-Geral da República, com a finalidade de 
assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes 
de tratados internacionais de direitos humanos dos 
quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o 
Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do 
inquérito ou processo, incidente de deslocamento de 
competência para a Justiça Federal”. 

O instituto jurídico, no âmbito dos Direitos Humanos, 
a que o dispositivo acima remete é denominado 

A) Denúncia de Tratado de Direitos Humanos. 

B) Incidente de Deslocamento de Competência. 

C) Teoria Moralista dos Direitos Humanos. 

D) Homologação de Sentença Estrangeira. 
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18. Atente à seguinte descrição: “[...] é 
competente para processar e julgar qualquer caso 
relativo à interpretação e à aplicação das disposições 
do Pacto de São José, para apreciar consultas dos 
Estados relativas à interpretação das normas do 
sistema interamericano e para emitir pareceres a 
respeito da compatibilidade entre leis internas e os 
tratados do sistema interamericano”. 

O texto acima descreve a 

A) Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

B) Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 

C) Assembleia Geral da OEA. 

D) Secretaria Geral da OEA. 

 

19. Quanto à posição hierárquica do Pacto de São 
José da Costa Rica, no ordenamento jurídico 
brasileiro, segundo a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal — STF —, é correto afirmar que 

A) tem hierarquia equivalente às Emendas 
Constitucionais. 

B) tem caráter infralegal. 

C) tem caráter supralegal. 

D) tem hierarquia equivalente às Leis Ordinárias. 

 

20. Considerando as características do Direito 
Internacional dos Direitos Humanos, atente ao 
seguinte dispositivo legal: “O Estado que não cumpre 
suas obrigações internacionais em matéria de direitos 
humanos comete ato ilícito e pode ser 
responsabilizado internacionalmente, podendo assim 
sofrer sanções e ser obrigado a reparar o dano 
eventualmente causado aos indivíduos e terceiros 
Estados eventualmente prejudicados”. 

A característica do Direito Internacional dos Direitos 
Humanos a que o dispositivo acima remete é a 

A) possibilidade de monitoramento internacional. 

B) possibilidade de responsabilização internacional. 

C) universalidade. 

D) subsidiariedade do sistema de proteção 
internacional dos direitos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO ESPECIAL 

21. No que diz respeito à assistência médica e 
odontológica arrolada no Estatuto da Criança e do 
Adolescente — ECA — (Lei Federal nº 8.069/90), é 
correto afirmar que 

A) não é obrigatória a vacinação das crianças nos 
casos recomendados pelas autoridades 
sanitárias. 

B) a atenção odontológica à criança terá função 
educativa protetiva e será prestada, 
inicialmente, no sexto e no décimo segundo 
anos de vida, com orientações sobre saúde 
bucal. 

C) o Sistema Único de Saúde promoverá a atenção 
à saúde bucal das crianças e das gestantes, de 
forma transversal, integral e intersetorial com as 
demais linhas de cuidado direcionadas à mulher 
e à criança. 

D) somente a criança com necessidade de cuidados 
odontológicos especiais será atendida pelo 
Sistema Único de Saúde. 

 

22. Quanto ao Direito à Convivência Familiar e 
Comunitária previsto no ECA, pode-se afirmar 
corretamente que 

A) a permanência da criança e do adolescente em 
programa de acolhimento institucional não se 
prolongará por mais de 6 (seis) meses, salvo 
comprovado interesse público, devidamente 
fundamentado pela autoridade judiciária. 

B) toda criança ou adolescente que estiver inserido 
em programa de acolhimento familiar ou 
institucional terá sua situação reavaliada, no 
máximo, a cada 12 (doze) meses, devendo a 
autoridade judiciária competente, com base em 
relatório elaborado por equipe interprofissional 
ou multidisciplinar, decidir de forma 
fundamentada pela possibilidade de reintegração 
familiar ou colocação em família substituta. 

C) quando a criança ou adolescente estiver inserido 
em programa de acolhimento familiar ou 
institucional, deve a autoridade judiciária 
competente, com base em relatório elaborado 
por equipe interprofissional ou multidisciplinar, 
decidir de forma fundamentada pela 
possibilidade de reintegração familiar ou 
colocação em família substituta, bem como se 
há necessidade de reavaliação permanente. 

D) a permanência da criança e do adolescente em 
programa de acolhimento institucional não se 
prolongará por mais de 2 (dois) anos, salvo 
comprovada necessidade que atenda ao seu 
superior interesse, devidamente fundamentada 
pela autoridade judiciária. 
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23. Nos casos expressos em lei, aplica-se, 
excepcionalmente, o ECA às pessoas que tenham 
idade entre  

A) 18 e 21 anos. 

B) 21 e 24 anos. 

C) 12 e 16 anos.  

D) 12 e 14 anos. 

 

24. Assinale a opção que completa, correta e 
respectivamente, as lacunas do seguinte dispositivo 
legal: “O poder familiar será exercido, __________1, 
na forma do que dispuser a legislação civil, 
assegurado __________2”.  

A) prioritariamente, pela mãe¹ — o direito do pai 
de, em caso de discordância, recorrer à 
autoridade judiciária competente para a solução 
da divergência² 

B) prioritariamente, pelo pai¹ — o direito da mãe 
de, em caso de discordância, recorrer à 
autoridade judiciária competente para a solução 
da divergência² 

C) em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe¹ 
— a qualquer deles o direito de, em caso de 
discordância, recorrer à autoridade judiciária 
competente para a solução da divergência² 

D) em condições semelhantes, pelo pai e pela mãe¹ 
— o direito de recorrer à autoridade judiciária 
em caso de concordância ou discordância² 

 

25. No que tange à adoção, é correto afirmar que 

A) é o instituto que atribui a condição de filho ao 
adotado, com os mesmos direitos e deveres, 
inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer 
vínculo com pais e parentes, inclusive os 
impedimentos matrimoniais. 

B) a guarda de fato autoriza, por si só, a dispensa 
da realização do estágio de convivência. 

C) a morte dos adotantes restabelece o poder 
familiar dos pais naturais. 

D) em caso de adoção por pessoa ou casal 
residente ou domiciliado fora do País, o estágio 
de convivência, cumprido no território nacional, 
será de, no mínimo, 30 (trinta) dias. 

 

26. Atente à seguinte descrição: “Trata-se do 
instituto que obriga a prestação de assistência 
material, moral e educacional à criança ou 
adolescente, conferindo a seu detentor o direito de 
opor-se a terceiros, inclusive aos pais”. 

 

 

O instituto descrito no enunciado acima é denominado  

A) adoção. 

B) guarda. 

C) tutela. 

D) curatela. 

 

27. Segundo o ECA, é proibida a venda, a crianças 
ou adolescentes, de 

A) qualquer bebida, inclusive as bebidas não 
alcoólicas. 

B) produtos cujos componentes não possam causar 
dependência física ou psíquica. 

C) bilhetes lotéricos e equivalentes. 

D) fogos de estampido e de artifício que, pelo seu 
reduzido potencial, sejam incapazes de provocar 
qualquer dano físico em caso de utilização 
indevida. 

 

28. Atente à seguinte definição: “Trata-se de uma 
medida socioeducativa que consiste na realização de 
tarefas gratuitas de interesse geral, por período não 
excedente a seis meses, junto a entidades 
assistenciais, hospitais, escolas e outros 
estabelecimentos congêneres, bem como em 
programas comunitários ou governamentais”. 

O enunciado acima define  

A) liberdade assistida. 

B) prestação de serviços comunitários. 

C) internação. 

D) regime de semiliberdade. 

 

29. Quanto à medida de internação, assinale a 
opção que se amolda aos ditames do ECA. 

A) A liberação será compulsória aos vinte e um 
anos de idade. 

B) Será permitida a realização de atividades 
externas, a critério da equipe técnica da 
entidade, ainda que exista determinação judicial 
em contrário. 

C) A internação constitui medida restritiva de 
direitos, sujeita aos princípios de brevidade, 
excepcionalidade e respeito à condição peculiar 
de pessoa em desenvolvimento. 

D) Em regra, o período máximo de internação não 
excederá a três anos. 
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30. Considerando que nos procedimentos afetos à 
Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os 
relativos à execução das medidas socioeducativas, 
será adotado o sistema recursal do Código de 
Processo Civil, assinale a opção que corresponde a 
um exemplo de adaptação prevista no ECA. 

A) Os recursos não serão interpostos 
independentemente de preparo. 

B) Em todos os recursos, salvo nos embargos de 
declaração, o prazo para o Ministério Público e 
para a defesa será sempre de 15 (quinze) dias. 

C) Mantida a decisão apelada ou agravada, o 
escrivão remeterá os autos ou o instrumento à 
superior instância dentro de vinte e quatro 
horas, independentemente de novo pedido do 
recorrente; se a reformar, a remessa dos autos 
dependerá de pedido expresso da parte 
interessada ou do Ministério Público, no prazo de 
cinco dias, contados da intimação. 

D) Antes de determinar a remessa dos autos à 
superior instância, no caso de apelação, ou do 
instrumento, no caso de agravo, a autoridade 
judiciária proferirá despacho fundamentado, 
mantendo ou reformando a decisão, no prazo de 
dez dias. 

 

31. Configura crime previsto no ECA 

A) deixar o encarregado de serviço ou o dirigente 
de estabelecimento de atenção à saúde de 
gestante de manter registro das atividades 
desenvolvidas, na forma e prazo referidos no 
art. 10 do ECA, bem como de fornecer à 
parturiente ou a seu responsável, por ocasião da 
alta médica, declaração de nascimento, onde 
constem as intercorrências do parto e do 
desenvolvimento do neonato. 

B) deixar o médico, professor ou responsável por 
estabelecimento de atenção à saúde e de ensino 
fundamental, pré-escola ou creche, de 
comunicar à autoridade competente os casos de 
que tenha conhecimento, envolvendo suspeita 
ou confirmação de maus-tratos contra criança 
ou adolescente. 

C) divulgar, total ou parcialmente, sem autorização 
devida, por qualquer meio de comunicação, 
nome, ato ou documento de procedimento 
policial, administrativo ou judicial relativo à 
criança ou adolescente a que se atribua ato 
infracional. 

D) descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres 
inerentes ao poder familiar ou decorrente de 
tutela ou guarda, bem assim determinação da 
autoridade judiciária ou Conselho Tutelar. 

 

32. Considerando a Lei federal que instituiu o 
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo —
SINASE —, assinale a opção que completa, correta e 
respectivamente, as lacunas do seguinte dispositivo 
legal: “As medidas socioeducativas de liberdade 
assistida, de semiliberdade e de internação deverão 
ser reavaliadas no _____________¹ a cada 6 (seis) 
meses, podendo a autoridade judiciária, se 
necessário, designar audiência no prazo máximo de 
_____________² dias, cientificando o defensor, o 
Ministério Público, a direção do programa de 
atendimento, o adolescente e seus pais ou 
responsável”.  

A) mínimo¹ — 05 (cinco)² 

B) máximo¹ — 10 (dez)² 

C) mínimo¹ — 10 (dez)² 

D) máximo¹ — 05 (cinco)² 

 

33. Com base na Lei Federal nº 12.594 de 2012, 
pode-se afirmar corretamente que é de competência 
municipal  

A) criar, desenvolver e manter programas para a 
execução das medidas socioeducativas de 
semiliberdade e internação. 

B) criar e manter programas de atendimento para a 
execução das medidas socioeducativas em meio 
aberto. 

C) garantir o pleno funcionamento do plantão 
interinstitucional. 

D) garantir a defesa técnica do adolescente a quem 
se atribua prática de ato infracional. 

 

34. Com fulcro na Lei Federal nº 12.594 de 2012, a 
composição da equipe técnica do programa de 
atendimento deverá ser interdisciplinar, 
compreendendo, no mínimo, profissionais da(s) 
área(s) de 

A) saúde, educação e assistência social, de acordo 
com as normas de referência. 

B) educação, de acordo com as normas de 
referência. 

C) educação e assistência social, de acordo com as 
normas de referência. 

D) saúde e assistência social, de acordo com as 
normas de referência. 
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35. O disposto na Lei Federal nº 9.455 de 1997 
(Lei da Tortura) 

A) aplica-se quando o crime não tenha sido 
cometido em território nacional, sendo a vítima 
estrangeira, ainda que o agente não se encontre 
em local sob jurisdição brasileira. 

B) não se aplica quando o crime não tenha sido 
cometido em território nacional. 

C) aplica-se quando o crime não tenha sido 
cometido em território nacional, sendo a vítima 
brasileira ou encontrando-se o agente em local 
sob jurisdição brasileira.  

D) não se aplica quando o crime tenha sido 
cometido em território nacional, mas a vítima 
seja estrangeira. 

 

TÓPICOS ESPECIAIS 

36. Atente ao seguinte excerto do relatório dos 
Debates Técnicos sobre a Saúde dos Jovens (1989) 
da Organização Mundial da Saúde (OMS): “[...] A 
adolescência é sempre um período de transição, no 
qual os jovens desenvolvem suas capacidades 
experimentando novos tipos de comportamento”. 
Considerando essa afirmação da OMS, é correto 
afirmar que a concepção de adolescência diz respeito 

A) ao reconhecimento da diversidade cultural e 
desigualdade social entre os jovens.   

B) à compreensão da adolescência como parte do 
desenvolvimento humano, comportando as 
dimensões biológica, psicológica e sociocultural.  

C) ao entendimento de que o critério biológico não 
basta, pois em um meio inteiramente 
socializado, as determinações biológicas tomam 
um sentido social. 

D) a um programa genético/psicogenético que se 
irá cumprindo ao longo do tempo vital.  

 

37. Atente ao seguinte enunciado: “Compõem o rol 
do Serviço de Proteção Social Especial na Política da 
Assistência Social, os seguintes serviços 
socioassistenciais:   

I. Serviço de Acolhimento Institucional e 
Família Acolhedora; 

II. Atendimento especializado a grupos 
familiares e indivíduos que vivenciam 
situações de risco e violações de direitos, 
como ocorrência do cumprimento de medidas 
socioeducativas; 

III. Serviço de Vigilância Epidemiológica”. 

 

 

Estão corretos os itens 

A) I e II apenas. 

B) I e III apenas. 

C) II e III apenas. 

D) I, II e III. 

 

38. Segundo a Secretaria Nacional de Direitos 
Humanos — SDH —, no Brasil, 9% dos adolescentes 
internados em 2012 praticaram homicídio; 38% 
praticaram roubo, seguido por tráfico de drogas 
(27%). Sobre os fatores que originam uma 
adolescência violenta, o Instituto Latino-Americano 
das Nações Unidas para a Prevenção do Delito e o 
Tratamento do Delinquente (Ilanud/2016) afirma que 
“a pobreza é um dos fortes fatores, porque diminui o 
contato entre pais e filhos e enfraquece a 
transmissão do legado familiar sobre como viver em 
sociedade”. Além da pobreza, um fator considerado 
desencadeador da violência ocasionada pelo público 
adolescente é 

A) o grande número de adolescentes que 
apresentam distúrbios mentais, como psicopatia, 
por exemplo.  

B) a aplicação da Teoria dos Controles: os 
criminosos cometem crimes porque sabem que 
sairão impunes. 

C) uma característica física do criminoso, 
evidenciada por saliências no crânio, que o 
diferencia das demais pessoas, segundo a Teoria 
da Frenologia. 

D) a ausência, ou a ineficiência, de políticas 
públicas e oportunidades voltadas para o 
segmento juvenil de classes vulneráveis 
socialmente, que incita a violência, 
principalmente, a patrimonial (roubo e furto).  

 

39. Jacques Delors, no Relatório: Educação, Um 
Tesouro a Descobrir (UNESCO, 2010) defende que 
“educação ao longo da vida baseia-se em quatro 
pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, 
aprender a conviver e aprender a ser”.  

O pilar “aprender a conviver”, segundo o autor, 
pauta-se no(s) seguinte(s) aspecto(s):  

A) aprender a aprender, para beneficiar-se das 
oportunidades oferecidas pela educação ao longo 
da vida.  

B) realizar projetos comuns e preparar-se para 
gerenciar conflitos – no respeito pelos valores do 
pluralismo, da compreensão mútua e da paz.  

C) enfrentar numerosas situações e  trabalhar em 
equipe.   

D) estar em condições de agir com uma capacidade 
cada vez maior de autonomia, discernimento e 
responsabilidade pessoal. 
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40. Os órgãos públicos e as organizações da 
sociedade civil, que integram o Sistema de Garantia 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, deverão 
exercer suas funções, em rede, a partir de três eixos 
estratégicos de ação: I - defesa dos direitos 
humanos; II - promoção dos direitos humanos; e   
III - controle da efetivação dos direitos humanos.  

No que diz respeito ao eixo da “promoção dos direitos 
humanos”, é correto afirmar que 

A) se faz através da atuação das instâncias públicas 
colegiadas deliberativas, assegurada a paridade 
da participação de órgãos governamentais e de 
entidades sociais. 

B) se caracteriza pela garantia do acesso à justiça, 
ou seja, pelo recurso às instâncias públicas e 
mecanismos jurídicos de proteção legal dos 
direitos humanos da infância e da adolescência, 
para assegurar a impositividade deles e sua 
exigibilidade. 

C) comporta políticas públicas universais, 
especialmente as políticas sociais, que 
asseguram o acesso de todas as crianças e 
adolescentes a seus serviços, incluindo a 
atenção ao adolescente em conflito com a lei. 

D) se responsabiliza pelos serviços e programas de 
execução de medidas específicas de proteção de 
direitos humanos, em especial, de crianças e 
adolescentes em conflito com a lei.  

 

REGIMENTO INTERNO DAS 
UNIDADES DA SEAS 

(SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL 
DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO) 

41. Considerando o Regimento Interno das 
Unidades de Medidas Socioeducativas, atente ao que 
se diz sobre o conceito de família, e assinale com V o 
que for verdadeiro e com F o que for falso. 

(   ) O conceito de família se referencia no plano 
nacional de promoção e defesa do direito 
da criança e do adolescente à convivência 
familiar e comunitária. 

(   ) O grupamento de pessoas que moram em 
casas distintas nunca podem ser 
considerados como pertencentes a uma 
família, tendo em vista que família é aquela 
que vive sob o mesmo teto. 

(   ) Família é um grupo de pessoas unidas por 
laços de consanguinidade, de aliança e/ou 
afinidade. 

(   ) Os laços que unem os membros de uma 
família são constituídos por representações, 
práticas e relações que implicam obrigações 
mútuas e exercem a função de proteção e 
socialização do adolescente. 

A sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V, F, F, V. 

B) V, F, V, V. 

C) F, V, F, F. 

D) F, V, V, F. 

 

42. O órgão autônomo, essencial ao Sistema de 
Garantia de Direitos, responsável por zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do 
adolescente, mas que não tem envolvimento jurídico 
com situações e problemas relacionados com 
adolescentes que cometem atos infracionais é 
denominado 

A) Conselho Tutelar. 

B) Juizado da Infância e da Juventude. 

C) Defensoria Pública do Ceará. 

D) Ministério Público do Ceará. 

 

43. No que concerne aos direitos e deveres do 
adolescente internado em Unidade de Medida 
Socioeducativa, considere os itens a seguir, e 
escreva 1 ao lado do que for um direito e 2 ao lado 
do que for um dever: 

(   ) participar de atividades escolares, 
pedagógicas, profissionalizantes, culturais, 
esportivas e de lazer, devendo ser garantida 
a carga educacional que dispõe a lei de 
diretrizes e bases da educação nacional;  

(   ) avistar-se e entrevistar-se com 
representante do ministério público e 
defensoria pública; 

(   ) frequentar assiduamente e participar das 
atividades escolares e outras atividades 
propostas pela Unidade de Medida 
Socioeducativa, salvo nas situações em que 
se justifique sua ausência, devendo esta ser 
autorizada pela equipe socioeducativa, com 
posterior ciência ao diretor e equipe técnica; 

(   ) ter garantido os documentos indispensáveis 
à vida em sociedade; 

(   ) cuidar da higiene pessoal, do asseio de seu 
alojamento e de seus objetos pessoais, bem 
como dos espaços de convivência. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) 2, 1, 2, 1, 1. 

B) 1, 2, 1, 2, 2. 

C) 2, 1, 1, 2, 1. 

D) 1, 1, 2, 1, 2. 
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44. Dentre as medidas apresentadas a seguir, 
assinale as que NÃO correspondem a medidas 
socioeducativas. 

A) Internação provisória e internação sanção. 

B) Liberdade com uso de tornozeleira e 
semiliberdade. 

C) Internação sanção e semiliberdade. 

D) Internação provisória e internação por sentença. 

 

45. Considerando as ações desenvolvidas nas fases 
do atendimento socioeducativo preconizado pelo 
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – 
SINASE –, relacione corretamente as colunas a 
seguir, numerando a Coluna II de acordo com a 
Coluna I. 

Coluna I Coluna II 

1. Fase Inicial 

2. Fase 
Intermediária 

3. Fase 
conclusiva 

(  ) A equipe técnica prepara 
os equipamentos da 
assistência social, para o 
acompanhamento do 
adolescente e de sua 
família. 

(   ) O adolescente deverá 
conhecer as normas e 
rotinas da Unidade, 
sobremaneira no que 
concerne ao regimento 
disciplinar.  

(   ) O adolescente é avaliado 
sobre sua participação 
nas atividades e rotinas 
da Unidade de 
Internação, no mínimo, 
mensalmente. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) 3, 1, 2. 

B) 2, 1, 3. 

C) 1, 2, 3. 

D) 3, 2, 1. 

 

46. De conformidade com o Regimento Interno das 
Unidades Socioeducativas do Estado do Ceará, a 
Equipe Técnica da Unidade Socioeducativa é 
composta por assistente social, psicólogo, pedagogo, 

A) promotor e enfermeiro. 

B) juiz e médico. 

C) advogado e médico. 

D) defensor público e odontólogo. 

 

47. Atente ao que se diz a respeito da fase 
conclusiva do atendimento socioeducativo e da 
reinserção do adolescente na comunidade, e assinale 
com V o que for verdadeiro e com F o que for falso.  

(   ) Nessa fase, dar-se-á o atendimento de 
avaliação conclusiva da equipe técnica, 
referente ao adolescente e sua família, a 
partir da análise dos compromissos 
assumidos, da consciência crítica do 
adolescente e das metas alcançadas por 
meio do PIA (Plano Individual de 
Atendimento). 

(   ) Haverá a elaboração de relatório conclusivo 
do adolescente, observando a avaliação 
destacada na evolução do seu PIA e do 
cumprimento da medida socioeducativa. 

(   ) Na reinserção do adolescente na 
comunidade, cabe à equipe técnica 
observar as condições externas preparando 
somente o acolhimento familiar e os 
encaminhamentos para cursos na 
comunidade. 

A sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V, F, V. 

B) F, V, F. 

C) F, F, V. 

D) V, V, F. 

 

48. Atente às seguintes afirmações a respeito de 
transgressões e medidas disciplinares: 

I. A medida disciplinar é uma sanção aplicada 
ao adolescente que cometeu algum ato 
definido como transgressão às normas da 
Unidade de Medida Socioeducativa, devendo 
ser aplicada pela comissão disciplinar. 

II. Poderá, em situações específicas, ser 
aplicada medida disciplinar a adolescente, 
sem apuração da transgressão disciplinar que 
motivou a aplicação de tal medida. 

III. O adolescente que comete transgressão 
disciplinar grave fica incomunicável e as 
visitas familiares suspensas. 

IV. É vedada a aplicação de medida disciplinar 
coletiva aos adolescentes. 

Está correto o que se afirma somente em 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) I e IV. 

D) III e IV. 
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49. Dentre as funções apresentadas a seguir, a 
que NÃO faz parte da Equipe Administrativa da 
Unidade de Medida Socioeducativa é a de 

A) Auxiliar de Serviços. 

B) Agente Administrativo. 

C) Coordenador de Disciplina. 

D) Auxiliar Administrativo. 

 

50. Atente ao que se diz a respeito do acesso às 
Unidades de Medidas Socioeducativas, e assinale com 
V o que for verdadeiro e com F o que for falso. 

(   ) Os profissionais que trabalham nas 
Unidades poderão ter acesso a elas 
portando objetos ou materiais que serão 
utilizados nas atividades socioeducativas 
planejados para o dia do acesso. 

(   ) O advogado poderá ter acesso ao 
adolescente, seu cliente, nos dias úteis, 
finais de semana e feriados. 

(   ) Poderão ser fotografadas as dependências 
da Unidade ou os adolescentes, desde que 
haja autorização prévia da Direção da 
Unidade ou da Coordenação das Medidas 
Socioeducativas. 

(   ) Policiais militares fardados poderão entrar 
com arma nas Unidades, tendo em vista 
que para estes visitantes não há 
necessidade de autorização da direção para 
acesso às Unidades. 

A sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F, V, F, F. 

B) V, F, F, V. 

C) V, F, V, F. 

D) F, V, V, V. 

 

51. Considerando as disposições pertinentes aos 
direitos, deveres e disciplina dos profissionais que 
trabalham nas Unidades Socioeducativas, analise as 
seguintes afirmações: 

I. Coagir o adolescente, com intenção de 
abusos e/ou assédio sexual é falta 
considerada grave. 

II. Prestar esclarecimento, em sindicâncias ou 
processos, sobre fatos de que tiver ciência é 
direito de todos os profissionais que 
trabalham nas Unidades Socioeducativas. 

III. São direitos do profissional que trabalha nas 
Unidades Socioeducativas: participação em 
reuniões de rotina, formação continuada, 
planejamento das ações, avaliação das 
atividades e integração da equipe de 
trabalho. 

É correto o que se afirma em 

A) I e II apenas. 

B) I e III apenas. 

C) II e III apenas. 

D) I, II e III. 

 

52. A saída do adolescente da Unidade de Medida 
Socioeducativa poderá ocorrer se houver um destino, 
com objetivo predefinido, acompanhado ou não por 
um profissional da Unidade. Assinale a opção que 
NÃO satisfaz plenamente as normas de saída, nos 
termos do Regimento Interno. 

A) Saída para participar de atividades culturais, 
esportivas, de lazer e de assistência religiosa, 
desde que tenha sido avaliada pela equipe 
técnica da Unidade, por se tratar de saída 
externa. 

B) Saída para cumprimento de determinações 
judiciais ou convocações extrajudiciais. 

C) Saída para participar de atividades de 
escolarização, profissionalização ou trabalho, 
desde que tenha sido avaliada pela equipe 
técnica da Unidade, por se tratar de saída 
externa. 

D) Saída para visitar a família e participar de 
eventos circunstanciais de natureza familiar, tais 
como, nascimento, casamento, paternidade, 
velório e outros; para esta modalidade de saída, 
não há necessidade de formalidades, autorização 
ou acompanhamento, pois nesse caso, o 
adolescente vai para o aconchego do lar. 

 

53. No que diz respeito à Comissão Disciplinar de 
que trata o Art. 57 do Regimento Interno das 
Unidades Socioeducativas do Estado do Ceará, é 
INCORRETO afirmar que 

A) é uma instância formal colegiada, por meio da 
qual se apura, de forma individualizada, a 
ocorrência de falta disciplinar. 

B) tem a incumbência de aplicar a sanção 
disciplinar cabível, sendo assegurado ao 
adolescente o direito à ampla defesa e ao 
contraditório, nos termos do Art. 5º, inciso IV da 
Constituição Federal. 

C) deverá ser composta pelo dirigente da Unidade e 
por dois representantes da equipe técnica, dois 
representantes dos socioeducadores e dois 
representantes dos socioeducandos. 

D) em se tratando de transgressões de natureza 
leve, a comissão disciplinar poderá, 
excepcionalmente, deliberar com apenas 3 (três) 
de seus membros, sendo obrigatória a 
participação do diretor da Unidade e de um 
representante da equipe técnica. 
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54. No que concerne às disposições pertinentes 
aos direitos, deveres e disciplina dos profissionais 
que trabalham nas Unidades Socioeducativas, 
relacione corretamente as colunas a seguir, 
numerando a Coluna II de acordo com a Coluna I. 

Coluna I Coluna II 

1. Direito 

2. Dever 

3. Penalidade 

4. Falta leve 

5. Falta média 

6. Falta grave 

 (   ) Faltar ao serviço, 
sem justificativa 
legal. 

 (   ) Ser ouvido, perante 
qualquer situação de 
conflito que envolva 
funcionários e/ou 
adolescentes. 

 (   ) Multa. 

 (   ) Cumprir e fazer 
cumprir o Regimento 
Interno das 
Unidades 
Socioeducativas do 
Estado do Ceará. 

A sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 5, 2, 6, 1. 

B) 6, 4, 2, 3. 

C) 1, 3, 5, 2. 

D) 4, 1, 3, 2. 

 

55. Corresponde a uma transgressão disciplinar 
média cometida pelo adolescente 

A) entregar correspondência, bilhete ou similar, 
sem o conhecimento e autorização dos 
profissionais da Unidade. 

B) vender, dentro da Unidade, objeto lícito que lhe 
pertença, sem autorização da direção e equipe 
técnica da Unidade. 

C) recusar-se a se deslocar de uma atividade a 
outra para atender ao previsto no agendamento 
das atividades da Unidade. 

D) deixar de trocar as roupas de cama e toalhas ou 
não devolvê-las no prazo estabelecido pelo 
cronograma da Unidade. 

 

56. É atribuição do Coordenador de Disciplina da 
Unidade Socioeducativa 

A) manter a escala de trabalho dos funcionários 
atualizada e fixada em local visível. 

B) conferir diariamente a presença dos funcionários 
que registraram ponto, apontando possíveis 
irregularidades. 

C) efetuar o controle de atrasos e absenteísmos. 

D) tomar conhecimento dos relatos diários contidos 
no livro de ocorrências. 

57. Atente às transgressões disciplinares dos 
adolescentes listadas a seguir, e assinale-as com L 
(leve); M (média) ou G (grave). 

(   ) Descumprir, injustificadamente, os horários 
estabelecidos para o funcionamento interno 
da Unidade. 

(   ) Sair para qualquer atividade externa e 
desviar-se de seu percurso ou separar-se 
sem autorização, quando acompanhado ou 
não de um funcionário da Unidade. 

(   ) Incitar ou participar de movimento para 
subverter a ordem ou a disciplina. 

(   ) Fabricar, guardar, portar ou fornecer objeto 
destinado à fuga. 

(   ) Tentar fugir ou facilitar fuga sem êxito de 
outrem da Unidade sem ameaça ou 
violência. 

(   ) Trocar ou doar, dentro da unidade, objeto 
lícito que lhe pertença. 

A sequência correta, de cima para baixo, é 

A) L, G, M, L, G, G. 

B) G, L, M, G, M, M. 

C) L, M, G, G, M, L. 

D) M, M, L, M, G, L. 

 

58. Na Unidade Socioeducativa, faz parte do 
conjunto de atribuições do Pedagogo 

A) elaborar estudos de caso e relatórios técnicos. 

B) identificar o adolescente com transtornos de 
aprendizagem e necessidades especiais para 
traçar um plano de intervenção individualizado. 

C) atender às famílias, orientando-as e realizando 
intervenções que lhes forneçam subsídios para o 
desempenho qualitativo das suas funções 
parentais. 

D) realizar diagnóstico e avaliações psicológicas, 
procedendo às indicações terapêuticas 
adequadas a cada caso. 

 

59. De acordo com o Regimento Interno, é da 
competência do Auxiliar de Enfermagem 

A) planejar, executar e avaliar as ações 
relacionadas à saúde integral do adolescente. 

B) orientar a equipe quanto a procedimentos e 
ações terapêuticas, preventivas e promotoras da 
saúde. 

C) realizar atendimentos de primeiros socorros, 
quando necessário. 

D) encaminhar o adolescente para exames e 
tratamentos especializados ofertados pela rede 
de saúde do SUS. 
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60. Considerando as atribuições dos profissionais 
que trabalham nas Unidades Socioeducativas, 
relacione corretamente as atribuições apresentadas a 
seguir, aos responsáveis por desempenhá-las, 
numerando a Coluna II de acordo com a Coluna I. 

Coluna I Coluna II 

1. Orientador de 
Célula 

2. Agente 
Administrativo 

3. Coordenador de 
Disciplina 

4. Assistente 
Social 

(   ) Organizar os arquivos de 
documentos da direção 
da Unidade. 

(   ) Coordenar o 
desenvolvimento das 
atividades pedagógicas, 
orientando os instrutores 
educacionais, para que os 
adolescentes mantenham 
a ordem, disciplina, 
respeito e cooperação 
durante as atividades. 

(   ) Realizar visitas 
domiciliares às famílias 
dos adolescentes, caso 
necessário. 

(   ) Definir horário e escalas 
de trabalho dos 
profissionais que atuam 
na Unidade. 

A sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 2, 3, 4, 1. 

B) 2, 4, 3, 1. 

C) 4, 1, 2, 3. 

D) 3, 1, 2, 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


