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NOME:______________________________________________________________ Nº INSCR.____________ 

INSTRUÇÕES 

1- Preencha com caneta e de maneira legível os dados de IDENTIFICAÇÃO solicitados no 

Caderno de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição). No Cartão de Resposta 

verifique se seus dados estão corretos e assine. 

 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (12 

páginas). Após transcorridos 15 minutos de prova este não será substituído sob 

qualquer alegação.   

 

3- A PROVA OBJETIVA contém 50 questões objetivas, com 04 (quatro) alternativas (A, 

B, C e D), valendo 2,0 pontos cada, devendo o candidato obter no mínimo 60% de 

acerto para aprovação.  

 

4- No Cartão de Respostas, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 

Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda à opção 

de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 

                                 Exemplo: Questão 01 - A 

 
 

  
 

5- O Cartão de Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 

substituído em hipótese alguma. 

 

6- Não rasure o Cartão de Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA, caso contrário, a questão será ANULADA. Evite deixar questões sem 

respostas. 

 

7- Para o correto preenchimento do Cartão de Resposta aguarde a orientação do fiscal. 

 

8- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da Prova. 

 

9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como 

qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos. 

 

10- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno de 

Prova completo, juntamente com o Cartão de Resposta. 

 

11- A saída de sala só poderá ocorrer depois de decorrida uma hora de início da prova. A não 

observância desta exigência acarretará a exclusão do Processo Seletivo. 

 

12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, 

poderá levar consigo o caderno de prova. Este será disponibilizado no site 

WWW.bauru.sp.gov.br      Concursos à partir da data de publicação do gabarito. 

 

13- O gabarito será publicado no dia 24/09/2013, e o resultado da PROVA OBJETIVA a 

partir do dia 03/10/2013 no Diário Oficial de Bauru. 

 

Prova Objetiva 

 
Edital nº 01, de 20/07/2013 



 



 

 
Processo Seletivo para a função de Conselheiro Tutelar – Edital nº 01/2013      1 

  

  

 

Prefeitura Municipal de Bauru 

 

Processo Seletivo para a Função de Conselheiro Tutelar 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Responda as questões de 1 a 5 

utilizando como referência à 

Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais: 

 

1) Um dos impactos sociais esperado no 

acompanhamento de adolescentes 

através do Serviço de Proteção Social a 

Adolescentes em Cumprimento de 

Medida Sócioeducativa de Liberdade 

Assistida (LA) e de Prestação de Serviço 

a Comunidade (PSC) é de: 

 

A) Reduzir o número de Boletins de 

Ocorrência (BO) que envolvam 

adolescentes. 

B)Diminuir o número de adolescentes 

infratores em unidades de internação.  

C) Contribuir para redução da 

reincidência da prática do ato 

infracional. 

D) Contribuir para que a sociedade 

identifique as situações de risco 

vivenciadas por adolescentes infratores. 

 

 

2) O Serviço de Proteção Social a 

Adolescentes em Cumprimento de 

Medida Sócioeducativa de Liberdade 

Assistida (LA) e de Prestação de Serviço 

a Comunidade (PSC), tem seus usuários 

inseridos pela autoridade judiciária. São 

eles: 

 

A) Adolescentes de 12 a 18 anos 

incompletos, ou jovens de 18 a 21 anos. 

B) Adolescentes de 12 a 17 anos 

completos, ou jovens até 24 anos.  

C) Adolescentes a partir de 16 anos 

incompletos e jovens até 21 anos.  

D) Adolescentes de 11 a 14 anos 

completos, ou jovens de 15 a 18 anos. 

 

 

3) Os usuários que devem ser inseridos 

no Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos 

(PAEFI), são: 

 

A)Famílias em situação de 

vulnerabilidade social decorrente da 

pobreza. 

B) Famílias e indivíduos que vivenciam 

violação de direitos. 

C)Indivíduos em situação de 

vulnerabilidade social decorrente da 

pobreza. 

D)Famílias que utilizam os espaços 

públicos como moradia. 

 

 

4)  Os tipos de unidades dos Serviços de 

Acolhimento Institucional destinado a 

crianças e adolescentes, estão definidos 

como: 

 

A) Orfanato e colégio interno. 

B)Instituição de Longa e Curta 

permanência. 

C) Casa Lar e Abrigo Institucional. 

D)Residência Inclusiva e Casa de 

Passagem. 

 

 

5) Um dos impactos sociais esperado no 

atendimento de crianças e adolescentes 

no Serviço de Acolhimento em Família 

Acolhedora é de: 

 

A) Institucionalização de crianças e 

adolescentes. 

B) Acolhimento de crianças e 

adolescentes. 
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C) Formar famílias para o acolhimento 

de crianças. 

D) Desinstitucionalização de crianças e 

adolescentes. 

 

 

6)  No Estatuto da Criança e do 

Adolescente encontramos as diretrizes 

da política de atendimento a criança e o 

adolescente, assinale qual se refere ao 

artigo 88 inciso I: 

 

A) A municipalização do atendimento. 

B) A estadualização do atendimento. 

C) A federalização do atendimento. 

D) A regionalização do atendimento. 

 

 

7) O Estatuto da Criança e do 

Adolescente em seu artigo 18 dispõe que 

é dever de todos velar pela dignidade da 

criança e do adolescente, pondo-os  a 

salvo de qualquer  situação de:  

 

A) tratamento desigual, imaginário e 

infeliz. 

B) tratamento desumano, violento, 

aterrorizante, vexatório ou 

constrangedor. 

C) tratamento de falta de educação, 

intolerância e desumanidade. 

D) tratamento de incompreensão e 

castigo devido às birras. 

 

 

8) O Estatuto da Criança e do 

Adolescente dispõe em seu artigo 19 que 

toda criança tem direito de ser criado e 

educado na seguinte circunstância: 

 

A) No seio de sua família. 

B) Na casa de seus pais.  

C) No meio de amigos e de familiares. 

D) Na convivência com os avós. 

 

 

9) O Estatuto da Criança e do 

Adolescente em seu artigo 23 constitui 

sobre o motivo que NÃO é suficiente 

para a perda ou suspensão do poder 

famíliar. Qual seria este motivo? 

 

A)Rompimento de vínculos familiares. 

B)Negligência e abandono. 

C)Abuso sexual. 

D)Falta ou carência de recursos 

materiais. 

 

 

10) Assinale a alternativa correta que 

refere-se a produtos ou serviços cuja 

venda é proibida à criança ou 

adolescente, conforme dispõe o artigo 81 

do Estatuto da Criança e do Adolescente: 

 

A) Filmes de ação. 

B) Brinquedos que imitem armas. 

C) Jogos de vídeo game que induzem à 

violência. 

D) Bebidas alcoólicas, “bombinhas” 

(fogos de artifício). 

 

 

11)  O Plano Nacional de Promoção, 

Proteção e Defesa do Direito de Crianças 

e Adolescentes à Convivência Familiar e 

Comunitária do ano de 2005, apresenta 

importantes metas, que estão presentes 

na atualização do Estatuto da Criança e 

do Adolescente do ano de 2009.  

De acordo com o artigo 19 inciso II a 

permanência da criança e do adolescente 

em programa de acolhimento 

institucional não se prolongará por mais 

de:  

 

A) até 06 (seis) meses. 

B) até 01 (um) ano. 

C) até 02 (dois) anos. 

D) até 03 (três) anos. 

 

 

12) O Plano Nacional de Promoção, 

Proteção e Defesa do Direito de Crianças 

e Adolescentes à Convivência Familiar e 

Comunitária, coloca que os acolhimentos 
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de criança e adolescente devem ocorrer 

preferencialmente em: 

 

A) Locais de acesso ao centro da cidade. 

B) Locais próximos à sua família e 

comunidade de origem. 

C) Locais próximos a praças, parques de 

diversão e creches. 

D) Locais distantes da família que o 

abandonou. 

 

 

13)  Leia e complete as lacunas de 

acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, em seu artigo 82. 

É proibida a ________ de crianças ou 

adolescentes em _____________, salvo 

se autorizado ou acompanhado pelos 

pais ou responsável. 

 

A) frequência – lugares públicos. 

B) participação – cinema, teatro ou 

estabelecimento congênere. 

C) permanência – estádios de futebol. 

D) hospedagem – hotel, motel, pensão 

ou estabelecimento congênere. 

 

 

14) Conforme o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, em seu artigo 13, os casos 

de suspeita ou confirmação de maus 

tratos contra criança ou adolescente 

serão obrigatoriamente comunicados 

_________________, da respectiva 

localidade sem prejuízo de outras 

providências legais. 

Assinale a alternativa que completa 

corretamente a lacuna 

 

A) a Autoridade Judiciária. 

B) ao Ministério Público. 

C) ao Conselho Tutelar. 

D) a Delegacia de Policia. 

 

 

15) Considerando o artigo 139 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, o 

processo para a escolha dos membros do 

Conselho Tutelar será estabelecido em 

lei municipal e realizado sob a 

fiscalização:  

 

A) do Ministério Público. 

B) da Autoridade Judiciária. 

C) da Prefeitura Municipal. 

D) da Defensoria Pública. 

 

 

16) No Estatuto da Criança e do 

Adolescente, artigo 53, a criança e o 

adolescente têm direito à educação, 

visando ao pleno desenvolvimento de 

sua pessoa, preparo para exercício da 

cidadania e qualificação para o trabalho. 

No que se refere o artigo 54, é dever do 

Estado assegurar à criança e ao 

adolescente: 

 

A) atendimento em creche e pré escola 

às crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos de 

idade. 

B) atendimento em creche e pré escola 

às crianças de 2 (dois) a 7 (sete) anos de 

idade. 

C) atendimento em creche e pré escola 

às crianças de 6 (seis) meses a 5 (cinco) 

anos de idade. 

D) atendimento em creche e pré escola 

às crianças de 1 (um) a 6 (seis) anos de 

idade. 

 

 

17) O artigo 11 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, reitera dois princípios 

básicos consagrados na Constituição 

Federal. O primeiro diz respeito ao 

direito de todos os brasileiros à saúde, e 

o segundo aborda a forma como tal 

direito deve ser exercido. “É assegurado 

atendimento_______________da criança 

e do adolescente, por intermédio 

__________________, garantindo o 

acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para promoção, proteção e 

_____________________.  
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Assinale a alternativa que preenche 

corretamente as lacunas. 

 

A) integral à saúde – do Sistema Único 

de Saúde – recuperação da saúde. 

B) especializado – de clínicas 

particulares conveniadas – vigilância 

sanitária.  

C) pediátrico e hebiátrico – de Hospitais 

Infanto Juvenis – internação hospitalar. 

D) psicológico e psiquiátrico – de 

ambulatórios de saúde mental –

prevenção médica. 

 

 

18) Leia o trecho abaixo e assinale a 

alternativa que completa corretamente as 

lacunas. 

Entende-se por SINASE - Sistema 

Nacional de Atendimento 

Socioeducativo o conjunto de princípios, 

regras e critérios que envolvem a 

execução de medidas 

____________________, incluindo-se 

nele, por adesão, os sistemas 

______________________, bem como 

todos os planos, políticas e programas 

específicos de atendimento a adolescente 

em conflito com a lei. 

 

A) protetivas – federais e estaduais. 

B)inclusivas – estaduais e municipais. 

C)socioeducativas – estaduais, distrital e 

municipais. 

D)preventivas – municipais e estaduais. 

 

 

19) O  Estatuto da Criança e do 

Adolescente, no seu artigo 91 dispõe que 

as entidades não governamentais, 

somente poderão funcionar depois de 

registradas no: 

 

A) Centro de Referência Especializado 

de Assistência Social -CREAS. 

B) Ministério Público. 

C) Conselho Municipal da Criança e do 

Adolescente. 

D) Cartório de Registro Civil. 

 

 

20) O Conselho Tutelar é órgão 

permanente e autônomo, não 

jurisdicional, encarregado pela sociedade 

de zelar pelo cumprimento dos direitos 

da criança e do adolescente. Assinale a 

alternativa correta, referindo-se as 

“Atribuições do Conselho Tutelar”, de 

acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, artigo 136: 

 

A) aplicar penalidades administrativas 

nos casos de infrações contra as normas 

de proteção à criança e ao adolescente. 

B) conceder a emancipação, nos termos 

da lei civil quando faltarem os pais. 

C) expedir notificações. 

D) conhecer pedidos de guarda e tutela. 

 

 

21) De acordo com os dados observados 

na Cartilha “Abuso Sexual – Mitos e 

Realidades”, os indivíduos que praticam 

abuso sexual contra crianças e 

adolescentes, são na sua maioria: 

 

A) pessoas desconhecidas da criança ou 

adolescente. 

B) familiares, amigos íntimos da família 

ou pessoas conhecidas em que as 

crianças confiam. 

C) amigo da escola. 

D) psicopatas. 

 

 

22) O caso Araceli Cabrera Sanches 

Crespo chocou o Brasil, a menina foi 

assassinada no ano de 1973 em Vitória –

ES, um dos crimes mais brutais na 

história do Brasil. A data da sua morte se 

tornou o Dia Nacional de 

Enfrentamento  ao Abuso e 

Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes, através de lei sancionada 

no Congresso Nacional no ano de 2000, 
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que se tornou Lei Araceli. A data que 

estamos nos referindo é: 

 

A) 21 de abril. 

B) 18 de maio. 

C) 12 de junho. 

D) 09 de julho. 

 

 

23) Considerando o artigo 104 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, 

assinale a alternativa correta. Os 

menores de dezoito anos sujeitos às 

medidas previstas nesta lei, são 

penalmente: 

 

A) imputáveis. 

B) inimputáveis. 

C) semi-imputáveis. 

D) amputáveis. 

 

 

24) Segundo a cartilha da ABRAPIA 

(Associação Brasileira de Proteção a 

Infância e Adolescência) – “Abuso 

Sexual Mitos e Realidades”, a prática 

relativa ao abuso sexual envolve mitos e 

realidades. Assinale a alternativa que se 

refere à REALIDADE: 

 

A) o abusador sexual é um tarado que 

todos reconhecem na rua. 

B) a criança mente e inventa que é 

abusada sexualmente. 

C) a maioria dos casos são denunciados. 

D) o pedófilo é qualquer pessoa. 

 

 

25) Conforme o artigo 75 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, toda criança 

ou adolescente terá acesso as diversões e 

espetáculos públicos classificados como 

adequados a sua faixa etária. O parágrafo 

único desse artigo, dispõe que, somente 

poderão ingressar e permanecer nos 

locais de apresentação ou exibição 

quando acompanhadas dos pais ou 

responsável, as crianças menores de: 

A) 07 (sete) anos de idade. 

B) 05 (cinco) anos de idade. 

C) 10 (dez) anos de idade. 

D) doze (12) anos de idade. 

 

 

26) No que se refere ao Estatuto da 

Criança e do Adolescente relativo às 

medidas específicas de proteção, dispõe 

o artigo 100 que na aplicação das 

referidas medidas, levar-se-ão em conta 

as necessidades pedagógicas, preferindo-

se aquelas que visem: 

 

A) advertência aos pais. 

B) o desempenho escolar. 

C)fortalecimento dos vínculos familiares 

e comunitários. 

D) inclusão em ensino gratuito. 

 

 

27) O abuso sexual é uma situação em 

que uma criança ou adolescente é usado 

para gratificação sexual de um adulto, 

baseado em uma relação de poder. O uso 

do poder pela assimetria entre o 

abusador e abusado é ingrediente por 

excelência de toda situação de abuso. A 

criança se sente culpada por sentir prazer 

e isso é usado pelo abusador para 

conseguir seu consentimento.O  Estatuto 

da Criança e do  Adolescente no seu 

artigo 130 dispõe que na hipótese de 

maus tratos, opressão ou abuso sexual   

impostos pelos pais ou responsável, a 

autoridade judiciária poderá determinar 

como medida cautelar: 

 

A)o afastamento da criança ou 

adolescente da moradia comum. 

B) advertência aos pais ou responsável. 

C) o afastamento do agressor da moradia 

comum. 

D) o encaminhamento do agressor para 

tratamento psicológico ou psiquiátrico. 
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28) De acordo com o artigo 2º, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, 

considera-se criança e adolescente para 

os efeitos desta lei a pessoa: 

 

A) até 12 (doze) anos de idade 

incompletos e adolescente entre 12 

(doze) e 17 (dezessete) anos de idade. 

B) até 11 (onze) anos de idade 

incompletos e adolescente entre 12 

(doze) e 17 (dezessete) anos de idade. 

C) até 12 (doze) anos de idade 

completos e adolescente entre 12 (doze) 

e 18 (dezoito) anos de idade. 

D) até 12 (doze) anos de idade 

incompletos e adolescente entre 12 

(doze) e 18 (dezoito) anos de idade. 

 

 

29) O ato de disciplinar através de 

portaria, autorizar mediante alvará, a 

entrada e permanência de criança ou 

adolescente desacompanhados dos pais 

ou responsável, em estádio, ginásio ou 

campo desportivo, bailes ou promoções 

dançantes, boate ou congêneres, casa que 

explore diversões eletrônicas, estúdios 

cinematográficos, de teatro, rádio ou 

televisão, considerando o artigo 149 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, é 

de competência do (a): 

 

A) CREAS - Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social. 

B) Conselho Tutelar. 

C) Autoridade Judiciária. 

D) Ministério Público. 

 

 

30) De acordo com o artigo 93 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, as 

entidades que mantenham programa de 

acolhimento institucional poderão em 

caráter excepcional e de urgência, 

acolher crianças e adolescentes sem 

prévia determinação da autoridade 

competente, fazendo comunicação do 

fato ao Juiz da Infância e da Juventude, 

sob pena de responsabilidade em até: 

 

A) 12 (doze) horas após o acolhimento. 

B) 24 (vinte e quatro) horas após o 

acolhimento. 

C) 48 (quarenta e oito) horas após o 

acolhimento. 

D) 72 (setenta e duas) horas após o 

acolhimento. 

 

 

ATUALIDADES 

 

 

31) Divulgada no site de notícias G1, em 

22/07/13, informou que Museu Itinerante 

leva cultura e arte a comunidades da 

periferia de MACEIÓ. “O que interessa 

mesmo são as ações, realizadas pelos 

cinco núcleos em que se divide, em 

diversos locais da cidade. As ações, 

segundo a notícia, seriam: 

 

A) Exposições, exibição de filmes 

brasileiros e documentários construídos 

a partir de elementos da comunidade, 

apresentações culturais, palestras sobre 

memória cultural em escolas públicas, 

tudo construído sob a ótica das histórias 

da comunidade. 

B) Exibições de filmes americanos 

objetivando conhecer um pouco da 

cultura americana. 

C)  Exibições de filmes educativos para 

complementar o currículo escolar. 

D) Apresentações apenas de teatro, 

devido a dificuldade do município.  

 

 

32)  No dia 08 de Agosto de 2013, o site 

de notícias G1, divulgou que “A 

Sociedade Brasileira de Cardiologia 

(SBC) emite um alerta: 20% das crianças 

e adolescentes brasileiros tem colesterol 

alto. O nível elevado de gordura no 

sangue nesta faixa etária pode elevar, em 

dez anos, eventos cardiovasculares como 
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o infarto”. Segundo a notícia, de que 

forma pode-se reduzir o colesterol: 

 

A) Através de acompanhamento 

psicológico. 

B) Todas as complicações podem ser 

adiadas ou até mesmo erradicadas se a 

criança ou o adolescente tiver uma 

alimentação saudável e fizer exercícios 

físicos.  

C) Através de repouso absoluto. 

D) Apenas com internação em hospital 

geral. 

 

 

33) No dia 13 de Julho de 2013, o site 

“R7 Noticias” divulgou que neste ano de 

2013 o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA – Lei 8069/90) 

completou 23 anos, mas ainda não é 

cumprindo em sua totalidade. Assinale a 

alternativa que indica quais são os 

direitos, segundo a notícia, que ainda 

não estão sendo cumpridos em sua 

totalidade: 

 

A) Direito a profissionalização. 

B) Direitos como saúde, alimentação, 

educação e lazer. 

C) Direito à convivência familiar. 

D) Apenas o direito à saúde. 

 

 

34) O site da revista Veja, em 4 de 

novembro de 2012, divulga: “Os 

primeiros estudantes a deixarem o prédio 

da Uninove, na Barra Funda, em São 

Paulo, criticaram a escolha do tema da 

redação do Enem 2012, que foi (...). Eles 

esperavam assuntos ligados a política e 

meio ambiente”. Anote o tema correto 

escolhido pelo ENEM 2012 para a 

redação: 

 

A) “As mudanças provadas pela internet 

no nosso dia-a-dia”. 

B) “Quem somos nós?” 

C) “Saúde, um direito para todos”. 

D) "Movimento imigratório para o 

Brasil no século XXI". 

  

35) O Jornal “O Estado de São Paulo”, 

em 18/05/13 anunciou que a Campanha 

Nacional de Proteção às Crianças e aos 

Adolescentes, coordenada pelo Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (Conanda), no dia 18 de 

Maio de 2013, será “Protejam nossas 

crianças e adolescentes”. Esta Campanha 

que acontece anualmente, no dia 18/05, 

se refere ao combate de qual tipo de 

violência?  

 

A) Não dê esmola, dê cidadania. 

B) Trabalho Infantil. 

C) Abuso e Exploração Sexual. 

D) Maus tratos. 

 

 

36) Diz a manchete da notícia publicada 

pelo site www.g1.globo.com/bom-dia-

brasil/noticia/2013/09. “O Pará é o 

estado que mais recebeu médicos 

cubanos. Eles chegaram no fim de 

semana. Eles devem começar na semana 

que vem. Desde domingo (15), 62 

médicos cubanos estão participando 

em Belém de várias palestras com 

representantes da Secretaria Estadual de 

Saúde”.  

A reportagem se refere à que Programa 

federal: 

 

A) Programa Mais Médicos, que prevê 

mais investimentos em infraestrutura dos 

hospitais e unidades de saúde, além de 

levar mais médicos para regiões onde há 

escassez e ausência de profissionais. 

B) Programa Mais Médicos, que prevê 

bolsas de estudo para a capacitação de 

estudantes de medicina. 

C) Programa Mais Médicos, que prevê 

assistência médica para brasileiros 

moradores de grandes centros. 

D) Programa Mais Médicos, que discute 

mudanças significativas nas grades 

http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/redacao-do-enem-aborda-imigracoes-no-seculo-xxi
http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/redacao-do-enem-aborda-imigracoes-no-seculo-xxi
http://g1.globo.com/pa/para/cidade/belem.html
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curriculares das universidades de 

medicina. 

 

37) Em reportagem do Jornal da Cidade 

de 24 de novembro de 2012, é descrito: 

“Os números do último boletim (...) 

foram divulgados há pouco e apontam o 

município de São Caetano na liderança 

com 295 pontos. Na segunda posição 

aparece São José dos Campos com 286 

pontos, seguido de Piracicaba com 262. 

Bauru, cidade sede do evento, ficou na 

nona posição com 111 pontos”. Qual 

importante competição ocorreu em 

Bauru durante o mês de novembro de 

2012 ? 

 

A)Jogos do Interior.  

B)Jogos do Estado. 

C)Jogos Abertos. 

D)Liga Sul Americana de Cidades. 

 

 

38) O site G1, anunciou em 05/04/2013, 

que foi publicada no Diário Oficial da 

União, a Lei nº 12.796, que altera a Lei 

que estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. Como novidade, o 

texto muda o artigo 6º tornando "dever 

dos pais ou responsáveis efetuar a 

matrícula das crianças na educação 

básica a partir dos 4 anos de idade". 

Segundo a matéria, Estados e 

Municípios têm até que ano para garantir 

a oferta a todas as crianças a partir dessa 

idade? Assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

A) 2015. 

B) 2014. 

C) 2016. 

D) 2017. 

 

 

39) Notícia publicada no site UOL 

Noticias, em 13/9/13, mostra que o 

Relatório divulgado pelo Unicef (Fundo 

das Nações Unidas para a Infância) 

aponta que o índice de mortalidade na 

infância caiu cerca de 77% nos últimos 

22 anos no Brasil. De acordo com a 

notícia, considera-se mortalidade infantil 

crianças de qual idade? 

 

A) Com menos de cinco anos de idade. 

B)  De 05 a 12 anos de idade. 

C)  De 04 a 12 anos de idade. 

D)  Com menos de oito anos de idade. 

 

 

40) O Jornal da Cidade de Bauru, em 

16/03/13 noticiou que a “Diretoria 

Regional de Ensino (DRE) e a Polícia 

Militar (PM) preocupados com o avanço 

da violência nas escolas de Bauru, 

realizaram nova reunião para determinar 

ações que possam garantir maior 

segurança nas unidades de ensino”. Com 

relação às ações apontadas na notícia, 

assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) Projeto “Diga Não à Violência nas 

Escolas”. 

B) Projeto “Diga não às Drogas”. 

C) Projeto “Adolescente Legal”. 

D) Projeto “Vida Familiar”. 

 

 

LEGISLAÇÃO 

 

41) A  Lei das Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional-LDBEN  definiu um 

projeto educacional que busca conciliar 

humanismo e tecnologia, conhecimento 

e exercício de cidadania, formação ética 

e autonomia. Neste sentido, sobre a 

proposta pedagógica evidenciada na 

atual LDBEN é correto afirmar: 

 

A) A proposta pedagógica ganha ênfase 

dentro do Sistema Educacional 

Brasileiro e consolida-se uma mudança 

de paradigma, a ênfase desloca-se da 

aprendizagem para o ensino. 

B) A LDBEN nº 9.394/1996 tira das 

escolas a liberdade e a responsabilidade 
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de elaborar sua proposta pedagógica, 

excluindo o currículo e incluindo a 

organização escolar. 

C) A proposta pedagógica é um processo 

que visa articular intenções, conteúdos 

curriculares, competências, meios e 

recursos financeiros, físicos e didáticos. 

D) A proposta pedagógica é determinada  

por um grupo específico que planeja as 

ações das Secretarias de Educação de 

cada localidade, é articuladora de tempo, 

espaço, ritmos, recursos humanos e 

recursos materiais. 

 

 

42) A Constituição Federal de 1988 

assegura ao indivíduo que a casa é seu 

asilo inviolável, ninguém nela podendo  

penetrar sem o consentimento do 

morador, salvo: 

 

A) Quando necessário ao exercício de 

uma profissão. 

B) Nos casos em que a lei autorizar. 

C) No caso de flagrante delito ou 

desastre, ou para prestar socorro, ou, 

durante o dia por determinação judicial. 

D) Por ordem da autoridade 

administrativa competente. 

 

 

43) De acordo com a Constituição 

Federal de 1988, marque a alternativa 

correta:  

 

A) É assegurado a todos o acesso à 

informação e resguardado o sigilo da 

fonte, quando houver determinação 

judicial. 

B) É assegurado a todos o acesso à 

informação e não havendo o sigilo da 

fonte, quando necessário ao exercício 

profissional. 

C) É assegurado a todos o acesso à 

informação e resguardado o sigilo da 

fonte, quando necessário ao exercício 

profissional. 

D) É assegurado a todos o acesso à 

informação, não havendo exceção a esta 

regra. 

 

44) Assinale a alternativa que completa 

corretamente a lacuna. 

Os municípios atuarão: 

______________________________. 

 

A)Prioritariamente no Ensino 

Fundamental e Médio. 

B)Prioritariamente no Ensino 

Fundamental e na Educação Infantil. 

C)Com exclusividade na Educação 

Infantil. 

D)Prioritariamente na Educação Especial 

e na Educação Infantil. 

 

 

45) O artigo 80 B criado na Lei 

Municipal n° 6169 de 20/12/11, pela Lei 

nº 6247 de 16/08/12 tem a seguinte 

redação: 

 

A) A Prefeitura Municipal de Bauru fica 

obrigada a efetuar os descontos 

previdenciários devidos pelos 

Conselheiros Tutelares e repasse ao 

Regime Geral de Previdência, nos 

termos do Decreto n° 9.750, de 02 de 

abril de 2004. 

B) A Prefeitura Municipal de Bauru tem 

opção de efetuar ou não os descontos 

previdenciários devidos pelos 

Conselheiros Tutelares e repassar ao 

Regime Geral de Previdência, nos 

termos do Decreto n° 9750, de 02 de 

abril de 2004. 

C) A Prefeitura Municipal de Bauru fica 

desobrigada de efetuar os descontos 

previdenciários devidos pelos 

Conselheiros Tutelares e repassar ao 

Regime Geral de Previdência, nos 

termos do Decreto n° 9.750, de 02 de 

abril de 2004. 

D) A Prefeitura Municipal de Bauru não 

deve efetuar os descontos 

previdenciários devidos pelos 
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Conselheiros Tutelares e repassar ao 

Regime Geral de Previdência, nos 

termos de Decreto n° 9.750, de abril de 

2004. 

 

 

46) A Lei de Diretrizes e  Bases da 

Educação Nacional - LDBEN, nº 9.394, 

de 20/12/1996, estabelece como dever 

do Estado uma educação pública e 

gratuita garantida: 

 

A) Em toda a faixa escolar, que no Brasil 

vai dos 7 aos 14 anos para todos os 

cidadãos, envolvendo toda a educação 

Básica. 

B) Educação Básica obrigatória e 

gratuita dos 04 aos 17 anos de idade. 

C) Nas creches e pré-escolas, de 0 a 6 

anos e somente até o final da 4ª série do 

Ensino Fundamental. 

D) Nos dois primeiros ciclos do Ensino 

Fundamental. Com a progressiva 

extensão da gratuidade até o terceiro 

ciclo do Ensino Fundamental. 

 

 

47) Conforme o artigo 10 da Lei 6169 de 

20 de dezembro de 2011, são ainda 

direitos conferidos aos Conselheiros 

Tutelares: 

 

A) I- Gratificação Natalina. 

     II- Férias e Adicional de Férias. 

     III- Licença Maternidade. 

     IV- Licença em caso de Adoção ou 

Guarda Judicial. 

     V- Licença Paternidade. 

     VI- Adicional Noturno. 

     VII- Adicional de Sobreaviso. 

B) I- Gratificação Natalina. 

     II- Férias e Adicional de Férias. 

     III- Licença Maternidade. 

     IV- Licença em caso de Adoção ou 

Guarda Judicial. 

     V- Licença Paternidade. 

     VI- Adicional Noturno. 

     VII- Adicional de Sobreaviso. 

     VIII- Horas Extras. 

C) I- Gratificação Natalina. 

     II- Férias e Adicional de Férias. 

     III- Licença Maternidade. 

     IV- Licença em caso de Adoção ou 

Guarda Judicial. 

     V- Licença Paternidade. 

     VI- Adicional Noturno. 

D) I- Gratificação Natalina. 

     II- Férias e Adicional de Férias. 

     III- Licença Maternidade. 

     IV- Licença em caso de Adoção ou 

Guarda Judicial. 

     V- Licença Paternidade. 

     VI- Adicional Noturno. 

     VII- Adicional de Sobreaviso. 

     VIII- Horas Extras 

     IX- Licença para Tratamento de 

Saúde. 

 

 

48) Nos termos da Constituição Federal 

de 1988, o direito de resposta, 

proporcional ao agravo: 

 

A) Exclui a indenização por dano 

material ou moral. 

B) Exclui somente a indenização por 

dano material. 

C) Acarreta a indenização por dano 

material somente quando feita pela 

imprensa escrita. 

D) Não exclui a indenização por dano 

material, moral ou à imagem. 

 

 

49) Está Incorreta a afirmativa: 

 

A) Os membros Titulares dos Conselhos 

Tutelares, no exercício efetivo da função 

não serão equiparados aos Servidores 

Públicos Municipais. As férias dos 

Conselheiros Tutelares Titulares serão 

organizadas em escala para os meses de 

julho-agosto-setembro por 20 dias úteis. 

B) Os membros titulares dos Conselhos 

Tutelares, no exercício efetivo da 

função, serão equiparados aos Servidores 
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Públicos Municipais no que for cabível, 

exercendo função relevante, percebendo 

gratificação mensal correspondente à 

Referência C.1. da grade salarial dos 

Especialistas Técnicos 1 da Prefeitura 

Municipal de Bauru, nos termos da Lei 

Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 

2010, bem como Vale Compras 

concedido nos termos fixados pela Lei 

Municipal nº 5.323, de 26 de dezembro 

de 2005 e sem vínculos empregatícios. 

C) Os Conselheiros Tutelares Titulares, 

terão direito a férias anuais remuneradas 

com acréscimo de 1/3 (um terço), 

correspondente ao período de 30 (trinta) 

dias corridos por ano, período este 

organizado em escala definida pelo 

Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – CMDCA, 

sob a supervisão da Secretaria Municipal 

do Bem-Estar Social. 

D) Se não for prejudicar o atendimento à 

função, o Conselheiro Tutelar poderá 

gozar as férias de uma só vez ou em dois 

períodos iguais de 15 (quinze) dias cada 

um, devendo tal circunstância constar 

expressamente na escala prevista no 

caput do artigo 13. 

 

 

50) De acordo com o art. 205 da 

Constituição Federal de 1988, as três 

finalidades da educação são: o pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania e a sua: 

 

A) Liberdade de aprender, ensinar e 

pesquisar. 

B) Formação intelectual, física e 

religiosa. 

C) Qualificação para o trabalho. 

D) Garantia ao direito a padrões de 

qualidade. 

 

 

 

 

 


