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. ANTES DE INICIAR A PROVA
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1

Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2

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

3

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

4

O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora
ou para utilizar os sanitários.

5
6

Este caderno de provas contém 45 (quarenta e cinco) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).

7

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

8

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

9

Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.
serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de
11 Não
uma resposta, emenda ou rasura.
término da prova, o cartão-resposta e o caderno de provas deverão ser devolvidos ao fiscal da
12 Ao
prova.
de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local
13 Depois
de prova.
Ao final do tempo destinado à realização da prova, em cada sala será obrigatória a saída simultânea

14 dos 03 (três) últimos candidatos, os quais deverão entregar seus cartões-resposta e o caderno de
provas e assinar a ata de encerramento de aplicação da prova.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 20 - CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS (ECA)

________________________________________
01. A garantia de prioridade prevista no ECA,
compreende:
a) Primazia de receber proteção e socorro somente
quando não implicar em sacrifício de direito alheio.
b) Precedência de atendimento nos serviços
públicos, salvo nos de relevância pública.
c) Preterição na formulação e na execução das
políticas sociais públicas.
d) Destinação privilegiada de recursos públicos nas
áreas relacionadas com a proteção à infância e à
juventude.
________________________________________
02. A respeito dos direitos das gestantes e das
parturientes constantes do ECA, assinale a
alternativa CORRETA.
a) Os serviços de saúde onde o parto for realizado
assegurarão às mulheres e aos seus filhos
recém-nascidos alta hospitalar responsável e
contrarreferência na atenção primária, bem como
o acesso a outros serviços e a grupos de apoio à
amamentação.
b) A gestante e a parturiente têm direito a 2 (dois)
acompanhantes de sua preferência durante o
período do pré-natal, do trabalho de parto e do pósparto imediato.
c) Os profissionais de saúde de referência da gestante
garantirão sua vinculação, no último trimestre da
gestação, ao estabelecimento em que será realizado
o parto, com exclusão do direito de opção da mulher.
d) A gestante tem direito a acompanhamento
saudável durante toda a gestação e a parto cesariano
cuidadoso, sendo o parto natural indicado conforme
motivos médicos devidamente documentados.
________________________________________
03. O direito à liberdade da criança e do adolescente
compreende:
a) A manifestação de opinião e expressão, desde
que autorizada pelos pais.
b) O direito de brincar, praticar esportes e divertir-se.
c) O direito de não participar dos assuntos da vida
política, a cargo dos adultos.
d) O direito irrestrito de ir, vir e estar em locais
públicos e espaços comunitários.
________________________________________
04. De acordo com o ECA, a permanência da criança
e do adolescente em programa de acolhimento
institucional:
a) Não se prolongará por mais de 12 (doze meses),
salvo comprovada necessidade que atenda ao seu
superior interesse, devidamente fundamentada pela
autoridade judiciária.

b) Não se prolongará por mais de 18 (dezoito meses),
salvo comprovada necessidade que atenda ao seu
superior interesse, devidamente fundamentada pela
autoridade judiciária.
c) Não se prolongará por mais de 12 (doze meses),
ainda que comprovada necessidade que atenda ao
seu superior interesse, devidamente fundamentada
pela autoridade judiciária.
d) Não se prolongará por mais de 24 (vinte e
quatro meses), salvo comprovada necessidade
que atenda ao seu superior interesse, devidamente
fundamentada pela autoridade judiciária.
________________________________________
05. A gestante ou mãe que manifeste interesse em
entregar seu filho para adoção, antes ou logo após o
nascimento, será encaminhada:
a) Ao Conselho Tutelar.
b) Ao Ministério Público.
c) À Justiça da Infância e da Juventude.
d) À Secretaria Municipal de Assistência Social.
________________________________________
06. Conforme o ECA, o que se entende por família
ampliada?
a) A comunidade formada pelos pais ou qualquer
deles e seus descendentes.
b) Aquela fruto das relações sociais de amizade da
criança e do adolescente.
c) Aquela que amplia o conceito tradicional de família
para englobar relações afetivas não baseadas
exclusivamente em vínculos sanguíneos.
d) Aquela que se estende para além da unidade
pais e filhos ou da unidade do casal, formada por
parentes próximos com os quais a criança ou
adolescente convive e mantém vínculos de afinidade
e afetividade.
________________________________________
07. O reconhecimento do estado de filiação:
a) É direito personalíssimo, indisponível e prescritível.
b) Não admite o exercício contra os pais ou seus
herdeiros.
c) Pode ser exercitado contra os pais ou seus
herdeiros, sem qualquer restrição, observado o
segredo de Justiça.
d) Deve observar o princípio da publicidade, vedado
o segredo de justiça.
________________________________________
08. Para a colocação em família substituta:
a) Tratando-se de menor de 12 (doze) anos de
idade, será necessário seu consentimento, colhido
em audiência.
b) Tratando-se de maior de 12 (doze) anos de idade,
será desnecessário seu consentimento.
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c) Tratando-se de maior de 12 (doze) anos de
idade, será necessário seu consentimento, que será
colhido informalmente.
d) Tratando-se de maior de 12 (doze) anos de idade,
será necessário seu consentimento, colhido em
audiência.
_________________________________________
09. O deferimento da tutela, de acordo com o ECA:
a) Poderá ser deferida, nos termos da lei civil, a
pessoa de até 12 (doze) anos incompletos.
b) Pressupõe a prévia decretação da perda
ou suspensão do poder familiar e implica
necessariamente no dever de guarda.
c) Aquele nomeado tutor por ato de última vontade
dos pais do pupilo deverá, no prazo de sessenta
dias, contado da abertura da sucessão, ingressar
com pedido destinado ao controle judicial do ato.
d) O tutor pode ser nomeado pelos pais, ainda que
não seja atendido o melhor interesse da criança.
________________________________________
10. A respeito da política de atendimento, de acordo
com o ECA, é INCORRETO afirmar que:
a) A função de membro do conselho nacional e dos
conselhos estaduais e municipais dos direitos da
criança e do adolescente é considerada de interesse
público relevante e será remunerada.
b) A municipalização do atendimento consiste em
diretriz da política de atendimento.
c) O serviço de identificação e localização de pais,
responsável, crianças e adolescentes desaparecidos
é uma das linhas de ação da política de atendimento.
d) A política de atendimento dos direitos da criança
e do adolescente far-se-á através de um conjunto
articulado de ações governamentais e nãogovernamentais, da União, dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios.
________________________________________
11. De acordo com o ECA, o Conselho Tutelar:
a) É órgão permanente e não autônomo.
b) É órgão permanente, autônomo e jurisdicional.
c) É pessoa jurídica de direito público interno,
autônoma e independente.
d) É órgão permanente, autônomo e não jurisdicional.
_________________________________________
12. De acordo com o ECA, NÃO constitui requisito
para a candidatura a membro do Conselho Tutelar:
a) Reconhecida idoneidade moral.
b) Idade superior a vinte e um anos.
c) Certidão negativa de protestos.
d) Residir no município.
______________________________________
13. Conforme o ECA, qual o prazo para que seja
concluído o procedimento destinado a apurar
ato infracional atribuído a adolescente internado
provisoriamente:

a) O prazo máximo é de 30 (trinta) dias, admitindo-se
uma prorrogação por igual prazo.
b) O prazo máximo e improrrogável é de 45 (quarenta
e cinco) dias.
c) O prazo máximo é de 45 (quarenta e cinco) dias,
admitindo-se uma prorrogação por igual prazo.
d) O prazo máximo e improrrogável é de 30 (trinta)
dias.
________________________________________
14. Assinale a alternativa que NÃO indica atribuição
do Conselho Tutelar:
a) Colocação em família substituta.
b) Expedir notificações.
c) Orientação, apoio e acompanhamento temporários.
d) Requisitar certidões de nascimento e de óbito de
criança ou adolescente quando necessário.
________________________________________
15. As decisões do Conselho Tutelar:
a) São definitivas e não passíveis de recurso.
b) Somente poderão ser revistas pela autoridade
judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse.
c) Poderão ser revistas pelo Ministério Público, a
requerimento dos pais ou responsáveis.
d) Deverão ser necessariamente revistas pela
autoridade judiciária, de ofício, independentemente
de provocação.
_________________________________________
16. A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá:
a) No dia 5 de janeiro do ano subsequente ao
processo de escolha.
b) No dia 10 de dezembro do ano do processo de
escolha.
c) No dia 10 de janeiro do ano subsequente ao
processo de escolha.
d) No início da legislatura subsequente ao ano do
processo de escolha.
_________________________________________
17. De acordo com o ECA, a respeito das regras de
competência da Justiça da Infância e da Juventude,
assinale a alternativa INCORRETA.
a) Nos casos de ato infracional, será competente a
autoridade do lugar da ação ou omissão, observadas
as regras de conexão, continência e prevenção.
b) A execução das medidas poderá ser delegada à
autoridade competente da residência dos pais ou
responsável, ou do local onde sediar-se a entidade
que abrigar a criança ou adolescente.
c) Em caso de infração cometida através de
transmissão simultânea de rádio ou televisão, que
atinja mais de uma comarca, será competente, para
aplicação da penalidade, a autoridade judiciária do
local da sede estadual da emissora ou rede, tendo
a sentença eficácia para todas as transmissoras ou
retransmissoras do respectivo estado.
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d) A competência será determinada, em regra, pelo
lugar onde se encontre a criança ou o adolescente.
________________________________________
18. Aquele que armazena, por qualquer meio,
fotografia que contenha cena de sexo explícito
envolvendo criança ficará sujeito à pena de:
a) Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
b) Detenção, de 2 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
c) Reclusão, de 2 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
d) Detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
________________________________________
19. Acerca da apuração de infração administrativa
às normas de proteção à criança e ao adolescente,
é CORRETO afirmar que:
a) O procedimento para imposição de penalidade
administrativa por infração às normas de proteção à
criança e ao adolescente terá início obrigatoriamente
por representação do Ministério Público.
b) Sempre à verificação da infração seguir-se-á a
lavratura do auto, não sendo possível o retardamento.
c) Não sendo apresentada a defesa no prazo legal,
a autoridade judiciária dará vista dos autos do
Ministério Público, por cinco dias, decidindo em igual
prazo.
d) No procedimento iniciado com o auto de infração,
não poderão ser usadas fórmulas impressas,
especificando-se a natureza e as circunstâncias da
infração.
_______________________________________
20. Conforme o ECA, são direitos do adolescente
privado de liberdade, entre outros, os seguintes,
EXCETO:
a) Ser informado de sua situação processual, sempre
que solicitada.
b) Receber visitas, ao menos, mensalmente.
c) Permanecer internado na mesma localidade ou
naquela mais próxima ao domicílio de seus pais ou
responsável.
d) Habitar alojamento em condições adequadas de
higiene e salubridade.
QUESTÕES 21 A 45 - CONHECIMENTOS GERAIS

________________________________________
21. Qual órgão municipal de Cambé é responsável
por receber, por meio de preenchimento de formulário
online, sugestões, reclamações, denúncias, elogios
ou pedidos de informações?
a) Controladoria Municipal.
b) Procuradoria Municipal.
c) Câmara Municipal.
d) Ouvidoria Municipal.
_________________________________________
22. A respeito dos serviços oferecidos no âmbito da
Secretaria de Assistência Social do Município de
Cambé - PR, assinale a alternativa CORRETA.

a) A ações da Proteção Social Básica são
desenvolvidas nos Centros de Referência da
Assistência Social, CRAS, são a porta de entrada
para todos os serviços de proteção social que a
cidade oferece.
b) A Proteção Social Básica é a modalidade de
atendimento assistencial destinada a famílias e
indivíduos que se encontram em situação de risco
pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus
tratos físicos e, ou, psíquicos, abuso sexual, uso de
substâncias psicoativas, cumprimento de medidas
socioeducativas, situação de rua, situação de
trabalho infantil, entre outras.
c) As hortas comunitárias visam disponibilizar meios
para que todas as famílias cambeenses possam
produzir alimentos de horticultura com qualidade
(com uso racional de agrotóxicos), e possam gerar
renda.
d) Não há no Município programa para distribuição
de leite para crianças de famílias carentes.
_________________________________________
23. Qual o número de telefone para o cidadão entrar
em contato com a Ouvidoria Municipal?
a) 156
b) 154
c) 155
d) 150
________________________________________
24. A COMDEC – Cia de Desenvolvimento de Cambé
constitui-se em:
a) Empresa pública municipal de Direito Privado, com
fins econômicos, patrimônio próprio e autonomia
administrativa.
b) Autarquia administrativa, com patrimônio próprio
e autonomia.
c) Órgão da Administração Pública direta.
d) Consórcio público intermunicipal.
________________________________________
25. Qual Secretaria Municipal tem por finalidade
assessorar o prefeito municipal e as demais
secretarias municipais e os órgãos da administração
indireta, nos assuntos administrativos orçamentários
e financeiros, atuando na orientação e supervisão
de todas as atividades desenvolvidas nos
diversos programas de governos executados pela
administração municipal, buscando sempre o
aprimoramento das ações, visando garantir que
na sua prática sejam obedecidos os preceitos
constitucionais da administração pública?
a) Secretaria Municipal da Fazenda.
b) Secretaria Municipal do Desenvolvimento
Regional.
c) Secretaria Municipal do Planejamento.
d) Secretaria Municipal de Auditoria e Controle
Interno.
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26. Assinale a alternativa CORRETA a respeito da
ordem social:

31. O ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios:

a) A ordem social tem como base o primado do
trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça
sociais.
b) A ordem social tem como base o bem-estar e a
justiça sociais e como objetivo o primado do trabalho.
c) A ordem social tem como base o primado do capital,
e como objetivo o bem-estar e a justiça individuais.
d) A ordem social tem como base o primado do
trabalho, e como objetivo o bem-estar e o respeito
aos direitos humanos.
________________________________________
27. A seguridade social compreende direitos:

a) Pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas.
b) Prevalência de instituições públicas e gradual
eliminação da necessidade de instituições privadas
de ensino.
c) Gestão autocrática do ensino público, na forma da
lei.
d) Piso salarial profissional nacional para os
profissionais da educação escolar pública, nos
termos de lei estadual.
_________________________________________
32. O dever do Estado com a educação será efetivado
mediante a garantia de:

a) Relativos à previdência.
b) Relativos à saúde.
c) Relativos à assistência social.
d) Todas as alternativas estão corretas.
________________________________________
28. A respeito da saúde, conforme a Constituição
Federal, é CORRETO afirmar que:

a) Educação infantil, em creche e pré-escola, às
crianças até 4 (quatro) anos de idade.
b) Educação infantil, em creche e pré-escola, às
crianças até 6 (seis) anos de idade.
c) Educação básica obrigatória e gratuita dos
4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade,
assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos
os que a ela não tiveram acesso na idade própria.
d) Imediata universalização do ensino médio gratuito.
________________________________________
33. Sobre a família, conforme a Constituição Federal,
é CORRETO afirmar que:

a) É permitida a destinação de recursos públicos
para auxílios ou subvenções às instituições privadas
com fins lucrativos.
b) As instituições privadas poderão participar de
forma complementar do sistema único de saúde,
segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito
público ou convênio, tendo preferência as entidades
filantrópicas e as sem fins lucrativos.
c) É lícita a participação direta ou indireta de
empresas ou capitais estrangeiros na assistência à
saúde no País, salvo os casos proibidos em lei.
d) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que
facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias
humanas para fins de transplante, pesquisa e
tratamento, bem como a coleta, processamento
e transfusão de sangue e seus derivados, sendo
admitido todo tipo de comercialização.
________________________________________
29. Não é um evento coberto pela previdência social:
a) Desemprego voluntário.
b) Morte.
c) Doença.
d) Invalidez.
_________________________________________
30. A respeito da assistência social, é CORRETO
afirmar que:
a) Não tem como objetivo promover a integração ao
mercado de trabalho.
b) Abrange o auxílio-reclusão para os dependentes
dos segurados de baixa renda.
c) Será prestada a quem dela necessitar,
independentemente de contribuição.
d) Será prestada a quem dela necessitar, mediante
contribuição.

a) O casamento civil é gratuito.
b) O casamento religioso tem efeito civil, independente
de lei.
c) Os direitos e deveres referentes à sociedade
conjugal são exercidos preferencialmente pela
mulher.
d) Entende-se, também, como entidade familiar a
comunidade formada por qualquer dos pais e seus
descendentes.
_________________________________________
34. Conforme a Constituição Federal, NÃO é
considerado patrimônio nacional:
a) Caatinga.
b) Mata Atlântica.
c) Zona Costeira.
d) Serra do Mar.
_________________________________________
35. A pesquisa e a lavra das riquezas minerais em
terras indígenas:
a) É absolutamente proibida.
b) Só podem ser efetivados com autorização do
Congresso Nacional, ouvidas as comunidades
afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos
resultados da lavra, na forma da lei.
c) Só podem ser efetivados com autorização da
Assembleia Legislativa, ouvidas as comunidades
afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos
resultados da lavra, na forma da lei.
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d) Só podem ser efetivados com autorização da
Presidência da República, ouvidas as comunidades
afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos
resultados da lavra, na forma da lei.
_______________________________________
36. No que diz respeito à comunicação social,
conforme a Constituição Federal, assinale a
alternativa INCORRETA.
a) A publicação de veículo impresso de comunicação
depende de licença de autoridade.
b) É vedada toda e qualquer censura de natureza
política, ideológica e artística.
c) A manifestação do pensamento, a criação, a
expressão e a informação, sob qualquer forma,
processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição,
observado o disposto na Constituição.
d) A propriedade de empresa jornalística e de
radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa
de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez
anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis
brasileiras e que tenham sede no País.
_________________________________________
37. Com relação à cultura, conforme a Constituição
Federal, é CORRETO afirmar que:
a) O Poder Público, sem a colaboração da
comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio
cultural brasileiro, por meio de inventários, registros,
vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras
formas de acautelamento e preservação.
b) Cabem às pessoas físicas, na forma da lei, a
gestão da documentação governamental e as
providências para franquear sua consulta a quantos
dela necessitem.
c) O Estado garantirá a todos o pleno exercício
dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura
nacional, mas não apoiará e nem incentivará a
valorização e a difusão das manifestações culturais.
d) O Estado protegerá as manifestações das culturas
populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de
outros grupos participantes do processo civilizatório
nacional.
______________________________________
38. De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Cambé - PR, é de competência administrativa comum
do Município, da União e do Estado, observada a lei
complementar federal:
a) Outorgar isenções e anistias fiscais, ou permitir a
remissão da dívida, sem interesse público justificado,
sob pena de nulidade do ato.
b) Conceder e renovar licença para localização e
funcionamento de estabelecimentos industriais,
comerciais, prestadores de serviços e quaisquer
outros
c) Promover programas de construção de moradias
e a melhoria das condições habitacionais e de
saneamento básico.

d) Fixar os locais de estacionamento de táxis e
demais veículos.
_______________________________________
39. A Câmara de Vereadores de Cambé - PR é
composta por quantos vereadores?
a) 10 (dez).
b) 12 (doze).
c) 8 (oito).
d) 14 (quatorze).
________________________________________
40. A Lei Orgânica Municipal de Cambé - PR poderá
ser emendada mediante proposta:
a) De dois terços, no mínimo, dos membros da
Câmara Municipal.
b) Do Secretário da Fazenda.
c) De iniciativa popular subscrita por, no mínimo,
cinco por cento dos eleitores do Município.
d) De metade, no mínimo, dos membros da Câmara
Municipal.
______________________________________
41. Compete ao Prefeito, entre outras atribuições:
a) Estabelecer a divisão administrativa do Município,
de acordo com a lei.
b) Representar a Câmara em juízo e fora dele.
c) Promulgar as resoluções e decretos legislativos.
d) Promulgar a Lei Orgânica e suas emendas.
________________________________________
42. No que diz respeito à educação, conforme o que
consta na Lei Orgânica do Município de Cambé PR, é CORRETO afirmar que:
a) O ensino oficial do município será gratuito em
todos os níveis e atuará prioritariamente no ensino
fundamental e médio.
b) O Município orientará e estimulará, por todos
os meios, a educação física nos estabelecimentos
municipais de ensino e nos particulares que não
recebam auxílio do Município.
c) O não oferecimento do ensino obrigatório
pelo Município ou a sua oferta irregular, importa
responsabilidade da autoridade competente
d) O Município implantará, na forma da lei, o sistema
de escolas de tempo integral, prioritariamente na
região central.
_________________________________________
43. Qual o número de telefone do serviço do SAMU?
a) 190
b) 191
c) 156
d) 171
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44. Qual dos serviços públicos abaixo NÃO está
disponível no portal de serviços “on line” do Município
de Cambé - PR?
a) Geração de boletos para pagamento de IPTU e
Taxas
b) Geração de Certidão para comprovação de
situação de débitos municipais
c) Geração de boletos para pagamento de ISS Fixo
Anual
d) Geração de certidão de inteiro teor de matrícula de
imóvel urbano.
_________________________________________
45. O programa “Atitude” é uma parceria do Governo
do Estado com o Município de Cambé e tem por
objetivo ações integradas entre as esferas de governo,
os diversos setores organizados da sociedade e as
demais políticas intersetoriais. Conforme informação
veiculada no site do Município, referido programa
tem núcleos instalados em quais bairros?
a) Ana Rosa e Novo Bandeirantes.
b) Centro e Vitória.
c) Centro e Imperatriz.
d) José Favaro e Cristal.
________________________________________

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do
dia 21/07/2019.
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