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LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: Leia um trecho do texto A visita, de 
Walcyr Carrasco, e responda às questões de 1 a 6. 

Há pessoas que ficam guardadas na alma da gente. 
De repente minha memória ilumina um sorriso, uma 
palavra, um gesto de alguém que não vejo há muito 
tempo. No último Dia das Mães, resolvi rever minha 
antiga professora de ciências, dona Thelma. Estudei 
com ela no Instituto de Educação Monsenhor Bicudo, 
em Marília, no interior de São Paulo, no tempo em que o 
ensino médio era chamado de ginásio. Mas perdi o 
contato: fui criado na cidade somente até os 15 anos. 
Quando minha família se mudou, veio completa. Não 
deixamos parentes a quem visitar. Durante mais de 
quarenta anos, não voltei __ Marília. Sempre me 
lembrava de dona Thelma, mas, contraditoriamente, 
nunca a visitei. 

Uma ex-colega de classe, Malau, que também só 
revi recentemente, localizou seu endereço. Minha mãe 
raramente comparecia __ festas escolares quando eu 
era garoto. Em um Dia das Mães os alunos receberam 
rosas para oferecer. Entreguei a minha __ dona 
Thelma, que, __ vezes, eu chamava de mãe, um pouco 
por malandragem. Certa vez, na fila do cinema, dona 
Thelma chegou com o filho pequeno e me pediu para 
comprar seu ingresso. O funcionário proibiu: 

- Não pode comprar, ela tem de ir para o fim da fila! 
Gritei, muito espertinho: - Mas ela é minha mãe! 
- Ah, se é mãe, pode! 
Passei a chamá-la de mãe e sempre recebia um 

sorriso cúmplice de volta! 
Em suas aulas contemplei a beleza das células 

através do microscópio. Apaixonei-me pela teoria da 
evolução das espécies. Ela me ensinou a pesquisar por 
conta própria, já que gostava tanto do tema. 

Assim, um pouco me sentindo como um 
molequinho, apareci de surpresa em sua casa, em 
Marília. Em dúvida sobre o presente adequado, levei 
uma caixa de bombons e o meu livro Anjo de Quatro 
Patas. Ela me recebeu com o mesmo sorriso e os 
gestos leves, divertidos, juvenis apesar dos seus 77 
anos. 

- Nem estou arrumada! Entre, entre! [...] 
Compreendi que meu verdadeiro presente estava 

além do material. Era meu profundo agradecimento por 
ela ter existido em minha vida. O brilho de seus olhos 
me disse quanto se sentiu gratificada. Eu também, pela 
oportunidade de dizer que ela se tornou inesquecível 
não só para o garoto que eu fui, mas também para o 
homem em que me transformei. 
(CARRASCO, Walcyr. A visita. In: CEREJA, William Roberto. 
Português: linguagens, 9º ano. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p.107-
108). 

1. Dona Thelma foi uma pessoa inesquecível 
para o narrador, pois 
(A) era uma mulher cheia de manias, 

acaguetes e extremamente rígida com os 
alunos em sala de aula. 

(B) ela lhe mostrou a beleza do mundo através 
das aulas de ciência, contribuindo, deste 
modo, para a formação do narrador. 

(C) eles viveram uma grande aventura juntos, 
quando lograram o funcionário do cinema e 
conseguiram assistir ao filme sem pagar os 
ingressos. 

(D) ela foi o primeiro amor platônico do 
narrador. 

2. A partir das informações contidas no texto, é 
possível inferir que 
(A) o narrador achava bastante comum lembrar 

de uma pessoa, mas não a visitar. 
(B) a mãe legítima do narrador era 

extremamente participativa da vida escolar 
do garoto. 

(C) chamar a ex-professora de mãe era ao 
mesmo tempo expressão de carinho e 
esperteza. 

(D) a data escolhida pelo narrador para rever a 
ex-professora não tem relação com o 
contexto da história. 

3. Sobre o sujeito da oração “Há pessoas que 
ficam guardadas na alma da gente”, é correto 
afirmar que 
(A) não existe, pois, o verbo “haver” é 

impessoal. 
(B) seu núcleo é a palavra “pessoas” e, 

portanto, trata-se de um sujeito simples. 
(C) pode ser classificado como sujeito 

indeterminado. 
(D) deve ser classificado como sujeito elíptico. 

4. Analise os itens a seguir e assinale a 
alternativa correta. 
I. Em “De repente minha memória [...]”, a 

palavra memória recebe acentuação gráfica 
por tratar-se de um vocábulo proparoxítono. 

II. A palavra “há” é acentuada graficamente 
pelo mesmo motivo que a palavra “Marília”. 

III. “dúvida” é uma palavra proparoxítona e, 
portanto, deve ser acentuada graficamente. 

 
(A) I, II e III estão corretos. 
(B) Apenas o item III está correto. 
(C) I e II estão corretos. 
(D) II e III estão corretos. 

5. Dentre as alternativas que se seguem, 
assinale aquela que a reescrita não altera os 
sentidos originais do texto. 
(A) De repente minha reminiscência ilumina um 

sorriso, [...] 
(B) Passei a chamá-la de mãe e sempre recebia 
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um sorriso algoz de volta! 
(C) Em dúvida sobre o presente enfadonho, 

levei uma caixa de bombons e o meu livro 
Anjo de Quatro Patas. 

(D) O brilho de seus olhos me disse quanto se 
sentiu horripilante. 

6. Assinale a alternativa que completa 
corretamente as lacunas em destaque no texto. 
(A) às – as – à – as. 
(B) às – às - a – as. 
(C) a – às – a – às. 
(D) a – as – à – às. 

7. Analise as alternativas seguintes e assinale 
aquela que apresenta todas as palavras escritas 
corretamente. 
(A) ânsia, anticéptico, boça (cabo de navio). 
(B) bolçar (vomitar), cassula, sensual. 
(C) charque, estrebuxar, xícara. 
(D) extrangeiro, jeito, logista. 

8. De regra, a divisão silábica se faz pela 
soletração e não pelos elementos constitutivos 
segundo a etimologia. Assim, assinale a alternativa 
que apresenta a adequada divisão silábica do 
vocábulo. 
(A) m-ne-mô-ni-ca. 
(B) p-neu-má-ti-co. 
(C) a-bdi-car. 
(D) sub-ju-gar. 

9. O prefixo grego apo- significa separação, 
afastamento ou longe de, como nas palavras 
apogeu, apóstolo e apóstata. Uma 
correspondência de sentido para este prefixo está 
presente no vocábulo  
(A) refrescar. 
(B) subcutâneo. 
(C) abdicar. 
(D) intravenoso. 

10. Em relação à voz verbal, marque (P) para voz 
passiva, (A) para voz ativa, (R) para voz reflexiva e 
assinale a alternativa correspondente. 
(  ) O funcionário da seção de cobranças 

enviou os documentos e saiu para o 
almoço. 

(  ) Naquele dia, reprovou-se a atitude do 
ministro. 

(  ) Os candidatos responderam às perguntas 
com muita facilidade. 

(  ) A menina feriu-se com o estilete quando 
apontava o lápis. 

 

(A) P – A – R – R. 
(B) R – P – P – A. 
(C) P – A – R – A. 
(D) A – P – A – R. 

MATEMÁTICA 

11. Em certa pesquisa com um grupo de 5.600 
pessoas, foi identificado que 800 delas são 
fumantes, 3.200 fazem uso apenas de bebida 
alcoólica ocasionalmente e, o restante, não bebe e 
nem fuma. As frações que representam, 
respectivamente, o resultado da pesquisa está 
descrito em: 
(A) 26 ; 36 ; 16. 
(B) 15 ; 37 ; 23. 
(C) 17 ; 47 ; 27. 
(D) 12 ; 53 ; 75. 
12. Todo mês, Pedro paga uma mesada de       
R$ 35,00 para a filha menor e o triplo para a mais 
velha. Portanto, em um ano, ele pagará de mesada 
o valor de 
(A) R$ 1.260,00. 
(B) R$ 1.680,00. 
(C) R$ 900,00. 
(D) R$ 1.470,00. 

13. Das alternativas que se seguem, assinale 
aquela que apresenta uma ordem numérica 
crescente. 
(A) 37, 42, 29, 51. 
(B) 99, 12, 35, 178. 
(C) 204, 110, 74, 9. 
(D) 15, 66, 301, 517. 

14. Para fazer um tapete de barbante tamanho 
médio, um artesão gasta em torno de duas horas e 
meia. Caso ele necessite atender uma encomenda 
de 128 tapetes, trabalhando 8 horas diárias, serão 
necessários 
(A) 15 dias. 
(B) 25 dias. 
(C) 32 dias. 
(D) 40 dias. 

15. A seguir, é possível observar um número 
representado no ábaco. 
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Assinale a alternativa que corresponde a este 
número. 
(A) 70.616. 
(B) 1.207. 
(C) 17.805. 
(D) 10.107. 

16. Antônia recebe uma pensão de R$ 2.830.00. 
Desse valor, ela costuma aplicar 3/10 em 
investimentos de renda fixa. Considerando apenas 
essas parcelas mensais, determine quantos meses 
são necessários para que Antônia acumule R$ 
9.339,00. 
(A) 8. 
(B) 9. 
(C) 10. 
(D) 11. 

17. Júlio possui 118 figurinhas numeradas, frente 
e verso, de 1 a 236, em ordem crescente. 
Aleatoriamente, ele separou 31 figurinhas e somou 
os números que estavam escritos nelas. Sobre 
esse resultado, é possível afirmar que será 
(A) um número ímpar. 
(B) 150. 
(C) um número par. 
(D) um número menor que 100. 

18. Os meses de dezembro (2018), janeiro, 
fevereiro e março (2019) têm, respectivamente, 31, 
31, 28 e 31. Uma vez que o natal deste ano será 
comemorado em uma terça-feira, é correto afirmar 
que o dia primeiro de março de 2019 será uma 
(A) Segunda-feira. 
(B) Terça-feira. 
(C) Quarta-feira. 
(D) Sexta-feira. 

19. Ao realizar uma operação de adição proposta 
pelo professor de matemática, Mariana somou, por 
engando, duas vezes um certo número, obtendo 
um total de 536. Entretanto, se ela não tivesse 
somado nenhuma vez este número, o valor seria 
380. Assim, ao realizar a soma corretamente, 
Mariana obterá como resultado o número 
(A) 428. 
(B) 406. 
(C) 458. 
(D) 436. 

20. Em certa escola, são ministradas 6 aulas de 
50 minutos, apenas no período da manhã. A cada 
2 aulas, é concedido aos estudantes um intervalo 
de 10 min. e, a cada 4 aulas, um intervalo de 20 
min. Sabendo-se que o horário de início das aulas 
são às 7h10, é correto afirmar que o horário de 
saída será às 
(A) 12h. 
(B) 12h 20. 
(C) 12h 30. 
(D) 12h 40. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. As condições adequadas ao aleitamento 
materno, inclusive aos filhos de mães submetidas 
a medida privativa de liberdade serão propiciadas 
(A) pelas instituições e pelos empregadores. 
(B) pela sociedade e pelo sistema único de 

saúde. 
(C) pelo poder público, as instituições e os 

empregadores. 
(D) pelas instituições e pelas leis trabalhistas. 

22. Antônio de quatorze anos necessitou ser 
internado para realizar uma cirurgia de apendicite. 
Durante sua internação permaneceu 
desacompanhado, pois o hospital não possuía 
condição de permanência para um acompanhante. 
Sobre essa situação, à luz do ECA, é correto 
afirmar que 
(A) por Antônio já ter quatorze anos não tem 

direito a acompanhantes. 
(B) os hospitais não têm a obrigatoriedade de 

disponibilizar condição de permanência 
para acompanhantes. 

(C) acompanhantes só são garantidos por lei 
para crianças menores de 12 anos. 

(D) Antônio possuía direito a acompanhante e 
o hospital descumpriu a lei. 

23. Embora o Brasil tenha um dos mais 
reconhecidos programas públicos de vacinação do 
mundo, com os principais imunizantes disponíveis 
a todos gratuitamente, vêm ganhando força no 
País grupos que se recusam a vacinar os filhos ou 
a si próprios. De acordo com o ECA, a vacinação é 

(A) facultativa às crianças em todos os casos. 
(B) obrigatória às crianças nos casos 

recomendados pelas autoridades sanitárias. 
(C) facultativa, no entanto os pais devem 

assinar um termo se responsabilizando. 
(D)  obrigatória apenas em crianças com 

deficiências. 
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24. Os pais, os integrantes da família ampliada, os 
responsáveis, os agentes públicos executores de 
medidas socioeducativas ou qualquer pessoa 
encarregada de cuidar de crianças e de 
adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los 
que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou 
degradante como formas de correção, disciplina, 
educação ou qualquer outro pretexto estarão 
sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, 
às medidas, que serão aplicadas 
(A) pela polícia militar. 
(B) pela promotoria. 
(C) pelo juiz da vara da infância e juventude. 
(D) pelo Conselho tutelar. 

25. Sobre os direitos fundamentais, analise as 
informações e assinale a alternativa correta. 
I. A criança e o adolescente gozam de todos 

os direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana indiscriminadamente. 

II. As crianças e adolescentes que moram em 
favelas ou em zona de risco possuem mais 
direitos garantidos por lei. 

III. A religião da criança e do adolescente 
influencia nos seus direitos fundamentais. 

 
(A)  Apenas I está correta.  
(B) Apenas II está correta.  
(C) Apenas III está correta.  
(D) I, II e III estão corretas.  

26. A criança e o adolescente têm direito à 
liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas 
humanas em processo de desenvolvimento e como 
sujeitos de direitos civis, humanos e sociais 
garantidos na Constituição e nas leis. O direito à 
liberdade compreende, entre outros, o seguinte 
aspecto 
(A) ir e vir, sem ressalvas. 
(B) buscar refúgio, auxílio e orientação. 
(C) ser imputável. 
(D) ter impunidade. 

27. De acordo com o ECA os hospitais e demais 
estabelecimentos de atenção à saúde de 
gestantes, públicos e particulares, são obrigados a 
(A) manter registro das atividades 

desenvolvidas, através de prontuários 
individuais, pelo prazo de um ano. 

(B) proceder a exames visando ao diagnóstico 
e terapêutica de anormalidades no 
metabolismo do recém-nascido, bem como 
prestar orientação aos pais. 

(C) manter alojamento individual, possibilitando 
ao neonato a permanência junto à 
enfermaria. 

(D) identificar o recém-nascido mediante o 
registro apenas de sua impressão plantar. 

28. Cabe ao Sistema Único de Saúde promover, 
dentre outros, 
(A) campanhas de educação sanitária para 

pais, educadores e alunos. 
(B) debates entre pais e médicos. 
(C) reuniões comunitárias para discussão de 

problemas de saúde. 
(D) encontros entres pais e especialistas. 

29. Toda criança ou adolescente que estiver 
inserido em programa de acolhimento familiar ou 
institucional terá sua situação reavaliada, no 
máximo, a cada 
(A) 1 (um) ano. 
(B) 3 (três) meses. 
(C) 3 (três) anos. 
(D) 6 (seis) meses. 

30. Sobre o Estatuto da criança e do adolescente 
analise as assertivas e assinale a alternativa 
correta. 
I. É assegurado a todas as mulheres o acesso aos 

programas e às políticas de saúde da mulher e 
de planejamento reprodutivo e, às gestantes, 
nutrição adequada, atenção humanizada à 
gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento 
pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito 
do Sistema Único de Saúde. 

II. O atendimento pré-natal será realizado por 
profissionais da atenção secundária. 

 
(A) I e II estão corretas. 
(B) Apenas I está correta. 
(C) Apenas II está correta. 
(D) I e II estão incorretas. 

31. De acordo com o ECA é considerado 
adolescente o indivíduo de 
(A) 10 a 16 anos. 
(B) 11 a 15 anos. 
(C) 12 a 18 anos. 
(D) 13 a 19 anos. 

32. Analise as afirmações sobre o Direito à 
Convivência Familiar e Comunitária e assinale a 
alternativa correta. 
I. Será garantida a convivência integral da 

criança com a mãe adolescente que estiver 
em acolhimento institucional. 

II. Os filhos, havidos ou não da relação do 
casamento, ou por adoção, terão os 
mesmos direitos e qualificações. 

III. A falta ou a carência de recursos materiais 
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não constitui motivo suficiente para a perda 
ou a suspensão do poder familiar. 
 

(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas II está correta. 
(C) Apenas III está correta. 
(D) I, II e III estão corretas. 

33. Assinale a alternativa que apresenta uma 
regra do apadrinhamento. 
(A)  Podem ser padrinhos ou madrinhas 

pessoas maiores de 18 (dezoito) anos não 
inscritas nos cadastros de adoção. 

(B) Podem ser padrinhos ou madrinhas 
pessoas maiores de 21 (vinte e um) anos 
inscritas nos cadastros de adoção. 

(C) Podem ser padrinhos ou madrinhas 
pessoas maiores de 21 (vinte e um) anos 
não inscritas nos cadastros de adoção. 

(D) Podem ser padrinhos ou madrinhas 
pessoas maiores de 18 (dezoito) anos 
inscritas nos cadastros de adoção. 

34. O artigo 53 do ECA garante à criança e ao 
adolescente o direito à educação, visando o pleno 
desenvolvimento de sua pessoa. Sobre o artigo, é 
correto afirmar que 
(A) garante equidade de condições para o 

acesso e permanência na escola. 
(B) Incumbe-se do acesso à escola privada 

próxima de sua residência. 
(C) atesta a inexistência do direito de 

organização e participação em entidades 
estudantis. 

(D) assegura a criança e ao adolescente o 
direito de ser respeitado por seus 
educadores. 

35. Nenhuma criança ou adolescente será objeto 
de qualquer forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão, 
punido na forma da lei qualquer atentado, por  
(A) apenas ação. 
(B) ação ou omissão. 
(C) apenas omissão. 
(D) ação ou cumplicidade. 

Instrução: Leia um trecho do gibi Descolado: o 
ECA em quadrinhos e responda às questões 36 a 
38. 

 
(Fonte: www.chegadetrabalhoinfantil.org.br). 

36. A fim de garantir os direitos inerentes à 
criança e ao adolescente, o ECA prevê medidas de 
proteção sempre que estes direitos forem 
ameaçados ou violados 
(A) apenas por ação da sociedade ou do 

Estado. 
(B) por, em casos específicos, de abuso dos 

pais ou responsáveis. 
(C) em razão exclusiva da conduta do menor 

de idade. 
(D) por ação ou omissão da sociedade ou do 

Estado; por falta, omissão ou abuso dos 
pais ou responsável ou, ainda, em razão da 
conduta da criança e do adolescente. 

37. Sobre os princípios que regem a aplicação 
das medidas protetivas, é correto afirmar que 
(A) a intervenção das autoridades competentes 

deve ser efetuada logo que a situação de 
perigo seja conhecida. 

 

(B) crianças e adolescentes não são 
necessariamente os titulares dos direitos 
previstos no ECA ou na Constituição. 

 

(C) a interpretação e aplicação de toda e 
qualquer norma contida no ECA deve ser 
voltada à proteção parcial e, se possível, 
prioritária dos direitos das crianças e dos 
adolescentes. 

 

(D) a promoção dos direitos e proteção da 
criança e do adolescente deve ser efetuada 
em publicidade, exposta a imagem e a vida 
privada. 

 

38. O acolhimento institucional e acolhimento 
familiar podem ser uma medida tomada pela 

http://www.chegadetrabalhoinfantil.org.b
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autoridade competente quando constatada alguma 
das hipóteses do artigo 98 do ECA. Sobre o tema, 
assinale a alternativa correta. 
(A) Ambas medidas implicam privação de 

liberdade. 
(B) O acolhimento institucional e o acolhimento 

familiar são medidas permanentes. 
(C) São medidas excepcionais, utilizáveis como 

forma de transição para reintegração 
familiar ou, não sendo esta possível, para 
colocação em família substituta. 

(D) Não há a necessidade de elaboração de 
plano individual de atendimento, no caso da 
criança ou do adolescente ser incluída em 
programa de acolhimento institucional ou 
familiar. 

39. Conforme o artigo 102 da Lei 8.069, as 
medidas de proteção serão acompanhadas da 
regularização do registro civil. Além disso, também 
é previsto em parágrafo do referido artigo que 
(A) a averbação requerida do reconhecimento 

de paternidade no assento de nascimento e 
a certidão correspondente não serão 
gratuitas. 

(B) os registros e certidões necessários à 
inclusão do nome do pai no assento de 
nascimento são passíveis de multas, custas 
e emolumentos. 

(C) apenas os registros necessários à 
regularização de que trata o artigo são 
isentos de multas, custas e emolumentos, 
não sendo aplicável tal benefício às 
certidões. 

(D) Verificada a inexistência de registro 
anterior, o assento de nascimento da 
criança ou adolescente será feito à vista 
dos elementos disponíveis, mediante 
requisição da autoridade judiciária. 

40. Joaquim foi inserido em programa de 
acolhimento institucional. O prazo máximo que ele 
poderá permanecer no programa é de  
(A) 12 meses. 
(B) 24 meses. 
(C) 6 meses. 
(D) 18 meses. 

41. Segundo a lei 8.069/1990, será garantida a 
convivência da criança e do adolescente com a mãe 
ou o pai privado de liberdade, por meio de visitas 
periódicas promovidas pelo responsável ou, nas 
hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade 
responsável, 
(A) dependendo de autorização judicial. 
(B) dependendo de autorização dos pais. 

(C) independentemente de autorização judicial. 
(D) independentemente de autorização dos pais. 

Instrução: As questões 42 a 44 tomam por base o 
Capítulo IV da Lei 8.069/1990 e deve ser 
assinalada a alternativa correta. 

42. A criança e o adolescente têm direito à 
educação, visando ao pleno desenvolvimento de 
sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania 
e qualificação para o trabalho, assegurando-se 
lhes: 
(A) formas de seleção para o acesso e 

permanência na escola. 
(B) direito de ser respeitado por seus 

educadores. 
(C) vedação de organização e participação em 

entidades estudantis. 
(D) acesso à escola pública e, se possível, 

gratuita próxima de sua residência. 

43. É dever do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente: 
(A) ensino fundamental, facultativo e gratuito, 

inclusive para os que a ele não tiveram 
acesso na idade própria. 

(B) atendimento educacional comum aos 
portadores de deficiência. 

(C) atendimento em creche e pré-escola às 
crianças de zero a seis anos de idade. 

(D) oferta de ensino noturno regular, adequado 
às condições do adolescente trabalhador. 

44. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino 
fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os 
casos de: 
(A) castigos de qualquer natureza impostos 

pelos pais ou responsáveis. 
(B) reiteração de faltas justificadas ou 

injustificadas. 
(C) elevados níveis de repetência. 
(D) excesso de notas baixas atribuídas pelos 

professores. 

45. A respeito do direito à vida e à saúde o Eca 
garante, às crianças e adolescentes com 
deficiência, atendimento 
(A) sem discriminação ou segregação, em suas 

necessidades gerais de saúde e 
específicas de habilitação e reabilitação. 

(B) com discriminação ou segregação, em suas 
necessidades gerais de saúde e 
específicas de habilitação e reabilitação. 

(C) sem discriminação ou segregação, apenas 
em suas necessidades gerais de saúde. 

(D) com discriminação ou segregação, apenas 
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em suas necessidades gerais de saúde. 

46. De acordo com a lei nº 8.069/1990, a criança 
e o adolescente têm direito a proteção à vida e à 
saúde, mediante 
(A) a efetivação de políticas sociais públicas. 
(B) a efetivação de sanções punitivas. 
(C) a efetivação de criações de leis. 
(D) a efetivação de apoio as famílias. 

47. Incumbe o dever de sustento, guarda e 
educação dos menores de idade, cabendo-lhes 
ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir 
e fazer cumprir as determinações judiciais, 
(A) ao Estado. 
(B) ao poder público. 
(C) aos pais. 
(D) à sociedade em geral. 

48. De acordo com o ECA, a condenação criminal 
do pai ou da mãe não implicará a destituição do 
poder familiar, exceto 
(A) na hipótese de condenação por crime 

doloso, sujeito à pena de reclusão, contra o 
próprio filho ou filha. 

(B) na hipótese de condenação por crime 
culposo, sujeito à pena de reclusão, contra 
o próprio filho ou filha. 

(C) na hipótese de condenação por crime 
doloso, sujeito à pena de reclusão, contra 
pessoas da família. 

(D) na hipótese de condenação por crime 
culposo, sujeito à pena de reclusão, contra 
pessoas da família. 

49. A efetivação dos direitos referentes à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, é dever 
(A) da família e do poder público. 
(B) apenas do poder público. 
(C) da família, da comunidade, da sociedade 

em geral e do poder público. 
(D) apenas da família. 

50. Consiste em estabelecer e proporcionar à 
criança e ao adolescente vínculos externos à 
instituição para fins de convivência familiar e 
comunitária e colaboração com o seu 
desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, 
cognitivo, educacional e financeiro. Essa definição 
refere-se 
(A) à adoção. 
(B) à guarda provisória. 

(C) ao apadrinhamento. 
(D) ao acolhimento institucional. 



 

 
 

 


