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Leia o texto que se segue e responda às questões de 01 a 08. 

 
 

A farsa do país ‘racista’ 
 
 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

Assertivas de que o Brasil se constitui em um país racista, tomando por base os dados estatísticos 
que revelam a precária situação vivenciada pelos negros (considerados os pretos mais os pardos), em 
comparação com os brancos, precisam ser analisadas com cautela. Isto porque os números são 
interpretados como se fossem provas irrefutáveis de racismo, o que, neste país, não corresponde à verdade. 

A subrepresentatividade dos negros na universidade está diretamente relacionada às profissões nas 
quais se faz necessário maior investimento financeiro, seja pelo alto valor das mensalidades, seja pelos 
gastos com o material. A representação dos negros no ensino superior é de aproximadamente 25%. No 
entanto, em odontologia é inferior a 10%; em medicina é inferior a 15% — cursos que, pelo alto custo, 
terminam afastando os estudantes mais pobres. Por outro lado, em história, os negros são 38%; em Letras, 
29% e matemática, 33%, áreas em que o investimento do aluno com material não é tão relevante. 

Observe-se que até mesmo o turno escolhido gera fator determinante para a participação dos 
negros. No curso de história, no Rio, por exemplo, a participação chega a 46%, no turno noturno. 

O que se pretende demonstrar é que , nos cursos que requerem maior disponibilidade de recursos, a 
representação do negro é menor. 

Já nos cursos mais teóricos, em que os alunos não precisam de equipamentos sofisticados, além 
dos livros (que podem ser pegos de empréstimo nas bibliotecas), há uma maior representatividade. O 
problema, basicamente, é de renda, e não de racismo. 

Por outro lado, as estatísticas normalmente veiculadas e que pretendem extrair a fórceps a 
conclusão de que vivemos em um país racista levam em consideração o total de brancos e de negros 
independentemente de renda. 

Acontece que, desta forma, o grupo comparado passa a ser muito diverso. É preciso então verificar 
se esse discurso de verdade que apela para o racismo no Brasil e para o fosso existente entre brancos e 
negros está correto, ou se, do contrário, revela verdadeiramente o abismo entre ricos e pobres. 

Tomando os dados do PNAD/2004 e fazendo tabulações relativas a brancos, pretos e pardos, 
residentes em áreas urbanas, com um filho e rendimento familiar total de até dois salários mínimos (pobres, 
portanto), o resultado é esclarecedor. 

Os grupos aqui reunidos são grupos comparáveis, porque, ao menos em tese, têm as mesmas 
condições de vida e as mesmas possibilidades. Comparam-se assim pobres com pobres e não brancos ricos 
com negros pobres. 

Feita a comparação entre os grupos, o resultado foi o esperado: brancos, pretos e pardos pobres 
têm as mesmas dificuldades. 

A proporção dos que sabem ler/escrever: 73% dos brancos, 72% dos pretos, 69% dos pardos. O 
número médio do tempo de estudo é de cinco anos, para os três grupos. 

A proporção de pessoas que têm o ensino médio como curso mais elevado é de 24% brancos, 22% 
pretos e 21% pardos. Existem muitos outros números. Onde está, então, o país racista? Não é a cor da pele 
o que impede as pessoas de chegar às universidades, mas a renda — a péssima qualidade das escolas que 
os pobres brasileiros, sejam brancos, pretos ou pardos, conseguem frequentar. Se o impedimento não é a 
cor da pele, cotas raciais não fazem sentido. 

 
KAUFMANN, ROBERTA FRAGOSO M. Disponível em: http://www.eagora.org.br/arquivo/a-farsa-do-pais-racista/. Acesso em: 25 de março de 2011. 

 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA
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01. Levando-se em conta o título do texto e, a partir da leitura global dele, é possível afirmar que a autora 
 
(A) é terminantemente contra a ideia de que existe racismo de qualquer natureza no Brasil. 
(B) acredita que os baixos percentuais de alunos negros em cursos, como o de odontologia (10%) e o de 

medicina (15%), indicam a inaptidão intelectual deles. 
(C) afirma que, em termos percentuais, a situação do negro é bem mais problemática se comparada com a 

dos brancos, no que tange, por exemplo, à conclusão do ensino médio. 
(D) pretende demonstrar que o problema do acesso dos negros às universidades deve-se, sobretudo, à baixa 

renda destes e não à sua cor . 
(E) afirma que negros e brancos, em semelhantes situações de renda, experimentam, ainda assim, 

dificuldades diferenciadas no acesso ao ensino superior. 
 
 

02. A palavra “Assertivas”, linha 01, só NÃO apresenta, como sinônimo possível, a palavra: 
 

(A) Afirmação 
(B) Asserção 
(C) Asserto 
(D) Suposição 
(E) Afirmativa 

 
 
03. Quanto ao emprego do sinal indicativo de crase, analise os itens abaixo e, em seguida, marque a opção 

CORRETA. 
 
I. Em “(...) não corresponde à verdade”, linha 04, emprega-se corretamente o sinal indicaivo de crase 

porquanto o verbo “corresponder” exige a preposição “a” e o substantivo “verdade” admite a anteposição do 
artigo feminino “a”; 

II. Em “A subrepresentatividade (...) está diretamente relacionada às profissões (...)”, linha 05, emprega-se 
corretamente o sinal indicativo de crase porque a palavra “relacionada” exige a preposição “a” e o 
substantivo “profissões” admite a anteposição do artigo “as”; 

III. Em “(...) a participação chega a 46%, no turno noturno”, linha 12, deixa-se de empregar, equivocadamente, 
o sinal indicativo de crase antes do número percentual. Dever-se-ia empregá-lo porquanto o verbo “chegar” 
exige a preposição “a” e o número percentual admite o artigo feminino “a”. 

 
(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Os itens I e II estão corretos. 

 
 

04. Quanto à concordância verbal e nominal, analise os itens abaixo e, em seguida, marque a opção CORRETA. 
 
I. Em “(...) às profissões nas quais se faz necessário maior investimento financeiro (...)”, linhas 05 e 06, a 

pluralização de “maior investimento financeiro” acarretaria somente a mudança de número do adjetivo 
“necessário”, o qual também ficaria no plural; 

II. Em “A proporção de pessoas que têm o ensino médio como curso mais elevado (...)”, linha 34, o emprego 
da forma verbal “ter”, com acento, está inadequado, haja vista o núcleo do sujeito “proporção” está no 
singular; 

III. Em “Existem muitos outros números”, linha 35, a permuta do verbo “existir” pelo “haver” não acarretaria 
nenhuma mudança quanto à concordância. 

 
(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
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(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 

 
 

05. O trecho “O que se pretende demonstrar é que, nos cursos que requerem maior disponibilidade de recursos, a 
representação do negro é menor”, linhas 13 e 14, apresenta uma única reescritura correta tanto quanto ao uso 
formal da língua como à manutenção do sentido. 

 
(A) Nos cursos que exigem mais gastos, a representação do negro é menor. Isso é o que se pretende 

demonstrar. 
(B) Nos cursos que solicitam mais grana a representação do negro é menor. Essa é a nossa tese. 
(C) O que se quer confirmar é que a representação do negro é menor, nos cursos onde requerem maior 

disponibilidade de recursos. 
(D) A representação do negro é menor, segundo alguns, nos cursos que requerem maior disponibilidade de 

recursos. 
(E) A tese que se defende aqui é aquela que afirma que, nos cursos que requerem maior disponibilidade de 

recursos, a representação do negro é ínfima. 
 
06. Quanto à pontuação, analise os itens abaixo e, em seguida, marque a opção CORRETA. 

 
I. Em “No curso de história, no Rio, por exemplo, a participação chega a 46%, no turno noturno”, linha 12, a 

expressão exemplificativa “por exemplo” não deveria ser separada por vírgulas; 
II. Em “O número médio do tempo de estudo é de cinco anos, para os três grupos”, linha 33, a retirada da 

vírgula depois da palavra “anos” não acarretaria nenhum problema quanto à pontuação do trecho em tela, 
pois a passagem “para os três grupos” já se encontra em sua posição habitual no enunciado, de modo que 
o uso da vírgula pode justificar-se meramente por uma questão de ênfase ou estilo; 

III. Em “Se o impedimento não é a cor da pele, cotas raciais não fazem sentido”, linhas 37 e 38, a retirada da 
vírgula depois da palavra “pele” não acarretaria nenhum problema quanto à pontuaçao do trecho em tela, 
uma vez que “Se o impedimento não é a cor da pele” é uma expressão adverbial deslocada e, por isso, não 
exige vírgula. 

 
(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 

 
07. Quanto à regência verbal, analise os itens abaixo e, em seguida, marque a opção CORRETA. 

 
I. Em “Observe-se que até mesmo o turno escolhido gera fator determinante para a participação dos negros”, 

linhas 11 e 12, a troca do verbo “gerar” pelo verbo “engendrar” exige que se coloque antes da palavra “fator” 
a preposição “para”; 

II. Em “No curso de história, no Rio, por exemplo, a participação chega a 46%, no turno noturno”, linha 12, a 
troca do verbo “chegar” pelo verbo “alcançar” exige, que se retire a preposição “a” antes do número 
percentual; 

III. Em “Não é a cor da pele o que impede as pessoas de chegar às universidades”, linhas 35 e 36, a troca do 
verbo “chegar” pelo verbo “aspirar” (no sentido de almejar) não exige, após a permuta, nenhuma mudança 
quanto à regência. 
 

(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Os itens II e III estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 
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08. Quanto à acentuação gráfica, assinale, abaixo, a opção em que as palavras estão acentuadas, 

respectivamente, pelas mesmas regras de acentuação de “está” (linha 05), “matemática” (linha 10) e “país” 
(linha 19). 

 
(A) Lá, física, juízes. 
(B) Sofá, química, raízes. 
(C) Cá, médico, países. 
(D) Guaraná, táxi, balaústre. 
(E) Já, história, balbúcie. 

 
 

09. Quanto à ortografia oficial, marque a opção em que todas as palavras estão grafadas corretamente. 
 
(A) Giló, jaleco, palitó. 
(B) Viagem, impecilho, paralisia. 
(C) Paralização, assessoria, frauda. 
(D) Analizar, ascenção, curtiço. 
(E) Almoxarifado, ascensorista, curtume. 

 
 

10. Os itens abaixo são partes de um parágrafo. Organize-os em uma sequência textual coerente e coesa e, em 
seguida, marque a opção com a sequência CORRETA. 

 
I. Ele estudou em Bonn e em Berlim, doutorando-se com uma tese sobre a filosofia de Demócrito e Epicuro; 
II. Marx nasceu em 1818, no seio de uma família burguesa de origem judaica; 
III. Em 1843, casou-se, mais tarde, com Jenny von Westphalen, jovem nobre que, repudiada por sua família, 

soube compartilhar a vida de lutas e privações do filósofo revolucionário. 
 

(A) II, III e I 
(B) I, III e II 
(C) I, II e III 
(D) III, I e II 
(E) II, I e III 
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11. Recentemente foram apresentados em diversas mídias de notícias, como jornais, revistas e portais da internet, 

os novos produtos de informática da empresa Intel: o Core i3, Core i5 e Core i7. Esses produtos referem-se a: 
 

(A) Processadores. 
(B) Placas de vídeo. 
(C) Monitores com tecnologia touch screen. 
(D) Dispositivos de armazenamento externo. 
(E) Leitores de mídias de alta definição. 

 
 
12. O termo Hierarquia de Memória se refere a uma classificação de tipos de memória em função de desempenho. 

Essa classificação geralmente segue duas dimensões: tamanho e velocidade de acesso, sendo 
tradicionalmente representada por uma pirâmide. Assim, em uma hierarquia clássica da forma piramidal, é 
CORRETO afirmar que: 

 
(A) Os registradores ocupam a base da pirâmide e possuem grande capacidade de armazenamento. 
(B) A memória secundária ocupa o topo da pirâmide e possui baixa capacidade de armazenamento. 
(C) A memória cache ocupa uma posição abaixo da memória principal e normalmente possui velocidade 

inferior à da memória principal. 
(D) À medida que se sobe na hierarquia clássica de memória da forma piramidal, a velocidade de acesso dos 

dispositivos diminui e a capacidade de armazenamento aumenta. 
(E) À medida que se desce na hierarquia clássica de memória da forma piramidal, a velocidade de acesso dos 

dispositivos diminui e a capacidade de armazenamento aumenta. 
 
 
13. Sobre navegação na internet, leia as afirmações abaixo e marque a opção CORRETA. 

 
I. Um plug-in é um software adicionado ao navegador para aumentar sua funcionalidade; 
II. O WWW é uma sequência de letras ou símbolos que representa o endereço de uma página ou de um 

arquivo na internet; 
III. O browser é um software que normalmente oferece uma interface gráfica para a navegação na internet. 

 
(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas II está correta. 
(C) Apenas III está correta. 
(D) Apenas I e II estão corretas. 
(E) Todas as afirmações estão corretas. 
 
 

14. Muitos navegadores de internet oferecem aos usuários um excelente recurso baseado em abas para uma 
melhor navegação. Marque a opção CORRETA que apresenta o atalho para fechar uma aba no Mozilla Firefox 
(versão 3.6 – padrão do fabricante). 

 
(A) Ctrl+Shift+W 
(B) Ctrl+W 
(C) Ctrl+Shift+F 
(D) Ctrl+F 
(E) Ctrl+Shift+C 

 
 
15. Os computadores estão, cada vez mais, presentes em nossas vidas, e o seu uso acarreta uma grande 

produção de arquivos digitais. Muitas vezes, nós usuários, nos deparamos com pastas ou diretório com um 
imenso número de arquivos e desejamos ordená-los para encontrar um arquivo mais rapidamente. Nesse 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
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II. O arquivo modelo gerado pelo Impress possui extensão ppt por ser semelhante ao Power Point da 
Microsoft; 

III. O Impress é considerado um editor de apresentações. 
 

(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas II está correta. 
(C) Apenas III está correta. 
(D) Apenas I e II estão corretas. 
(E) Todas as afirmações estão corretas. 

 
 

20. Tendo em vista o Vírus de computador e os softwares Antivírus, marque a opção CORRETA. 
 

(A) Só é recomendável utilizar antivírus em máquinas ligadas à internet. 
(B) Atualmente existem hardwares maliciosos que se instalam e que danificam o funcionamento do 

computador. 
(C) O Avira e o Forvast são exemplos de softwares antivírus. 
(D) O scandisck é um utilitário que, na ausência de um antivírus, procura arquivos com vírus e repara áreas 

danificadas do disco. 
(E) Um dos primeiros tipos de vírus conhecido, o vírus de boot, infecta a partição de inicialização do sistema 

operacional. 
 
 
 
 
 
21. Na década de 70, a antropóloga paulista Niède Guidon chega à região de São Raimundo Nonato e estabelece 

um quadro de classificação para as manifestações parietais encontradas nessa região. Após suas pesquisas, 
ela cria a seguinte classificação: 

 
(A) Tradição Nordeste com seus estilos: Serra da Capivara, Complexo Serra Talhada, Serra Branca e Serra 

Nova. 
(B) Tradição agreste. 
(C) Tradição de gravura. 
(D) As opções A, B e C estão corretas. 
(E) Tradição de escultura. 

 
 
22. A(s) função(es) da arte pré-histórica ou primeva é/são: 
 

(A) Ornamentação da gruta. 
(B) Entretenimento. 
(C) Linguagem e comunicação. 
(D) Mágico-ritual, linguagem e comunicação. 
(E) As opções A e B estão incorretas. 

 
 
23. NÃO faz parte do conceito de cultura, na concepção C. Geetz: 

 
(A) A construção de um sistema geral de formas simbólicas e a participação dos indivíduos nesse sistema.  
(B) Um sistema organizado de significados e símbolos que guia o comportamento humano, permitindo-se 

formular juízos e definir o mundo pela expressão dos sentimentos. 
(C) Um fator construtivo das faculdades orgânicas e genéticas dos indivíduos. 
(D) Um sistema autônomo que independe das relações inter-culturais. 
(E) A arte faz parte da cultura. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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24. As manifestações artísticas encontradas no PARNA (Parque Nacional) Serra da Capivara, na região de São 
Raimundo Nonato, são: 

 
(A) Pintura, gravura ou incisões rupestres. 
(B) Xilograma.  
(C) Litograma. 
(D) Escultura e gravura rupestre. 
(E) Alto relevo. 

 
 

25. NÃO caracteriza a Arte Naïf: 
 
(A) Uma arte produzida por artistas autodidatas. 
(B) Uma arte primitiva. 
(C) Uma arte sem código. 
(D) Uma arte produzida por artistas ingênuos que não frequentaram a academia. 
(E) Uma arte que utiliza cores puras. 

 
 
26. A(s) obra(s) de autoria da artista parnaibana Zilda Vaz é/são: 
 

(A) Ilha Grande. 
(B) O sol da feira. 
(C) O parto, a procissão e a feira. 
(D) O menino do rio. 
(E) A moça rendeira. 

 
 
27. A(s) característica(s) formal(is) presente(s) na pintura de Zilda Vaz é/são: 

 
(A) Uso das cores puras. 
(B) Uso de morim (algodãozinho) como suporte das suas telas. 
(C) O espaço encontra-se dividido em três faixas horizontais. 
(D) A presença da perspectiva linear. 
(E) As opções A, B e C estão corretas. 

 
 
28. A(s) característica(s) formal(is) que está/estão presente(s) na pintura rupestre da Tradição Nordeste, estilo 

Serra da Capivara do PARNA da Serra da Capivara, é/são, EXCETO: 
 
(A) Técnica de sfumato ou sombreado. 
(B) Linha de contorno delicado. 
(C) Composição muito movimentada. 
(D) Vermelho escuro, médio e claro como cores representadas. 
(E) A presença da pintura chapada ou de superfície. 

 
 

29. A(s) característica(s) formal(is) da Tradição Agreste de pintura do PARNA da Serra da Capivara, é/são: 
 

(A) Forma aberta. 
(B) Tinta bem distribuída, bem acabada e delicada. 
(C) Muito movimentada. 
(D) Forma fechada, traço pouco cuidado, tinta escorrida e pouco movimentada. 
(E) Composição realizada somente com linhas.   
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30. Os temas mais representados no PARNA da Serra da Capivara, estilo Serra da Capivara, são: 
 
(A) Cenas de caçada, rituais de dança e da árvore e cenas de caráter sexual. 
(B) Cenas lúdicas. 
(C) As opções A e B estão corretas. 
(D) Todas as opções estão incorretas. 
(E) A presença de bisões e elefantes. 

 
 

31. A lei n.8.069, de 13 de julho de 1990, que trata do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), dispõe em seu 
Art. 1º, especificamente, sobre: 

 
(A) a proteção integral à criança e ao adolescente. 
(B) a condição econômica da criança e do adolescente. 
(C) a garantia à educação à criança e ao adolescente. 
(D) o conceito de adolescente. 
(E) Nenhuma das opções está correta. 

 
 
32. A lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), considera, respectivamente, 

criança e adolescente: 
 

(A) Criança é a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente, aquela entre doze e dezoito anos 
de idade. 

(B) Criança é a pessoa até dez anos de idade incompletos, e adolescente, aquela entre doze e dezoito anos 
de idade. 

(C) Criança é a pessoa até nove anos de idade incompletos, e adolescente, aquela entre onze e dezoito anos 
de idade. 

(D) Criança é a pessoa até oito anos de idade incompletos, e adolescente, aquela entre doze e dezoito anos 
de idade. 

(E) Criança é a pessoa até sete anos de idade incompletos, e adolescente, aquela entre doze e dezoito anos 
de idade. 

 
 
33. A lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), dispõe que a garantia de 

prioridade é: 
 

(A) a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 
(B) a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. 
(C) a preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. 
(D) a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à 

juventude. 
(E) Todas as opções estão corretas. 

 
 
34. A lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), no seu Capítulo IV, art.53, em 

relação ao Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer, dispõe que: 
 

(A) 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: igualdade de 
condições para o acesso e permanência na escola. 

(B) Direito de ser respeitado por seus educadores e direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer 
às instâncias escolares superiores. 

(C) Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. 
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(D) Direito de organização e participação em entidades estudantis e acesso à escola pública e gratuita 
próxima de sua residência. 

(E) Todas as opções estão corretas. 
 
 
35. Analise as assertivas sobre a Política Nacional de Assistência Social (PNAS): 
 

I- É uma política que, junto com as políticas setoriais, considera as desigualdades, sócio-territoriais; 
II- Visa ao enfrentamento das desigualdades sócio-territoriais, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento 

de condições para atender à sociedade e à universalização dos direitos sociais; 
III- O público dessa política são os cidadãos e grupos que se encontram em situações de risco; 
IV- A política de assistência social permite a padronização, melhoria e ampliação dos serviços de assistência 

no país, não respeitando as diferenças locais. 
 

Assinale a opção CORRETA: 
 
(A) Somente I e II estão corretas. 
(B) Somente I e III estão corretas. 
(C) Somente IV está correta. 
(D) Somente II, III e IV estão corretas. 
(E) Somente I, II e III estão corretas. 

 
 
36. Em consonância com o disposto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), a Política Nacional de 

Assistência Social rege-se pelos seguintes princípios democráticos, EXCETO: 
 

(A) Universalização dos direitos sociais. 
(B) Centralização administrativa do sistema. 
(C) Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. 
(D) Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais. 
(E) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se 

equivalência às populações urbanas e rurais. 
 
 
37. A família, para a Política de Assistência Social (PNAS), é: 
 

(A) Grupo de pessoas que se acham unidas por laços consangüíneos, afetivos e/ou de solidariedade. 
(B) Somente grupo de pessoas que comprovam união por laços de consanguinidade. 
(C) Núcleo de convivência, unido somente por laços afetivos que compartilham o mesmo teto. 
(D) É o fundamento da sociedade cujos membros necessariamente devem estar ligados por laços afetivos. 
(E) Célula mãe da sociedade cujos membros necessariamente devem compartilhar o mesmo teto e terem 

laços de consanguinidade. 
 
 
38. Consta na Lei nº 8.069 (ECA), Seção II, que é proibida a venda à criança e ao adolescente de, EXCETO: 
 

(A) Armas, munições e explosivos. 
(B) Bebidas alcoólicas. 
(C) Produtos cujos componentes não possam causar dependência física ou psíquica. 
(D) Bilhetes lotéricos e equivalentes. 
(E) Fogos de estampido e de artifício. 
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39. São linhas de ação da política de atendimento conforme o artigo 87 da lei 8.069 (ECA). EXCETO: 
 

(A) Políticas sociais básicas. 
(B) Políticas e programas de assistência social em caráter supletivo, para aqueles que deles necessitem. 
(C) Serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus-

tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. 
(D) Serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes desaparecidos. 
(E) Mobilização da opinião pública para a indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade. 
 
 

40. Analise as assertivas abaixo sobre a família natural e a família substituta, tratadas, respectivamente nas 
seções II e III da lei 8.069 (ECA), colocando V (Verdadeiro) ou F (Falso): 

 
(    ) Família natural é a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus ascendentes. 
(    ) A colocação da criança e do adolescente em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou 

adoção nos termos da lei. 
(    ) Para colocação da criança ou do adolescente maior de 12 anos de idade, será necessário o 

consentimento colhido em audiência , da criança ou do adolescente. 
(    ) O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou suceder-lhe ao falecimento, se deixar 

descendentes. 
(    ) O reconhecimento do estado de filiação é impersonalíssimo, indispensável e prescritível. 
 
Assinale a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

 
(A) F – V – V – V – F    (D)  V – V – V – V – V 
(B) V – F – V – V – V   (E)   V – V – F – F – F 
(C) F – F – F – V – V 


