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APRESENTAÇÃO

O mundo dos concursos públicos tem ganhado uma importância cada vez
maior. É surpreendente o número de pessoas que concorrem todos os anos às
oportunidades de emprego estável, boas condições de trabalho e salários.
O estudo por meio de resolução de questões é extremamente importante para
o entendimento e a fixação da matéria. Por vezes, a leitura de um tema de
Direito a princípio parece fácil, porém, ao se deparar com o caso concreto,
surgem as complicações. Nada melhor do que resolver questões,
principalmente quando estas possuem comentários objetivos e de fácil
compreensão baseados na doutrina, na legislação e na jurisprudência.
A nossa equipe preocupa-se em oferecer ao concursando um material de
estudo especialmente criado para prepara-lo e conduzi-lo ao sucesso.
Por isso garantimos a atualização desta apostila até a data do envio, pois
sabemos que as bancas exploram preferencialmente as alterações nas leis
durante a elaboração das provas.
Nunca é demais frisar que é a prática de exercícios que fixa o conhecimento e
prepara o candidato para reconhecer as armadilhas preparadas pelas bancas
organizadoras dos certames, pois muitas vezes conhecer determinado assunto
não é suficiente para assimilar a forma como este conhecimento é cobrado nas
provas.
A quantidade de questões aliada à qualidade, rapidez no envio e ao
compromisso de conduzir o candidato ao sucesso representam todo nosso
diferencial.

Wilma G. Freitas
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QUESTÕES
1.

Marque V, se a alternativa for VERDADEIRA, ou, F se for FALSA:
Entende-se por SINASE o conjunto ordenado de princípios, regras e
critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas,
incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital e
municipais, bem como todos os planos, políticas e programas específicos
de atendimento a adolescente em conflito com a lei.
(
(

2.

) FALSA
) VERDADEIRA

Complete a lacuna:
Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão, com base no
Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, elaborar seus planos
decenais correspondentes, em até ................................. dias a partir da
aprovação do Plano Nacional.
(
(
(

3.

) 360 (trezentos e sessenta)
) 120 (cento e vinte)
) 90 (noventa)

No que diz respeito aos programas de atendimento, analise as
alternativas a seguir:
I.

Os Estados e o Distrito Federal inscreverão seus programas de
atendimento e alterações no Conselho Estadual ou Distrital dos
Direitos da Criança e do Adolescente, conforme o caso.
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II.

Os Municípios inscreverão seus programas e alterações, bem como
as entidades de atendimento executoras, no Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente.

III.

A composição da equipe técnica do programa de atendimento
deverá ser interdisciplinar, compreendendo, no mínimo, profissionais
das áreas de saúde, educação, jurídica e assistência social, de
acordo com as normas de referência.

Esta(ao) correta(s):

4.

a)

I, II e III

b)

II e III

c)

I e III

d)

I e II

e)

Nenhuma

Marque V, se a alternativa for VERDADEIRA, ou, F se for FALSA:
A União, em articulação com os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, realizará avaliações periódicas da implementação dos Planos
de Atendimento Socioeducativo em intervalos não superiores a 2 (dois)
anos.
(
(

5.

) FALSA
) VERDADEIRA

Marque V, se a alternativa for VERDADEIRA, ou, F se for FALSA:
Para aplicação das medidas socioeducativas de prestação de serviços à
comunidade, liberdade assistida, semiliberdade ou internação, será
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constituído processo de execução para cada adolescente, respeitado o
disposto na lei do Estatuto da Criança e do Adolescente.
(
(

6.

7.

) FALSA
) VERDADEIRA

As medidas socioeducativas de liberdade assistida, de
semiliberdade e de internação deverão ser reavaliadas no máximo a
cada:
a)

6 (seis) meses;

b)

3 (três) meses;

c)

9 (nove) meses;

d)

12 (doze) meses

e)

Nenhuma das anteriores

São direitos do adolescente submetido ao cumprimento de medida
socioeducativa, sem prejuízo de outros previstos em lei, exceto:
a)

ser acompanhado por somente seu defensor, em qualquer fase do
procedimento administrativo ou judicial;

b)

ser incluído em programa de meio aberto quando inexistir vaga para
o cumprimento de medida de privação da liberdade, exceto nos
casos de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou
violência à pessoa, quando o adolescente deverá ser internado em
Unidade mais próxima de seu local de residência;
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8.

c)

ser respeitado em sua personalidade, intimidade, liberdade de
pensamento e religião e em todos os direitos não expressamente
limitados na sentença;

d)

peticionar, por escrito ou verbalmente, diretamente a qualquer
autoridade ou órgão público, devendo, obrigatoriamente, ser
respondido em até 15 (quinze) dias;

e)

ser informado, inclusive por escrito, das normas de organização e
funcionamento do programa de atendimento e também das
previsões de natureza disciplinar.

Marque V, se a alternativa for VERDADEIRA, ou, F se for FALSA:
O SINASE será coordenado pela União e integrado pelos sistemas
estaduais, distrital e municipais responsáveis pela implementação dos
seus respectivos programas de atendimento a adolescente ao qual seja
aplicada medida socioeducativa, com liberdade de organização e
funcionamento, respeitados os termos da lei 12.594/2012.
(
(

9.

) FALSA
) VERDADEIRA

Complete a lacuna:
Compete a (aos) ............................. instituir e manter o Sistema Nacional
de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo, seu funcionamento,
entidades, programas, incluindo dados relativos a financiamento e
população atendida;
(
(
(

) União
) Estados
) Municípios

10. Marque V, se a alternativa for VERDADEIRA, ou, F se for FALSA:
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O Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo deverá incluir um
diagnóstico da situação do SINASE, as diretrizes, os objetivos, as metas,
as prioridades e as formas de financiamento e gestão das ações de
atendimento para os 5 (cinco) anos seguintes.
(
(

) FALSA
) VERDADEIRA
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RESPOSTAS

1.
Resposta: V
Fundamento
Art.1º, § 1º da Lei 12.594/2012

2.
Resposta: 360 (trezentos e sessenta)
Fundamento
Art. 7º, § 2º da Lei 12.594/2012

3.
Resposta: D
Fundamento
I. Art. 9º da Lei 12.594/2012
II. Art. 10 da Lei 12.594/2012
III. Art. 12, caput da Lei 12.594/2012

4.
Resposta: F
Fundamento
Art. 18, caput da Lei 12.594/2012

5.
Resposta: V
Fundamento
Art. 39, caput da Lei 12.594/2012

6.
Resposta: A
Fundamento
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Art. 42, caput da Lei 12.594/2012

7.
Resposta: A
Fundamento
Art. 49, caput, I da Lei 12.594/2012
Art. 49, caput, II da Lei 12.594/2012
Art. 49, caput, III da Lei 12.594/2012
Art. 49, caput, IV da Lei 12.594/2012
Art. 49, caput, V da Lei 12.594/2012

8.
Resposta: V
Fundamento
Art. 2º da Lei 12.594/2012

9.
Resposta: União
Fundamento
Art. 3º, caput, IV da Lei 12.594/2012

10.
Resposta: F
Fundamento
Art. 7º, caput da Lei 12.594/2012
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LEI Nº 13.306, DE 4 DE JULHO DE 2016: Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, a fim de fixar em cinco anos a idade
máxima para o atendimento na educação infantil.
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servidor público federal que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência de
qualquer natureza e para revogar a exigência de compensação de horário.

COMO ADQUIRIR

30,00

200 QUESTÕES FUNDAMENTADAS SOBRE A LEI 12.594/2012 SINASE

Você pode adquirir essa apostila efetuando o pagamento
através de:
A) Depósito em conta

Favorecida: Vivian Alves Gomes de Freitas
Banco: BRADESCO
Agência: 3065(Teófilo Otoni-MG)
Conta: 10039-0 (Corrente e poupança)
CPF: 049.774.563-19
OU
Favorecido: Vivian Alves Gomes de Freitas
Banco: CAIXA
Agência: 3662 (Teófilo Otoni-MG)
Operação: 013
Conta: 10964-9 ( poupança)
CPF: 049.774.563-19
E
Favorecido: Vivian Alves Gomes de Freitas
Banco: Banco do Brasil
Agência: 0099-X (Cajazeiras)
Conta: 29563-9 (Conta corrente)
CPF: 049.774.563-19
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Envie para o nosso e-mail odiferencialconcursos@bol.com.br ou pelo
WhatsApp: (33) 991155186

os dados do depósito

e o nome da apostila

adquirida.

B) PAGSEGURO
Acesse o site www.odiferencialconcursos.com.br . Logo abaixo da apostila
tem o botão do PAGSEGURO. É só clicar e seguir as instruções.
OBSERVAÇÃO: Depois de concluída a negociação através de
depósito ou do Pagseguro, caso não localize a apostila na sua CAIXA
DE ENTRADA, favor verificar nas pastas LIXO, QUARENTENA ou
SPAM.

Maiores esclarecimentos:
TIM

041 (33) 99161.3584

OI

031 (33) 98897-7616

FIXO:

031 (33) 3522-9494

WhatsApp: (33) 991155186

E-mail: odiferencialconcursos@bol.com.br

APROVEITE E BAIXE OUTRAS APOSTILAS AMOSTRAS (ANEXOS)

www.odiferencialconcursos.com.br

