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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1JLGH )

Direito Constitucional

Questão 1: FUNDEP - ASoc (Pref Catas A)/Pref Catas Altas/2020
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
O Capítulo VII do Título VIII da Constituição Federal de 1988 traz disposições relativas à família, à criança, ao adolescente, ao jovem e ao idoso. No que se refere a tais
direitos e garantias, assinale a alternativa incorreta.

 a)  Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em colônias e casas de apoio especializadas, de forma a garantir o direito à vida com
dignidade, segurança e bem-estar.

 b)  A idade mínima para admissão do menor ao trabalho é de 14 anos, estando garantido o acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola.
 c)  É reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, também sendo considerada entidade familiar a comunidade formada por

qualquer dos pais e seus descendentes.
 d)  Alei estabelecerá oPlano Nacional de Juventude, de duração decenal, visando à articulação das várias esferas do Poder Público para a execução de políticas

públicas.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1253183

Questão 2: VUNESP - Aux (Pref Cananéia)/Pref Cananéia/Feminino da Casa da Criança e do Adolescente/2020
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
A Constituição Federal determina, em seu artigo 227, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá -
los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, com

 a)  pleno respeito.
 b)  amplo cuidado.
 c)  absoluta prioridade.
 d)  completo interesse.
 e)  profunda convicção.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1255894

Questão 3: GUALIMP - Ori Soc (Pref Areal)/Pref Areal/2020
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Tendo por base o texto da Constituição Federal, julgue as assertivas abaixo e assinale a opção CORRETA:
 

I. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado;
 
II. O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, sem admitir a participação de entidades não
governamentais;
 
III. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

 
Com base nos itens, podemos dizer que:

 a)  Apenas os itens I e II estão corretos.
 b)  Apenas os itens I e III estão corretos.
 c)  Apenas os itens II e III estão corretos.
 d)  Todos os itens estão corretos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1292566

Questão 4: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Sobre a jurisprudência do STJ, julgue o item que se segue.

As pessoas que tenham participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, assim como seus dependentes, possuem direito a uma pensão especial. A
viúva é considerada dependente do ex-combatente, o que perdura mesmo que a dependente passe a conviver com alguém em união estável.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1326953

Questão 5: NC-UFPR - NeR (TJ PR)/TJ PR/Remoção/2019
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
A família, a criança, o adolescente, o jovem e o idoso receberam tratamento prioritário na Constituição de 1988, reconhecendo-se, inclusive, a vulnerabilidade como uma
característica essencial merecedora de atenção. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

 a)  Segundo a redação constitucional, os direitos e deveres da sociedade conjugal são exercidos com igualdade entre o homem e a mulher, ressalvada a natural
vocação da mulher para com as obrigações do lar.

 b)  Nos termos da Constituição da República de 1988, apenas a família é a responsável por colocar a criança a salvo da opressão e da discriminação, não cabendo ao
Estado intervir em sua condição, salvo mediante autorização.

 c)  O texto constitucional atual tornou obrigatória a participação de entidades não governamentais em programas estatais de atenção à saúde da criança, do
adolescente e do jovem.
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 d)  O texto constitucional atual impõe como obrigatória a existência de legislação sobre normas de construção dos logradouros e edifícios de uso público, a fim de
garantir acesso adequado aos portadores de deficiência.

 e)  A proteção constitucional especial ao jovem implica a adoção da idade mínima de 12 anos para a admissão ao trabalho.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/794192

Questão 6: NC-UFPR - NeR (TJ PR)/TJ PR/Provimento/2019
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
A vulnerabilidade social de determinados grupos é detalhadamente protegida pelo sistema constitucional estabelecido em 1988. Sobre o assunto, assinale a alternativa
correta.

 a)  Segundo a redação constitucional, a entidade formada por apenas um dos pais e seus descendentes é uma categoria especial semifamiliar, haja vista a falta de
um homem ou de uma mulher como condição básica da existência familiar completa.

 b)  Nos termos da Constituição, o planejamento familiar é um dever estatal inerente às instituições públicas competentes para a intervenção social nessa seara, a fim
de serem evitados problemas populacionais.

 c)  A adoção é um procedimento de livre exercício particular, sendo vedada a assistência estatal, exceto para a adoção por parte de estrangeiros.
 d)  A Constituição da República prevê o dever de estabelecimento, por lei, de um plano nacional de juventude, política pública a ser articulada entre as esferas

estatais e cuja duração será decenal.
 e)  A Constituição estabelece formalmente o dever dos pais de assistir, criar e educar os filhos menores, porém não existe obrigação constitucional para que os filhos

maiores ajudem ou amparem os pais na velhice ou carências – em que pese tal dever tenha sido estabelecido por legislação infraconstitucional.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/794865

Questão 7: CEFETBAHIA - Estag (DPE BA)/DPE BA/Jurídico/2019
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
A Constituição Federal estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Considerando os aspectos que são abrangidos pelo direito à
proteção integral, analise as opções a seguir e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.
 

( ) Garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola.
 
( ) Programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins.
 
( ) Estímulo do Poder Público, através, unicamente, da assistência jurídica pro bono, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou
abandonado.
 
( ) Obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer
medida privativa da liberdade.
 
( ) Garantia de restrito e informal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado,
segundo dispuser a legislação tutelar específica.

 
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

 a)  V F V F V
 b)  V V F V F
 c)  V F F V V
 d)  F V V F F
 e)  F V F F V

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/806399

Questão 8: Instituto AOCP - Aux Per ML (PC ES)/PC ES/2019
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Nesse âmbito, o direito à proteção especial do adolescente e do jovem abrangerá o(s)
seguinte(s) aspecto(s):

 a)  idade mínima de 13 anos para admissão ao trabalho.
 b)  garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo

dispuser a legislação tutelar específica.
 c)  obediência aos princípios da dilação, da excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida

privativa da liberdade.
 d)  estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de curatela, de criança ou

adolescente órfão ou abandonado.
 e)  programas de prevenção e atendimento especializado ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins, excluindo o atendimento à criança.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/841573

Questão 9: QUADRIX - Ana Adm (CRM AC)/CRM AC/2019
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Com base na CF, julgue o item quanto à ordem social.
 
É dever não apenas da família e do Estado, mas também da sociedade, amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua
dignidade e bem‐estar e garantindo‐lhes o direito à vida.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/860702

Questão 10: IESES - NeR (TJ SC)/TJ SC/Remoção/2019
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Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Marque a alternativa INCORRETA sobre os Direitos dos Adolescentes: 

 a)  São penalmente inimputáveis os menores de dezesseis anos, sujeitos às normas da legislação especial. 
 b)  São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial. 
 c)  São penalmente imputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial. 
 d)  São penalmente imputáveis os menores de dezesseis anos, sujeitos às normas da legislação especial.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/888216

Questão 11: VUNESP - Ins Alu (Olímpia)/Pref Olímpia/2019
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
O Art. 227 da Constituição Federal de 1988 dispõe que “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, ________, o direito
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.
 
Assinale a alternativa que complementa corretamente o texto/artigo citado.

 a)  de forma especial
 b)  de forma adequada
 c)  na medida do possível
 d)  com relativa prioridade
 e)  com absoluta prioridade

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/928439

Questão 12: VUNESP - Mon Cre (Olímpia)/Pref Olímpia/2019
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
O jornal local da cidade de Olímpia publicou, em sua última edição, uma matéria sobre o segundo parágrafo do art. 227 da Constituição Federal de 1988. Sendo esse
jornal um veículo idôneo e responsável em suas publicações, ele afirmou que

 a)  a lei disporá sobre normas de construção dos edifícios de uso público, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.
 b)  a aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência infantojuvenil é um preceito dessa lei.
 c)  o Estado promoverá programas de assistência parcial à saúde da criança, do adolescente e do jovem e integral à saúde do idoso.
 d)  os obstáculos arquitetônicos que dificultam a inclusão de pessoas portadoras de deficiência serão combatidos pelas organizações privadas.
 e)  o treinamento para o trabalho dos jovens em idade produtiva ocorrerá em centros de treinamentos criados pelo poder público municipal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/928482

Questão 13: CEBRASPE (CESPE) - Cons Tut (CDCA DF)/SEJC DF/2019
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
À luz da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.
 
Tanto o adolescente trabalhador quanto o jovem trabalhador têm direito de acesso à escola.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/980788

Questão 14: VUNESP - GM (Pref Cerquilho)/Pref Cerquilho/Classe III/2019
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Assinale a alternativa que está em conformidade com o texto constitucional.

 a)  É vedado atribuir aos filhos havidos fora do casamento os mesmos direitos que aos filhos legítimos.
 b)  São penalmente imputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial.
 c)  Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em estabelecimentos públicos.
 d)  Os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.
 e)  Ao casamento religioso não poderá ser atribuído efeito civil, sob pena de nulidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1016971

Questão 15: VUNESP - GM (Campinas)/Pref Campinas/2019
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Considerando o previsto na Constituição Federal – Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso –, é correto afirmar que

 a)  a adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, sendo terminantemente vedada a sua efetivação por parte de estrangeiros.
 b)  a família, a sociedade e o Estado têm o direito de amparar as pessoas idosas, acima dos 65 (sessenta e cinco) anos, assegurando sua participação na

comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo- -lhes os deveres diários da vida.
 c)  a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado, e o casamento civil não poderá ser dissolvido pelo divórcio.
 d)  o direito à proteção especial não abrangerá a garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola.
 e)  o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1028251

Questão 16: VUNESP - AgFT (Campinas)/Pref Campinas/2019
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que

 a)  para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em
casamento.
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 b)  a lei não reconhece como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.
 c)  são penalmente inimputáveis os maiores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial.
 d)  os filhos havidos da relação do casamento terão prioridade sobre os filhos adotados, devendo a lei reconhecer essas diferenças, que não serão consideradas como

designações discriminatórias relativas à filiação.
 e)  a adoção será assistida pelo Poder Público, que deverá obrigatoriamente e na forma da lei, proibir a sua efetivação por parte de estrangeiros.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1028295

Questão 17: VUNESP - AgFT (Campinas)/Pref Campinas/2019
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Com relação aos deveres dos pais e dos filhos, é correto afirmar que a Constituição Federal determina que

 a)  os filhos maiores não possuem qualquer atribuição em relação ao dever de ajudar os pais, devendo ampará- los somente em situação de enfermidade.
 b)  a mãe tem o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e o pai tem o dever de sustentar os filhos até 21 anos.
 c)  os pais têm o dever apenas de criar os filhos menores, cabendo a missão de educar à escola.
 d)  os pais têm o dever de assistir e criar os filhos menores de 12 anos, cabendo a missão de educar à escola.
 e)  os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1028296

Questão 18: CONSULPAM - Proc (Pref Viana ES)/Pref Viana (ES)/2019
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Em consonância com o que dispõe a Constituição Federal sobre a família, a criança, o adolescente, o jovem e o idoso, julgue os itens a seguir:

I- O casamento religioso não tem efeito civil.

II- Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em
casamento.

III- A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-
estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Está CORRETO o que se afirma em:

 a)  I e III.
 b)  II e III.
 c)  Apenas III.
 d)  I, II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1031496

Questão 19: VUNESP - Desh (Campinas)/Pref Campinas/2019
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Em relação à proteção constitucional da família, da criança, do adolescente e do idoso, assinale a alternativa correta.

 a)  Para fins de proteção do Estado, não é reconhecida como comunidade familiar a relação de mãe solteira que adota um filho.
 b)  Aos maiores de 60 (sessenta) anos de idade, é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.
 c)  Como medida preventiva ao tráfico ilícito de menores, é vedada a adoção de criança brasileira por estrangeiros residentes no exterior.
 d)  A idade mínima para a admissão ao trabalho é de 12 (doze) anos completos para a condição de aprendiz e de 14 (catorze) anos completos para o trabalho

normal, exceto o trabalho noturno.
 e)  Entende-se como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1031995

Questão 20: IDECAN - Ass Alu (IF PB)/IF PB/2019
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos aos maiores de

 a)  55 anos.
 b)  60 anos.
 c)  65 anos.
 d)  70 anos.
 e)  75 anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1042350

Questão 21: SELECON - Ana (Boa Vista)/Pref Boa Vista/Administrador/2019
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
M. casou com T. formando família. Após alguns anos, o casal gerou filhos. Nos termos da Constituição Federal, entende-se, também, como entidade familiar a
comunidade formada por qualquer dos pais e seus:

 a)  colaterais
 b)  acrescidos
 c)  ascendentes
 d)  descendentes

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1059691

Questão 22: FCC - AGP (SPPREV)/SPPREV/2019
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Ao dispor sobre Família, Criança, Adolescente, Jovem e Idoso, a Constituição Federal estabelece que
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 a) o casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.
 b) entende-se, exclusivamente, como entidade familiar a comunidade formada por ambos os pais e seus descendentes.
 c) fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é decisão conjunta do Estado e do casal,

competindo ao primeiro propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito.
 d) a lei estabelecerá o plano nacional de juventude, de duração anual, visando à articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas

públicas.
 e) o casamento é civil e gratuita a sua celebração, exclusivamente para quem for reconhecidamente pobre, na forma da lei.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1073556

Questão 23: FAUEL - CT (CDMCA Cambé)/Pref Cambé/2019
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Sobre a família, conforme a Constituição Federal, é CORRETO afirmar que:

 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.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1076620

Questão 24: FCC - DP (DPE AP)/DPE AP/2018
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Um adolescente de 15 anos recebe da mãe a notícia de que aquele que como pai o criara, e assim consta de seu registro de nascimento, falecido no ano anterior, não é
seu pai biológico. O pai biológico, a seu turno, embora reconheça o fato, não tem a intenção de se aproximar do adolescente, de modo a provê-lo de suporte emocional e
material. Diante do impasse, o adolescente pretende socorrer-se das vias judiciais para ver comprovada e reconhecida formalmente a paternidade biológica, mas gostaria
que fosse preservada em seu registro de nascimento a indicação de filiação daquele que como pai o criou.
 
À luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, a pretensão do adolescente é 

 a)  ilegítima, pois, em conformidade com o princípio constitucional da paternidade responsável, a paternidade biológica prevalece sobre a paternidade socioafetiva,
para fins de registro, embora não impeça o reconhecimento do vínculo de filiação baseado na socioafetividade, com os efeitos jurídicos próprios desta. 

 b)  legítima, pois, em conformidade com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, a paternidade socioafetiva prevalece sobre a paternidade
biológica, para fins de registro, embora não impeça o reconhecimento do vínculo de filiação baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios desta. 

 c)  legítima, pois, conforme julgamento em sede de repercussão geral, merecem tutela jurídica concomitante, para todos os fins de direito, os vínculos parentais de
origem afetiva e biológica, a fim de prover a mais completa e adequada tutela aos sujeitos envolvidos, ante os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana
e da paternidade responsável. 

 d)  legítima, pois, em conformidade com súmula vinculante, a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do
vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios desta. 

 e)  ilegítima, pois não é consagrada, no ordenamento brasileiro, a pluriparentalidade, não sendo dado ao Judiciário, ainda que provocado, atuar de modo a permitir
que a eleição individual dos objetivos de vida tenha preferência em relação a formulações legais definidoras de modelos destinados a produzir resultados eleitos a priori
pelo legislador, em caráter geral. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/609499

Questão 25: FCC - AssT (DETRAN MA)/DETRAN MA/2018
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Em determinado Município, foi implementado programa de melhoria de acesso da população aos serviços de transporte coletivo prestados em seu território,
compreendendo, entre outras, as seguintes medidas: gratuidade dos transportes coletivos urbanos aos maiores de 65 anos; exigência de que os veículos de transporte
coletivo garantam acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, nos termos da legislação federal editada na matéria; e acesso aos alunos da rede pública de
educação básica a programa suplementar de transporte, por meio de tarifa diferenciada.

À luz da Constituição Federal,

 a)  não são cabíveis quaisquer dessas medidas, uma vez que as políticas públicas em matéria de transporte coletivo de passageiros, ainda que prestado nos limites
territoriais do Município, são de competência do respectivo Estado.

 b)  são cabíveis as medidas referentes à acessibilidade de veículos de transporte coletivo e ao acesso dos educandos da rede pública a programa suplementar de
transporte, apenas.

 c)  são cabíveis as medidas referentes à gratuidade aos maiores de 65 anos e ao acesso dos educandos da rede pública a programa suplementar de transporte,
apenas.

 d)  são cabíveis as medidas referentes à gratuidade aos maiores de 65 anos e à acessibilidade de veículos de transporte coletivo, apenas.
 e)  são cabíveis todas as medidas referidas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/614562

Questão 26: NUCEPE UESPI - Ag Pol (PC PI)/PC PI/2018
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
A ordem social brasileira fundamenta-se no primado do trabalho, de forma a proporcionar o bem-estar e a justiça social à população. Marque a alternativa que contempla
a ordem social, quando a Constituição Federal trata da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso.

 a) A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. O casamento e a união estável têm efeitos civis, sendo os direitos e deveres referentes à sociedade
conjugal exercidos igualmente pelo homem, mulher e filhos maiores de 18 (dezoito) anos.

 b) O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após prévia separação judicial por mais de um ano nos casos expressos em lei, ou comprovada separação de
fato por mais de um ano.

 c) A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-
estar e garantindo-lhes o direito à vida. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em casas de repouso, e aos maiores de setenta e cinco
anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.

 d) Os pais têm o dever de assistir, criar os filhos menores. O Estado tem o dever de educar os menores. E os filhos, em qualquer idade, têm o dever de ajudar e
amparar os pais, em qualquer tempo, independentemente de carência ou enfermidade.

 e) É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/657139
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Questão 27: FCC - DP AM/DPE AM/2018
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou ato regulamentar por meio do qual institui modelo único de certidão de nascimento a ser adotada pelos ofícios de registro
civil das pessoas naturais, estabelecendo procedimento para que se dê o reconhecimento voluntário e a respectiva averbação da paternidade e maternidade socioafetiva
perante os oficiais de registro. Seguindo referido procedimento, considere que um filho, em cuja certidão de nascimento não consta o nome do pai, e sua mãe biológica,
juntamente com o atual marido, que foi e é o responsável desde o nascimento pela criação do filho, obtêm o reconhecimento da paternidade socioafetiva, sendo lançada
a filiação na certidão respectiva. Ocorre que o filho pretende, agora, discutir e ver reconhecida, judicialmente, a paternidade biológica. Nessa hipótese, à vista da
Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,

 a)  o reconhecimento da paternidade socioafetiva e respectivo lançamento em certidão são nulos, ainda que não seja reconhecida a paternidade biológica, uma vez
que baseados em procedimento estabelecido em ato do Conselho Nacional de Justiça, que não possui competência para expedir atos regulamentares em relação aos
serviços notariais e de registro.

 b)  o reconhecimento da paternidade socioafetiva e respectivo lançamento em certidão impedem o reconhecimento simultâneo de paternidade biológica, devendo ser
desconstituída aquela, primeiramente, para então se pretender discutir judicialmente a biológica.

 c)  é admissível a discussão judicial da paternidade biológica, para produção dos efeitos jurídicos próprios, mantendo-se concomitantemente à paternidade
socioafetiva, ainda que esta tenha sido declarada em registro público.

 d)  é admissível a discussão judicial da paternidade biológica, cujo reconhecimento, contudo, provocará a desconstituição do reconhecimento da paternidade
socioafetiva, sobre a qual tem precedência.

 e)  não é admissível a discussão judicial da paternidade biológica, sobre a qual tem precedência a paternidade socioafetiva, reconhecida e lançada em certidão em
conformidade com procedimento estabelecido por órgão competente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/662128

Questão 28: VUNESP - Cuid (Pref Barretos)/Pref Barretos/2018
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 266, parágrafo 7, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da
paternidade responsável, o planejamento familiar é

 a) de responsabilidade do Estado.
 b) determinado pela Constituição.
 c) livre decisão do casal.
 d) livre decisão da mãe.
 e) livre decisão do pai.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/678394

Questão 29: IAUPE - Of (PM PE)/PM PE/Segundo-Tenente/CFO/2018
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Acerca do capítulo da Constituição Federal que trata da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso, analise as assertivas a seguir:

I. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial.

II. Os programas de amparo aos idosos serão executados, preferencialmente, em seus lares.

III. A celebração do casamento civil é gratuita apenas para as pessoas com baixa renda comprovada.

IV. A comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes não pode ser compreendida como entidade familiar.

Estão CORRETAS

 a)  I e II, apenas.
 b)  I, II e IV, apenas.
 c)  I, III e IV, apenas.
 d)  II, III e IV, apenas.
 e)  I, II, III e IV.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/704228

Questão 30: FCC - Ana Min (MPE PE)/MPE PE/Jurídica/2018
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
À luz do que dispõe a Constituição Federal,

 a)  são penalmente inimputáveis os menores de vinte e um anos, sujeitos às normas da legislação especial.
 b)  os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos, e estes, independentemente de sua idade, têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência

ou enfermidade.
 c)  a lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir

acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.
 d)  a adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, sendo vedada a sua efetivação por parte de estrangeiros.
 e)  os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em abrigos e casas de recolhimento.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/732955

Questão 31: FADESP - Ass Soc (BANPARÁ)/BANPARÁ/2018
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Segundo a Emenda Constitucional nº 65/2010, que modificou o artigo 227 da Constituição Federal, redefinindo o alcance das responsabilidades da família, da sociedade e
do Estado,

 a)  é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-lo a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

 b)  é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação,
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-lo a salvo de toda forma de
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negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
 c)  é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-lo a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

 d)  é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de torná-lo alvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

 e)  é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao idoso, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-lo a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/747921

Questão 32: QUADRIX - Tec Adm (CRN 10)/CRN 10/2018
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Com relação à ordem social na CF, julgue o item que se segue.
 
A seguridade social contempla o direito do idoso à livre utilização do transporte público.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/798128

Questão 33: QUADRIX - Fisc (CRMV AC)/CRMV AC/2018
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Acerca dos direitos e das garantias fundamentais e da ordem social, julgue o item a seguir.
 
Assim como o casamento, a união estável também é considerada como forma legítima de família e recebe especial proteção do Estado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/799602

Questão 34: QUADRIX - Fisc (CRMV AC)/CRMV AC/2018
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Acerca dos direitos e das garantias fundamentais e da ordem social, julgue o item a seguir.
 
O direito ao planejamento familiar está fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, sendo vedado qualquer auxílio por parte do
Estado, ainda que para propiciar recursos educacionais para o exercício desse direito.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/799605

Questão 35: FUNCERN - Ag Soc (FUNDASE RN)/FUNDASE RN/2018
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Considerando que a família é a base da sociedade, com especial proteção do Estado, é correto afirmar que:

 a)  a adoção será assistida pelo Poder Público, inclusive para vetar casos de adoção por estrangeiros.
 b)  os filhos terão os mesmos direitos e qualificações, desde que oriundos do mesmo casamento.
 c)  o planejamento familiar é livre decisão do casal, obedecendo as determinações do Estado quanto ao número de filhos.
 d)  os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/813527

Questão 36: FUNCERN - Aux SD (FUNDASE RN)/FUNDASE RN/Serviços Gerais/2018
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Segundo a Constituição da República, a família é considerada base da sociedade e tem proteção especial do Estado. Diante dessa proteção especial, o texto constitucional
assegurou que o casamento:

 a)  é civil com celebração onerosa.
 b)  civil pode ser dissolvido por separação judicial.
 c)  católico tem efeito civil, nos termos da lei.
 d)  pode ser denominado também de união estável.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/813618

Questão 37: FUNCERN - Aux SD (FUNDASE RN)/FUNDASE RN/Serviços Gerais/2018
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem. Assim, a Constituição da República se ocupou de prever a estes o direito à
proteção especial, o qual abrange a:

 a)  idade mínima de doze anos para admissão ao trabalho.
 b)  vedação de programas voltados para crianças dependentes de entorpecentes.
 c)  garantia de direitos previdenciários.
 d)  garantia de acesso da criança ao trabalho, desde que remunerado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/813619

Questão 38: VUNESP - Escr (PC BA)/PC BA/2018
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Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
O direito à proteção especial dada à criança, ao adolescente e ao jovem, previsto no art. 227, § 3º, da Constituição Federal, abrangerá

 a)  a obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer
medida privativa da liberdade.

 b)  programas de repressão ao uso de drogas direcionados à criança, ao adolescente e ao jovem dependente, que serão atendidos em conjunto com adultos
dependentes de entorpecentes.

 c)  garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional e garantia de defesa técnica por profissional habilitado, mas ainda não há igualdade na
relação processual.

 d)  garantia de direitos previdenciários e trabalhistas, e garantia de acesso do trabalhador infantil à educação infantil e ao ensino fundamental.
 e)  estímulo do Poder Público, por meio de incentivos fiscais, ao acolhimento, sob a forma de liberdade assistida, de criança ou adolescente órfão ou abandonado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1058165

Questão 39: CONSULPLAN - ATA (CFESS)/CFESS/2017
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)

Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

Ao Art. 226 correspondem 8 parágrafos (§), sendo que quatro deles foram descritos a seguir (e não estão na ordem em que se encontram na Lei). Entre os quatro
descritos, um está INCORRETO; assinale-o.

 a)  O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.
 b)  Entende-se como entidade familiar a comunidade formada por pai, mãe e seus descendentes.
 c)  Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.
 d)  Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado

propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/435394

Questão 40: FUNRIO - Cad (PM GO)/PM GO/2017
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
A sistemática de prevenção e repressão às drogas está prevista na Constituição da República Federativa do Brasil, nos seguintes termos:

 a)  A lei considerará crime inafiançável, embora suscetível de anistia, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.
 b)  Nenhum brasileiro nato ou naturalizado será extraditado, ainda que comprovado seu envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.
 c)  É atribuição exclusiva da Polícia Federal prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.
 d)  Todo e qualquer bem de valor econômico, apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, reverterá a favor do acusado, após o

cumprimento da pena.
 e)  É dever do Estado, elaborar programas de prevenção e atendimento especializado à criança, adolescente e jovem dependente de entorpecentes e drogas afins.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/443515

Questão 41: IBFC - AJ (TJ PE)/TJ PE/Apoio Especializado/Psicólogo/2017
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Nos dias de hoje, o conceito de família é pluriforme. A Constituição Federal de 1988 tenta dar conta dessas mudanças quando descreve nos artigos 226 e seguintes a
nova família que está sob a proteção da Lei. A esse respeito PAULO (2012) comenta: “Vivemos um momento de incertezas, em que há uma crise de antigos paradigmas.
O modelo jurídico vigente mostra-se em descompasso com a realidade social, pois relações continuam a se estabelecer, independentemente da sua aceitação legal.”
(p.50).

Qual das alternativas abaixo, é INCORRETA a esse respeito:

 a)  A família contemporânea é constituída, sobretudo, por ligações socioafetivas
 b)  A elaboração de normas jurídicas tem dificuldade em acompanhar a velocidade da transformação da realidade social
 c)  O Estado, de acordo com o art. 226, assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram
 d)  O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei
 e)  É dever, apenas da família, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, por exemplo, o direito à vida, à saúde e à alimentação

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/540775

Questão 42: CONSULPLAN - NeR (TJ MG)/TJ MG/Provimento/2017
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Considere as assertivas a seguir:
 

I. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento,
em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.
 
II. Não viola a Constituição da República a cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas.
 
III. A Constituição da República assegura a gratuidade dos transportes coletivos urbanos aos estudantes do ensino público.
 
IV. A Constituição do Estado de Minas Gerais estabelece que a gratuidade do ensino a cargo do Estado inclui a de todo o material escolar e a da alimentação do
educando, quando na escola.

 
Estão corretas apenas as assertivas:

 a)  I e II.
 b)  III e IV.
 c)  II e III.
 d)  I e IV.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/540826
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Questão 43: IESES - NeR (TJ RO)/TJ RO/Provimento/2017
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Sobre a Ordem Social na Constituição Federal, é INCORRETO afirmar:

 a)  A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado, sendo que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo
homem e pela mulher.

 b)  O dever da família, da sociedade e do Estado em assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, não se estende ao adolescente e ao jovem.

 c)  A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à
saúde, à previdência e à assistência social.

 d)  As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/547551

Questão 44: CONSULPLAN - Of Jud (TJ MG)/TJ MG/Comissário da Infância e da Juventude/2017
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
O nascimento de João não foi registrado pelo pai, que nunca cumpriu o seu dever de assisti-lo, criá-lo e educá-lo, embora a paternidade tenha sido reconhecida por
decisão judicial quando ele ainda era menor. Observados os princípios constitucionais da família, do adolescente e do idoso, está correto afirmar que

 a)  João está obrigado a ajudar o seu pai na velhice, carência ou enfermidade.
 b)  no registro da nascimento de João deve constar que a sua filiação paterna foi reconhecida por decisão judicial.
 c)  a relação entre João e seu pai deve ser entendida como uma entidade familiar.
 d)  os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em asilos públicos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/553872

Questão 45: CONSULPLAN - Of Jud (TJ MG)/TJ MG/Oficial de Apoio Judicial/2017
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Conforme a Constituição Federal de 1988, o Estado tem o dever de amparar as pessoas idosas, devendo, EXCETO:

 a)  Executar programas de amparo, exclusivamente, em seus lares.
 b)  Garantir a gratuidade dos transportes coletivos urbanos aos maiores de 65 anos.
 c)  Defender sua dignidade e bem-estar
 d)  Assegurar sua participação na comunidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/553895

Questão 46: CONSULPLAN - Of Jud (TJ MG)/TJ MG/Comissário da Infância e da Juventude/2017
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Considere as seguintes assertivas:
 

I. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
 
II. São proteções especiais constitucionais à criança, ao adolescente e ao jovem, dentre outras, idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho,
observado o disposto no art. 7º, XXXIII, e a garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa
técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica.
 
III. Aos maiores de sessenta anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.

 
À luz das disposições da Constituição Federal, estão corretas:

 a)  As afirmativas I e III, apenas.
 b)  As afirmativas I e II, apenas.
 c)  As afirmativas II e III, apenas.
 d)  Todas as afirmativas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/553951

Questão 47: CONSULPLAN - Of Jud (TJ MG)/TJ MG/Comissário da Infância e da Juventude/2017
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Conforme capítulo VII, da Constituição Federal/1988 (Da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso), NÃO é correto afirmar:

 a)  A família é a base da sociedade.
 b)  A celebração do casamento civil é gratuita.
 c)  O casamento religioso não tem efeito civil.
 d)  Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/553971

Questão 48: CONSULPLAN - Of Jud (TJ MG)/TJ MG/Comissário da Infância e da Juventude/2017
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal/1988, os menores têm uma série de direitos garantidos, EXCETO:

 a)  Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente imputáveis.
 b)  Os pais tem o dever de assistir, criar e educar.
 c)  Os menores de 18 (dezoito) anos estão sujeitos às normas da legislação especial.
 d)  Os filhos havidos ou não na relação do casamento tem os mesmos direitos e qualificações.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/553973
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Questão 49: FAFIPA - A Soc (Bandeirantes)/Pref Bandeirantes PR/2017
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Considerando que é correto afirmar que, no Brasil, a partir da constituição Federal de 1988, as políticas sociais públicas passam a ter centralidade na família, podemos
dizer que, no texto constitucional, o conceito de família:

 a)  Considera as relações homoafetivas.
 b)  Restringe-se ao tripé pai-mãe-filhos.
 c)  Considera somente uniões legalizadas.
 d)  Considera o tripé pai-mãe-filhos e a monoparentalidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/592064

Questão 50: CEFETMINAS - Ass Soc (IF Baiano)/IF Baiano/2017
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
É direito do idoso, assegurado pela Constituição de 1988,

 a)  acessar gratuitamente o transporte coletivo urbano, desde que seja maior de 65 anos.
 b)  utilizar os serviços dos Correios de forma gratuita e ter atendimento preferencial nas agências.
 c)  participar, em caráter preferencial e prioritário, de cursos de educação e de qualificação profissional.
 d)  receber uma bolsa alimentação, desde que comprove não possuir meios para garantir a sua segurança alimentar.
 e)  ser amparado por programas de apoio executados, preferencialmente, em Instituições de Longa Permanência (ILP).

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/840679

Questão 51: QUADRIX - Recep (CFO)/CFO/2017
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Com relação à ordem social, julgue o item abaixo.
 
Entre outros direitos da pessoa idosa, a CF assegura a gratuidade de transportes coletivos urbanos aos maiores de 65 anos de idade.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1052347

Questão 52: QUADRIX - Recep (CFO)/CFO/2017
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Com relação à ordem social, julgue o item abaixo.
 
A CF veda a adoção de crianças e adolescentes por estrangeiros.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1052349

Questão 53: QUADRIX - Recep (CFO)/CFO/2017
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Com relação à ordem social, julgue o item abaixo.
 
Diante da elevação dos índices de crescimento populacional, a CF determina que compete ao Poder Público o planejamento familiar.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1052350

Questão 54: QUADRIX - Serv (COFECI)/COFECI/Recepção/2017
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
No que se refere à família, à criança, ao adolescente e ao idoso, julgue o item subsequentes com base na CF.
 
Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em instituições públicas de fácil acesso.
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1156299

Questão 55: QUADRIX - Serv (COFECI)/COFECI/Recepção/2017
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
No que se refere à família, à criança, ao adolescente e ao idoso, julgue o item subsequentes com base na CF.
 
A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, sendo vedada sua efetivação por estrangeiros.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1156302

Questão 56: QUADRIX - Serv (COFECI)/COFECI/Recepção/2017
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
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No que se refere à família, à criança, ao adolescente e ao idoso, julgue o item subsequentes com base na CF.
 
O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança e do adolescente, sendo admitida a participação de entidades não governamentais, mediante
políticas específicas.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1156329

Questão 57: QUADRIX - Serv (COFECI)/COFECI/Recepção/2017
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
No que se refere à família, à criança, ao adolescente e ao idoso, julgue o item subsequentes com base na CF.
 
O planejamento familiar é uma livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito e sendo vedada
qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1156331

Questão 58: QUADRIX - Serv (COFECI)/COFECI/Recepção/2017
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
No que se refere à família, à criança, ao adolescente e ao idoso, julgue o item subsequentes com base na CF.
 
Terão os mesmos direitos e as mesmas qualificações os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1156335

Questão 59: QUADRIX - Serv (COFECI)/COFECI/Recepção/2017
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
João e Maria são casados civilmente e possuem três filhos, menores de dezoito anos de idade, sendo eles: Carlos; Abel; e Joana.
 
Considerando essa situação hipotética, julgue o item conforme a CF.
 
Se João falecesse e Maria continuasse a viver com seus três filhos, não se poderia entender como entidade familiar a comunidade formada por Maria e seus filhos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1156400

Questão 60: QUADRIX - Serv (COFECI)/COFECI/Recepção/2017
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
João e Maria são casados civilmente e possuem três filhos, menores de dezoito anos de idade, sendo eles: Carlos; Abel; e Joana.
 
Considerando essa situação hipotética, julgue o item conforme a CF.
 
O casamento civil de João e Maria pode ser dissolvido por divórcio.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1156403

Questão 61: QUADRIX - Serv (COFECI)/COFECI/Recepção/2017
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
João e Maria são casados civilmente e possuem três filhos, menores de dezoito anos de idade, sendo eles: Carlos; Abel; e Joana.
 
Considerando essa situação hipotética, julgue o item conforme a CF.
 
João e Maria têm o dever de assistir, criar e educar seus filhos, contudo não existe previsão, na CF, de que Carlos, Abel e Joana, quando se tornarem maiores, terão o
dever de ajudar e amparar seus pais na velhice, carência ou enfermidade.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1156407

Questão 62: QUADRIX - Serv (COFECI)/COFECI/Recepção/2017
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
João e Maria são casados civilmente e possuem três filhos, menores de dezoito anos de idade, sendo eles: Carlos; Abel; e Joana.
 
Considerando essa situação hipotética, julgue o item conforme a CF.
 
João, aos 66 anos de idade, deverá ser amparado não apenas por sua família, mas também pela sociedade e pelo Estado, assegurando sua participação na comunidade,
defendendo sua dignidade e seu bem-estar e garantindo seu direito à vida.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1156417
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Questão 63: FUNDEP - Ag SP (Uberada)/Pref Uberaba/Agente Social/2016
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Analise as seguintes prerrogativas do texto constitucional sobre a família, criança, adolescente e idoso e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.

( ) É reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar.

( ) O planejamento familiar é uma livre decisão do casal.

( ) Como direito à proteção especial, o Estado promoverá programas de prevenção e atendimento especializado à criança e ao adolescente dependente de
entorpecentes e drogas afins.

( ) Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal não são exercidos, igualmente, pelo homem e pela mulher.

( ) O casamento religioso não tem efeito civil.
 
Assinale a sequência CORRETA.

 a) V V F V F
 b) F V V V V
 c) V V V F F
 d) V F V F F

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/331450

Questão 64: SMA-RJ (antiga FJG) - Fisc TU (SMTR RJ)/Pref RJ/2016
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Os benefícios tarifários, em sua maioria, variam de local para local. O único benefício garantido constitucionalmente em todo território nacional, é a:

 a)  isenção total do pagamento da tarifa para idosos maiores de 65 anos de idade
 b)  redução de 50% no valor da passagem de estudantes
 c)  gratuidade para pessoas portadoras de deficiência
 d)  gratuidade para acompanhantes de pessoas portadoras de deficiência

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/346057

Questão 65: IESES - NeR (TJ PA)/TJ PA/Remoção/2016
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
A família considerada a base da sociedade pode ser considerada o instituto que mais sofreu alterações ao longo dos tempos, e a legislação precisa acompanhar a
evolução da sociedade garantindo apoio e resguardando os direitos dos membros familiares. Os princípios constitucionais do Direito de Família trouxeram considerável
revolução ao ordenamento jurídico brasileiro, no sentido de reconhecer o pluralismo familiar existente no mundo fático, em virtude das novas espécies de família que se
constituíram ao longo do tempo. São princípios constitucionais norteadores do Direito de Família:

 a)  Dignidade da pessoa humana, isonomia, solidariedade social, afetividade.
 b)  Isonomia, afetividade, dignidade da pessoa humana.
 c)  Dignidade da pessoa humana, isonomia, solidariedade social.
 d)  Isonomia, solidariedade social, afetividade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/392585

Questão 66: VUNESP - Ass Adm I (UNESP)/UNESP/Campus São João da Boa Vista/2016
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Em relação à Família, à Criança, ao Adolescente, ao Jovem e ao Idoso, assinale a alternativa que contém uma afirmação correta descrita na Constituição Federal.

 a)  O casamento é civil e depende do pagamento de taxa para a sua celebração.
 b)  O casamento religioso não tem efeito civil.
 c)  A lei estabelecerá o plano nacional de juventude, de duração anual, visando à articulação de políticas públicas.
 d)  Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou

enfermidade.
 e)  Os programas de amparo aos idosos deverão ser executados, obrigatoriamente, nos Centros de Saúde Públicos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/393634

Questão 67: VUNESP - Peda S (Sertãozinho)/Pref Sertãozinho/2016
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
A Constituição de 1988 define, no artigo 226, que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado, para qual é reconhecida a união estável entre o homem
e a mulher como entidade familiar. Conforme prevê o § 8º do referido artigo, o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram
criando mecanismos para

 a)  estimular a sua participação em diferentes espaços de manifestação popular.
 b)  coibir a violência no âmbito de suas relações.
 c)  controlar a dinâmica da sociedade marcada por desigualdades.
 d)  viabilizar o papel da mulher em igualdade de condições ao do homem.
 e)  consolidar um modelo de sociedade caracterizado pela convivência pacífica.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/432141

Questão 68: VUNESP - Peda S (Sertãozinho)/Pref Sertãozinho/2016
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Conforme estabelece a Constituição Federal de 1988, no artigo 227, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, entre outros, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
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exploração, violência, crueldade e opressão. De acordo com o § 3º, II, o direito à proteção especial abrangerá o seguinte aspecto:

 a)  a garantia de direitos previdenciários e trabalhistas.
 b)  a idade mínima de 19 anos para admissão ao trabalho.
 c)  o respeito à aplicação de medida relativa à autoria do ato infracional.
 d)  a integração de toda a comunidade na defesa aos direitos dessa população.
 e)  a avaliação permanente da qualidade dos serviços prestados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/432142

Questão 69: FAURGS - Peda Jud (TJ RS)/TJ RS/PJ-I/2016
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
A afirmação de que a garantia dos direitos da criança e do adolescente tem absoluta prioridade decorre de definição 

 a)  do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 b)  da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
 c)  da Constituição Federal de 1988. 
 d)  do Plano Nacional de Direitos Humanos. 
 e)  da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/451028

Questão 70: FEPESE - Ag SS (SAP SC)/SAP SC/2016
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, a aplicação de qualquer medida privativa de liberdade a adolescente deverá obedecer ao princípio:

1.  da brevidade.

2.  da excepcionalidade.

3.  do respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

 a) É correta apenas a afirmativa 3.
 b) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
 c) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
 d) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
 e) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/499805

Questão 71: COPESE-UFT - Proc (Pref Palmas)/Pref Palmas/2016
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Considerando o estabelecido na Constituição Federal de 1988, indique a alternativa INCORRETA.

 a)  O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.
 b)  O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais,

mediante políticas específicas e obedecendo, entre outro, ao preceito de aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil.
 c)  Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos intermunicipais e interestaduais.
 d)  A lei estabelecerá o estatuto da juventude, destinado a regular os direitos dos jovens e o Plano Nacional de Juventude, de duração decenal, visando à articulação

das várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/540178

Questão 72: IBADE - Enf (IABAS)/IABAS/Estratégia de Saúde da Família/2016
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Conforme a lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996 que regula o § 7° do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, estabelece penalidades e dá
outras providências, somente é permitida a esterilização voluntaria na seguinte situação:

 a)  Em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e sete anos de idade ou, pelo menos, com três filhos vivos, desde que observado o prazo
de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade,
incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar. visando desencorajar a esterilização precoce.

 b)  Em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte anos de idade ou, pelo menos. com dois filhos vivos. desde que observado o prazo de
sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico.

 c)  Em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e oito anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde Que observado o prazo
de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade,
incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar. visando desencorajar a esterilização precoce.

 d)  Em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de dezoito anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde Que observado o prazo de
sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade,
incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar. visando desencorajar a esterilização precoce.

 e)  Em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde Que observado o prazo
de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade,
incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar. visando desencorajar a esterilização precoce.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/569198

Questão 73: FGR - GM (Conc MD)/Pref Conceição do MD/2016
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Com relação aos direitos das crianças e adolescentes previstos na Constituição da República de 1988 e na Lei Federal nº 8.069/1990, é CORRETO afirmar que:

 a)  A idade mínima para admissão ao trabalho é de dezesseis anos.
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 b)  São penalmente inimputáveis os menores de vinte e um anos.
 c)  É considerado adolescente aquela pessoa entre doze e dezoito anos de idade.
 d)  A prisão do adolescente infrator independe de flagrante ou ordem judicial escrita e fundamentada.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/828746

Questão 74: CVEST IFPE - Ass (IF PE)/IF PE/Alunos/2016
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Sobre o Art. 226 da Constituição da República Federativa do Brasil, pode-se afirmar que
 

I. o casamento religioso não tem efeito civil, nos termos da lei.
 
II. para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em
casamento.
 
III. os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.
 
IV. o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após prévia separação judicial por mais de um ano, nos casos expressos em lei, ou comprovada separação
de fato por mais de dois anos.
 
V. o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, mas está isento de criar mecanismos para coibir a violência no âmbito de
suas relações.

 
Estão CORRETAS apenas

 a) I, III e IV.
 b) I, II e III.
 c) II, III e IV.
 d) II, III e V.
 e) II, IV e V.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/933255

Questão 75: CVEST IFPE - Ass (IF PE)/IF PE/Alunos/2016
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
O Artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil trata dos deveres da família, da sociedade e do Estado em relação à criança, ao adolescente e ao jovem.
Marque a única alternativa que corresponde à redação do Artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil.

 a) É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

 b) É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com relativa prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

 c) É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária (exceto para os apenados em medidas
socioeducativas), além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

 d) É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma
de autoridade policial, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

 e) É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma
de autoridade policial e judiciária, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/933271

Questão 76: CVEST IFPE - Ass (IF PE)/IF PE/Alunos/2016
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
O Artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil trata do direito à proteção especial. Conforme o parágrafo 3º, o direito a essa proteção abrangerá os
seguintes aspectos:

 a) programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins.
 b) garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato criminal na infância, privilégio na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado,

segundo dispuser a legislação tutelar específica.
 c) programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins apenas quando de livre

vontade do sujeito.
 d) garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, privilégio na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo

dispuser a legislação tutelar específica.
 e) idade mínima de treze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no Art. 7º, XXXIII.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/933282

Questão 77: VUNESP - Insp PC CE/PC CE/2015
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Nos termos do artigo 227 da Constituição Federal, esse dever é
assegurado

 a) com prioridade relativa, uma vez que outros grupos vulneráveis, como idosos e deficientes físicos, têm prioridade sobre os direitos das crianças e dos
adolescentes.

 b) com prioridade relativa, uma vez que pode deixar de ser praticado em razão do uso de verba pública na área da saúde em prol de toda a população.
 c) com a máxima efetividade possível, assegurada a discricionariedade do Poder Executivo quanto à execução das ações sociais.
 d) com absoluta prioridade.
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 e) mediante a proibição para admissão ao trabalho do menor de dezoito anos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/256733

Questão 78: VUNESP - Esc PC CE/PC CE/2015
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Assinale a alternativa que está de acordo com o disposto na Constituição Federal a respeito da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso.

 a) O casamento é civil e gratuita a celebração, mas o casamento religioso não terá efeito civil.
 b) A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de brasileiros natos e naturalizados,

vedada a adoção por estrangeiros.
 c) São civil e penalmente inimputáveis os menores de vinte e um anos, sujeitos às normas da legislação especial.
 d) Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Poder Executivo em

todos os atos do processo.
 e) Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/257180

Questão 79: FCC - JT TRT6/TRT 6/2015
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
O art. 227 da Constituição dispõe sobre os direitos que, com absoluta prioridade, devem ser garantidos à criança, ao adolescente e ao jovem. Seu § 3º reserva disciplina
específica ao direito à proteção especial. Entre os aspectos abrangidos por esse direito, encontram-se:

 a) punição severa ao abuso, à violência e à exploração sexual da criança e do adolescente; educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos
de idade; e obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer
medida privativa da liberdade.

 b) garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola; garantia de direitos previdenciários e trabalhistas; e programas de prevenção e atendimento
especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins.

 c) garantia de direitos previdenciários e trabalhistas; igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; e obediência aos princípios de brevidade,
excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade.

 d) adoção assistida pelo Poder Público, especialmente no caso de efetivação por estrangeiros; punição severa ao abuso, à violência e à exploração sexual da criança
e do adolescente; e programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins.

 e) igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola; e adoção assistida pelo Poder
Público, especialmente no caso de efetivação por estrangeiros.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/271948

Questão 80: CEBRASPE (CESPE) - JF TRF1/TRF 1/2015
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
No que se refere à proteção constitucional à família, à educação, à ciência e tecnologia e à comunicação social, assinale a opção correta.

 a) De acordo com a CF, lei federal pode, entre outros objetivos, regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar sobre a natureza
desses eventos, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada.

 b) Conforme previsão constitucional, reconhece-se como entidade familiar apenas aquela constituída pelo casamento civil ou religioso com efeitos civis, ainda que
garantias constitucionais protejam as diversas formas de relacionamento familiar.

 c) A União, os estados e o DF devem aplicar na manutenção e no desenvolvimento do ensino, anualmente, pelo menos de vinte e cinco por cento da receita
resultante de tributos.

 d) Na organização dos sistemas de ensino, cabe aos municípios atuar prioritariamente no ensino fundamental e médio.
 e) A CF veda genericamente a vinculação de receitas orçamentárias, mas admite que a União, os estados, o DF e os municípios vinculem parte de sua receita a

entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/284366

Questão 81: SMA-RJ (antiga FJG) - Cons Leg (CM RJ)/CM RJ/Direito/2015
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
De acordo com o capítulo da Constituição da República Federativa que trata da família, criança, adolescente, jovem e idoso é possível afirmar que:

 a)  é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde e à alimentação,
dentre outros direitos

 b)  são penalmente imputáveis os maiores de dezesseis anos e menores de dezoito, sujeitos às normas da legislação especial que verse sobre crianças e adolescentes
 c)  são penalmente inimputáveis os menores de dezesseis anos, sujeitos às normas da legislação especial que verse sobre crianças e adolescentes
 d)  é garantida a gratuidade dos transportes coletivos e urbanos aos maiores de sessenta anos, assim considerados como pessoas idosas

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/301797

Questão 82: Com. Exam. (MPE SP) - PJ (MPE SP)/MPE SP/2015
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Nos termos da Constituição Federal, o direito a proteção especial à criança, ao adolescente e ao jovem deve abranger, dentre outros, os seguintes aspectos:
 

I- Garantia de inimputabilidade aos menores de dezoito anos, que ficarão sujeitos às normas da legislação especial.
 
II- Programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins.
 
III- Proibição de quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação e igualdade de direitos e qualificações em relação aos filhos, havidos ou não da relação
do casamento, ou por adoção.
 
IV- Aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil.
 
V- Estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança
ou adolescente órfão ou abandonado.

 
Está correto apenas o contido em:
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 a) I, III e V.
 b) II e IV.
 c) I, II e III.
 d) II e V.
 e) II, III, IV e V.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/306980

Questão 83: FUNIVERSA - Ag TT (Araguaína)/Pref Araguaína/2015
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
No que se refere à ordem social segundo a Constituição Federal de 1988 (CF), assinale a alternativa correta relativamente à família e aos idosos.

 a)  Compete unicamente ao Estado amparar as pessoas idosas, defendendo sua dignidade e seu bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.
 b)  Os programas de amparo aos idosos serão executados obrigatoriamente em seus lares.
 c)  Aos maiores de cinquenta e cinco anos, é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.
 d)  Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou

enfermidade.
 e)  Fundado no princípio da paternidade responsável, compete ao Estado interferir no planejamento familiar, inclusive de forma coercitiva por parte de instituições

oficiais.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/424386

Questão 84: FUNIVERSA - Ag TT (Araguaína)/Pref Araguaína/2015
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
O direito à proteção especial do adolescente e do jovem não abrange

 a)  garantia de direitos previdenciários e trabalhistas.
 b)  garantia de acesso do trabalhador à escola.
 c)  garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional.
 d)  igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica.
 e)  idade mínima de treze anos para admissão ao trabalho.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/424395

Questão 85: FAURGS - NeR (TJ RS)/TJ RS/Remoção/2015
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Instrução: A questão refere-se à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
 
Tendo em vista a previsão do caput do artigo 227, assinale a alternativa que contém assertiva INCORRETA.

 a)  É dever da família e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem o direito à vida, à moradia, à saúde e à alimentação.
 b)  É dever do Estado e da sociedade assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem o direito à educação, ao lazer e à profissionalização.
 c)  É dever da família e da sociedade colocar a salvo de toda a forma de violência, crueldade e opressão a criança, o adolescente e o jovem.
 d)  É dever da sociedade e do Estado colocar a salvo de toda a forma de negligência, discriminação e exploração a criança, o adolescente e o jovem.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/452168

Questão 86: IBFC - PEB (SEE MG)/SEE MG/Nível I Grau A/Ensino Religioso/2015
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
O Ensino Religioso, na Constituição de 1988 no seu art 210, volta ao âmbito da responsabilidade do Estado, de onde havia se apartado, desde 1889. Sobre a legitimação
constitucional do ensino religioso, assinale a alternativa correta:

 a)  São vedadas quaisquer formas de proselitismo.
 b)  O ensino religioso, de matrícula obrigatória, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental”.
 c)  Trata-se de um dispositivo vinculante. Logo, não se trata de um princípio nacional e não chega a abranger o conjunto dos sistemas e suas respectivas redes

públicas e privadas.
 d)  A Constituição Federal de 1988, afirma que as entidades religiosas se responsabilizarão pela elaboração do respectivo programa de ensino.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/586379

Questão 87: FUNIVERSA - Del Pol (PC DF)/PC DF/2015
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
No que diz respeito à ordem social, é correto afirmar que 

 a)  a CF assegura expressamente às crianças, aos adolescentes e aos jovens a garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, a igualdade
na relação processual e a defesa técnica por profissional habilitado, segundo lei específica.

 b)  os índios merecem toda a proteção do Estado e da sociedade, devendo ser representados, na defesa dos seus direitos e em juízo, não por suas próprias
comunidades, mas sim por meio de fundação especialmente criada para cuidar dos seus interesses. 

 c)  a seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios, bem como por meio de contribuições das empresas e dos trabalhadores, incluindo-se os aposentados pelo regime geral de previdência.

 d)  o ensino religioso é disciplina obrigatória no ensino fundamental, não podendo o Estado impor uma religião específica diante dos princípios da liberdade de
consciência e de crença.

 e)  as pessoas jurídicas não estão sujeitas a sanções penais, mas sim seus dirigentes, quando praticarem condutas e atividades consideradas lesivas ao meio
ambiente, sem prejuízo do dever de reparar o dano. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/610035

Questão 88: COMPEC UFAM - Cons Tut (Manaus)/Pref Manaus/2015
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Sobre a família, tal como delineada na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa que contém a afirmação INCORRETA:
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 a)  A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado, que deve assegurar a assistência a cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a
violência no âmbito de suas relações.

 b)  Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar.
 c)  Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.
 d)  O marido é o chefe da sociedade conjugal, competindo-lhe a representação legal da família.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/661784

Questão 89: COMPEC UFAM - Cons Tut (Manaus)/Pref Manaus/2015
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Sobre o casamento, tal como delineado na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa que contém a afirmação INCORRETA:

 a)  É gratuita a celebração do casamento civil.
 b)  O casamento religioso não poderá ter efeito civil, nos termos da lei.
 c)  Deve a lei facilitar a conversão da união estável em casamento.
 d)  O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/661785

Questão 90: COMPEC UFAM - Cons Tut (Manaus)/Pref Manaus/2015
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Sobre o planejamento familiar, tal como delineado na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa que contém a afirmação INCORRETA:

 a)  O planejamento familiar é fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável.
 b)  O planejamento familiar é de livre decisão do casal.
 c)  É vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.
 d)  Não compete ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício do direito ao planejamento familiar.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/661786

Questão 91: COMPEC UFAM - Cons Tut (Manaus)/Pref Manaus/2015
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Sobre os direitos e garantias da criança, do adolescente e do jovem, tal como delineados na Constituição Federal de 1988, assinale a  alternativa que contém a afirmação
INCORRETA:

 a)  A idade mínima para admissão ao trabalho é de dezesseis anos, na condição de aprendiz.
 b)  Quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade, devem ser obedecidos os princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição

peculiar de pessoa em desenvolvimento.
 c)  O Poder Público deve estimular, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, o acolhimento, sob a forma de guarda, de criança

ou adolescente órfão ou abandonado.
 d)  A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/661787

Questão 92: COMPEC UFAM - Cons Tut (Manaus)/Pref Manaus/2015
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Sobre a adoção, tal como delineada na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa que contém a afirmação INCORRETA:

 a)  A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei.
 b)  Os filhos por adoção terão os mesmos direitos dos demais filhos, havidos ou não da relação do casamento.
 c)  A lei vedará a efetivação da adoção por parte de estrangeiros.
 d)  Os filhos por adoção terão as mesmas qualificações dos demais filhos, havidos ou não da relação do casamento, sendo proibidas quaisquer designações

discriminatórias relativas à filiação.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/661788

Questão 93: COMPEC UFAM - Cons Tut (Manaus)/Pref Manaus/2015
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Sobre as crianças, os adolescentes e os jovens, segundo a Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa que contém a afirmação INCORRETA:

 a)  A lei estabelecerá o plano nacional de juventude, de duração quinquenal, visando à articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas
públicas.

 b)  No atendimento dos direitos da criança e do adolescente, levar-se-á em consideração o disposto no art. 204 da Constituição Federal.
 c)  A lei estabelecerá o estatuto da juventude, destinado a regular os direitos dos jovens.
 d)  São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/661789

Questão 94: COMPEC UFAM - Cons Tut (Manaus)/Pref Manaus/2015
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Sobre os idosos, segundo a Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa que contém a afirmação INCORRETA: 

 a)  Os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. 
 b)  A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-

estar e garantindo-lhes o direito à vida. 
 c)  Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em asilos mantidos por instituições sem fins lucrativos. 
 d)  Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/661790

Questão 95: IOBV - Of (PM SC)/PM SC/2015
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Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Sobre a disciplina constitucional da ordem social, assinale a opção incorreta:

 a)  A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-
estar e garantindo-lhes o direito à vida. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em estabelecimentos de amparo assistencial.

 b)  Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e
utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos e colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

 c)  O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: cumprimento das normas gerais da educação nacional; autorização e avaliação de
qualidade pelo Poder Público.

 d)  O Poder Público, com 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. Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação
governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/717069

Questão 96: COMPEC IFPB - Ass TI (IF PB)/IF PB/2015
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Quanto aos artigos 225 ao 232 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que tratam da ordem social, assinale a alternativa INCORRETA:

 a)  Incumbe ao poder público preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de
material genético.

 b)  Incumbe ao poder público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente.
 c)  Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de prover a educação dos pais analfabetos na velhice.
 d)  É garantido constitucionalmente o acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola.
 e)  O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/853362

Questão 97: FCC - Proc Jud (Recife)/Pref Recife/2014
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Nos termos do art. 226 da Constituição Federal, "a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado". Entre os aspectos abrangidos pelo direito à proteção
especial, segundo o texto constitucional, encontram-se os seguintes:

 a) garantia de direitos previdenciários e trabalhistas; e obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade.

 b) garantia de direitos previdenciários e trabalhistas; e acesso universal à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade.
 c) erradicação do analfabetismo; e estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a

forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado.
 d) punição severa ao abuso, à violência e à exploração sexual da criança e do adolescente; e garantia às presidiárias de condições para que possam permanecer com

seus filhos durante o período de amamentação.
 e) punição severa ao abuso, à violência e à exploração sexual da criança e do adolescente; e estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos

fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/177806

Questão 98: CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE BA)/PGE BA/2014
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Considerando o disposto na Constituição Federal de 1988 (CF) a respeito dos índios, dos idosos e da cultura, julgue o item a seguir.
 
A CF assegura a gratuidade dos transportes coletivos urbanos aos maiores de sessenta e cinco anos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/178520

Questão 99: VUNESP - NeR (TJ SP)/TJ SP/Remoção/2014
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
O artigo 226 da Constituição Federal, com seus parágrafos, fixa os elementos gerais atinentes à família, considerada base da sociedade e que deve receber especial
proteção do Estado. Com relação a essa disposição constitucional, é correto afirmar que:

 a)  o casamento é civil e gratuita a celebração.
 b)  o casamento religioso nunca tem efeito civil.
 c)  para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável superior a cinco anos de duração como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão

em casamento.
 d)  o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após prévia separação judicial por mais de um ano nos casos expressos em lei, ou comprovada separação de

fato por mais de dois anos, exigências expressamente previstas na Constituição Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/198521

Questão 100: VUNESP - Of Admin (PM SP)/PM SP/2014
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
De acordo com a Constituição do Estado de São Paulo, no que se refere à Proteção Especial da Família, da Criança, do Adolescente, do Idoso e dos Portadores de
Deficiências, pode-se afirmar corretamente que

 a) a garantia à criança e ao adolescente de conhecimento formal do ato infracional, não abrange a defesa técnica por profissional habilitado.
 b) as empresas deverão adequar seus equipamentos, instalações e rotinas de trabalho aos portadores de deficiência, por conta própria, sem incentivos do Poder

Público.
 c) na promoção de programas especiais, o Poder Público não permitirá a participação de entidades não governamentais.
 d) o Poder Público promoverá programas especiais, admitindo a participação de entidades não governamentais e, tendo como propósito a assistência social e

material às famílias de baixa renda dos egressos de hospitais psiquiátricos do Estado, até sua reintegração na sociedade.
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 e) nos internamentos em enfermaria, de crianças com até dez anos de idade, nos hospitais vinculados aos órgãos da administração direta ou indireta, não é
assegurada a permanência da mãe ou responsável.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/209878

Questão 101: VUNESP - Of Admin (PC SP)/PC SP/2014
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Nos exatos termos do que estabelece a Constituição da República, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como
entidade familiar, devendo a lei

 a) impedir os efeitos do casamento religioso.
 b) obrigar aos conviventes que transformem a união estável em casamento oficializado.
 c) disciplinar a substituição gradual do casamento pela união estável.
 d) disciplinar o fim do casamento civil.
 e) facilitar sua conversão em casamento.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/219924

Questão 102: FCC - JT TRT24/TRT 24/2014
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Segundo expressa disposição do texto constitucional, a garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola

 a) configura meta a ser regulamentada pelo plano nacional da juventude.
 b) está inserida entre os direitos dos trabalhadores domésticos constitucionalmente assegurados.
 c) constitui aspecto abrangido pelo direito à proteção especial.
 d) encontra-se entre as medidas cuja garantia confere efetividade ao dever do Estado com a educação, a exemplo da oferta de ensino noturno regular.
 e) situa-se entre os objetivos da assistência social.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/250924

Questão 103: VUNESP - AJ (TJ PA)/TJ PA/Psicologia/2014
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 significou uma mudança radical da perspectiva de direitos de crianças e adolescentes na medida em que

 a) reconheceu a necessidade de regionalização da legislação para menores.
 b) instituiu o conceito de “menor em situação irregular” e práticas de segurança relacionadas.
 c) definiu, para crianças e adolescentes, uma legislação de natureza higienista e correcional.
 d) trouxe os princípios da proteção integral dos direitos da criança e do adolescente.
 e) voltou a atenção exclusivamente para menores que não estão sob a tutela dos pais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/265358

Questão 104: IBFC - Papis (PC RJ)/PC RJ/2014
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
A Constituição Federal, no capítulo “Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso”, assegura a gratuidade dos transportes coletivos urbanos para os:

 a) Maiores de sessenta e cinco anos, independentemente do sexo.
 b) Maiores de sessenta anos, independentemente do sexo.
 c) Homens maiores de sessenta e cinco anos e as mulheres maiores de sessenta anos.
 d) Homens maiores de sessenta anos e as mulheres maiores de cinquenta e cinco anos.
 e) Maiores de cinquenta e cinco anos, independentemente do sexo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/269127

Questão 105: CS UFG - DP GO/DPE GO/2014
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 prevê a família como célula mater da sociedade, ao que goza, assim, de especial proteção do Estado. Por isso,

 a) concebe-se como família aquela união feita por pessoas de diferentes sexos, desde que formalizada perante as autoridades notariais de acordo com a
jurisprudência dos Tribunais Superiores.

 b) entende-se como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.
 c) são exercidos diferentemente pelo homem e pela mulher, tendo em vista a própria diferença de gênero e os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal.
 d) considera-se o casamento religioso inapto para gerar efeito civil, visto que a República Federativa do Brasil constitui um Estado laico.
 e) é de livre decisão do casal o planejamento familiar, admitindo-se, porém, intervenção coercitiva do Estado para controle da natalidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/290470

Questão 106: FGV - Ana Adm (PROCEMPA)/PROCEMPA/Advogado/2014
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Ana e Luiz são casados e desejam programar o crescimento da sua família, estabelecendo critérios econômicos para propiciar uma melhor qualidade de vida aos seus
filhos. Em paralelo, Roberto e Mauricio, amigos do casal Ana e Luiz, formam entidade familiar estável e requerem a adoção de um menor, postulando perante a
autoridade judicial competente.

Ambos os casais requerem a concessão de auxílio assistencial pelo crescimento da família, que demanda proteção financeira do Estado.

Nos termos da Constituição Federal e da jurisprudência predominante, assinale a afirmativa correta.

 a)  O casamento é protegido e as demais formações familiares têm interpretação restritiva.
 b)  As entidades familiares autônomas equiparam-se ao casamento, nos aspectos formais.
 c)  As uniões entre pessoas do mesmo gênero e de gênero diversos são acolhidas pelo sistema constitucional.
 d)  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é restritiva quanto à adoção por casais que representam as novas famílias.
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 e)  O espectro de proteção à família abrange a assistência social ampla e a remuneração pelos novos filhos aos casais.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/326086

Questão 107: INCAB (ex-FUNCAB) - Tec Lab (PC RO)/PC RO/2014
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Considerando o tema ordem social na Constituição de 1988, assinale a alternativa correta.

 a)  O casamento religioso não tem efeito civil.
 b)  São penalmente inimputáveis os menores de dezesseis anos, sujeitos às normas da legislação especial.
 c)  Os filhos terão direitos distintos conforme tenham sido havidos ou não da relação de casamento.
 d)  É vedada a adoção de crianças por estrangeiros.
 e)  Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/446222

Questão 108: ACAFE - Del Pol (PC SC)/PC SC/2014
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

Sobre a família, considere o previsto na Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB/88 e marque com V as afirmações verdadeiras e com F as falsas.

(  ) Aos maiores de sessenta anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.

(  ) Os programas de amparo aos idosos serão executados exclusivamente em seus lares.

(  ) Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos e todos os filhos têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice ou enfermidade.

(  ) O casamento religioso não tem efeito civil.

(  ) Não é gratuita a celebração do casamento civil.

(  ) Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.

(  ) Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias
relativas à filiação.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

 a) V - V - F - F - F - V - V
 b) F - V - F - V - F - V - F
 c) V - F - V - F - V - F - V
 d) F - F - F - F - F - V - V
 e) V - V - V - F - V - F - F

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/480268

Questão 109: INCAB (ex-FUNCAB) - Tec DS (SCJ TO)/SCJ TO/Masculino e Feminino/2014
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal brasileira, a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e
da paternidade responsável, o planejamento familiar é:

 a)  responsabilidade do Estado.
 b)  um direito tutelado.
 c)  passível de ações oficiais coercitivas.
 d)  de livre decisão do casal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/545355

Questão 110: IESES - NeR (TJ PB)/TJ PB/Remoção/2014
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal de 1988, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem,  com absoluta prioridade, o direito
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
 
Segundo o disposto acima é correto afirmar:

I.  O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, não sendo admitida a participação de entidades não
governamentais.

II.  A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros.

III.  A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e
bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

IV.  Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente nos centros de saúde da rede básica.

A sequência correta é:

 a)  Apenas as assertivas II e III estão corretas.
 b)  As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
 c)  Apenas a assertiva IV está correta.
 d)  Apenas as assertivas I e II estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/616009
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Questão 111: CEFETBAHIA - Estag (DPE BA)/DPE BA/Jurídico/2014
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal de 88, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar

 a)  à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão.

 b)  à criança e ao jovem, com relativa prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência comunitária, além de colocá-los a salvo da opressão estatal.

 c)  à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à integridade física e moral, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade social, ao respeito, à liberdade e à convivência comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de exploração laboral, sexual e da opressão familiar,
institucional e estatal.

 d)  à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta exclusividade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo da opressão familiar, institucional e estatal.

 e)  ao adolescente e ao jovem, com absoluta preferência, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade,
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo da opressão familiar, institucional e estatal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/806156

Questão 112: FUNRIO - Ass (IF BA)/IF BA/Alunos/2014
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
O Art. 227 da Constituição da República Federativa do Brasil (1988) define que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao
jovem, com absoluta prioridade, os seguintes direitos:
 

I - à vida e à saúde;
II - à educação e ao lazer;
III - à profissionalização e à cultura;
IV - à dignidade e ao respeito;
V - à convivência familiar e comunitária.

 
Estão corretas as afirmativas

 a)  I e II, apenas.
 b)  I, II e III, apenas.
 c)  III e IV, apenas.
 d)  I, II, IV e V, apenas.
 e)  I, II, III, IV e V

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/971794

Questão 113: CEBRASPE (CESPE) - NeR (TJ RR)/TJ RR/2013
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
No que diz respeito à ordem social, assinale a opção correta.

 a) O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, desde que após prévia separação judicial por mais de um ano nos casos expressos em lei, ou comprovada
separação de fato por mais de dois anos.

 b) Os benefícios da assistência social são deferidos somente àqueles que para ela contribuam durante o lapso temporal fixado em lei ordinária específica.
 c) É vedada, em qualquer hipótese, a remoção dos índios de suas terras.
 d) A plena aplicabilidade e eficácia da regra constitucional que garante aos idosos a gratuidade do transporte coletivo requer complementação infraconstitucional.
 e) É dever constitucional da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/117861

Questão 114: FCC - NeR (TJ PE)/TJ PE/Remoção/2013
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais,
mediante políticas específicas de proteção especial, que NÃO incluem o seguinte preceito:

 a) aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil e garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à
escola.

 b) garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo
dispuser a legislação tutelar específica.

 c) estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou
adolescente órfão ou abandonado.

 d) fomentar a criação do estatuto da juventude, destinado a regular os direitos dos jovens e gerir políticas públicas através de um plano nacional de juventude, de
duração decenal, visando à articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas, com ênfase na garantia de direitos trabalhistas e
instituição da garantia de gratuidade dos transportes coletivos urbanos.

 e) fixação de programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/119986

Questão 115: IBFC - AnaP MPE SP/MPE SP/Agente de Promotoria/2013
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Considerando a disciplina constitucional para a proteção da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso, assinale a opção CORRETA:

 a) Aos maiores de sessenta anos é garantida a gratuidade dos transportes rodoviários e aéreos.
 b) Entende-se como entidade familiar a comunidade formada apenas pela união entre o homem e a mulher.
 c) O direito a proteção especial do adolescente e do jovem compreende a proibição de trabalho urbano e rural aos menores de 18 anos.
 d) A lei estabelecerá o plano nacional de juventude, de duração decenal, visando à articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas

públicas.
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 e) Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em unidades terapêuticas de saúde ou em abrigos de caridade para albergue de
necessitados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/316919

Questão 116: FCC - JT TRT1/TRT 1/2013
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Suponha que o Congresso Nacional promulgue lei ordinária que proíba casais que moram no Brasil de terem mais do que dois filhos, como medida de controle de
natalidade. A referida lei é

 a) inconstitucional, na medida em que o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o
exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.

 b) inconstitucional, pois, embora a Constituição da República expressamente determine que o planejamento familiar integra a competência da União, proíbe que
sejam estabelecidas medidas coercitivas por parte de instituições oficiais ou privadas que afetem a decisão do casal sobre a quantidade de filhos que deseja ter.

 c) constitucional, na medida em que o planejamento familiar integra a competência da União, a qual pode estabelecer medidas restritivas de natalidade desde que
expressamente fundadas em razões de excepcional interesse social, preservados os princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável.

 d) constitucional, desde que a referida lei contenha apenas disposições gerais, as quais deverão ser suplementadas pela legislação estadual, na medida em que o
planejamento familiar integra uma competência legislativa concorrente.

 e) inconstitucional, na medida em que a Constituição da República, ao prever o controle de natalidade como matéria de competência da União, expressamente
determina que sua regulação deve ser feita por lei complementar.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/321445

Questão 117: Com. Exam. (MPT) - Proc (MPT)/MPT/2013
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Em consonância com o princípio da proteção integral, o direito à proteção especial da criança e do adolescente previsto na Constituição da República abrangerá:

 
I - Garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição infracional.
 
II - Punição severa do abuso, da violência e da exploração sexual da criança e do adolescente pela lei.
 
III - Garantia de igualdade na relação jurídica processual.
 
IV – Idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observada a condição de aprendiz dos 14 aos 16 anos.

 
Marque a alternativa CORRETA:

 a)  apenas as assertivas I e II estão corretas;
 b)  apenas as assertivas III e IV estão corretas;
 c)  apenas as assertivas II e III estão corretas;
 d)  todas as assertivas estão corretas;
 e)  não respondida.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/402672

Questão 118: VUNESP - JE TJRJ/TJ RJ/2013
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Sobre os direitos do idoso, estabelecidos pela Lei n.º 10.741/2003, é correto afirmar que é assegurado(a)

 a)  a gratuidade nos transportes coletivos públicos, a partir dos sessenta e cinco anos, mediante apresentação de autorização especial expedida pela Prefeitura.
 b)  a gratuidade nos transportes coletivos públicos, a partir dos sessenta anos, mediante apresentação de documento pessoal de identificação.
 c)  a prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda, qualquer que seja o valor a ser restituído.
 d)  o direito de exigir alimentos, a sua escolha, de quaisquer dos parentes obrigados, sendo que acordo extrajudicial celebrado perante o promotor de justiça será

considerado título executivo judicial.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/404624

Questão 119: UEG - Ag Pol (PC GO)/PC GO/2013
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
A Constituição Federal assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, com prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização,
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, determinando que sejam colocados a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Essa proteção abrange

 a)  igualdade formal a todos, quando do trâmite e aplicação de medida privativa de liberdade.
 b)  permissão para o trabalho remunerado a partir de doze anos, respeitados os direitos previdenciários.
 c)  impedimento para admissão no trabalho, antes dos dezoito anos, salvo na condição de aprendiz.
 d)  formal conhecimento da atribuição de ato infracional e defesa técnica por profissional habilitado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/405439

Questão 120: FUMARC - Tec Jud (TJM MG)/TJM MG/Administrador de Redes/2013
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Ao tratar da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso, a Constituição da República de 1988 conferiu inequívoca importância às relações familiares,
tratando-as como uma questão de ordem social que merece especial proteção do Estado.

Em relação a esse tema, está correto o que se afirma, EXCETO em:

 a)  Os programas de amparo aos idosos serão executados, preferencialmente, em casas de repouso públicas ou em asilos particulares, desde que sem fins lucrativos.
 b)  Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou

enfermidade.
 c)  Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado

propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.
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 d)  É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/467394

Questão 121: FCC - DP SP/DPE SP/2012
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Sobre os direitos previstos na ordem constitucional social brasileira, é correto afirmar:

 a) A publicação de veículo impresso de comunicação depende de licença de autoridade pública federal, que, nos termos de lei complementar, deve estar ligada ao
Ministério das Comunicações.

 b) Além de dispositivos esparsos no texto constitucional, a proteção constitucional às pessoas com deficiência foi reforçada pela incorporação, nos termos do artigo
5o, § 3o, da Constituição da República Federativa do Brasil, da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

 c) A Constituição da República Federativa do Brasil garante aos maiores de sessenta anos a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.
 d) O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no 130/DF, declarou não recepcionada a Lei

federal no 5.250/67, com exceção de seus dispositivos relacionados aos crimes de imprensa.
 e) A ordem constitucional brasileira vigente, apesar de versar de forma generosa sobre o direito ao meio ambiente, não faz referência ao estudo prévio de impacto

ambiental.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/74556

Questão 122: FUNIVERSA - Ag Trans (DETRAN DF)/DETRAN DF/2012
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Acerca da ordem social, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), intérprete maior da Constituição Federal, assinale a alternativa correta, trazida
pela doutrina.

 a) Dada a característica de aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais, têm os viúvos, decorrente exclusivamente da previsão constitucional, direito à extensão
da pensão em face do falecimento da esposa/companheira.

 b) A imunidade tributária que alberga os livros e publicações análogas deve ser interpretada harmonicamente com a Constituição, com seus propósitos, não cabendo
o referido favor fiscal a álbuns de figurinhas.

 c) É requisito indispensável para obtenção de medicamento do Sistema Único de Saúde, além da comprovação da doença, a prescrição formulada por médico que
seja do referido Sistema.

 d) Ao julgar inconstitucional a exigência de diploma de jornalista para o exercício da atividade, o STF, reconhecendo a função do poder de polícia administrativa, bem
como a necessidade de interpretação conforme da Constituição, julgou não ferir a liberdade de imprensa a existência de conselho profissional específico para a realização
daquela função estatal.

 e) Em face do dispositivo constitucional da proteção à família, nega o STF a pretensão do Estado de que os candidatos lotados inicialmente em face de concurso
público não tenham direito à subsequente remoção para acompanhar cônjuge/companheiro(a).

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/246359

Questão 123: VUNESP - Ana GM (Pref SJC)/Pref SJC/Serviço Social/2012
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Conforme determina a Constituição Federal de 1988, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, direitos
fundamentais, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A garantia de idade mínima para
admissão ao trabalho, dos direitos previdenciários e trabalhistas, de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola, são aspectos do direito à proteção

 a) básica.
 b) especial.
 c) secundária.
 d) individual.
 e) primária.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/250307

Questão 124: VUNESP - Ana GM (Pref SJC)/Pref SJC/Serviço Social/2012
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
A partir da data da celebração do casamento ou do dia em que, comprovadamente, se iniciou a união estável, os direitos dos cônjuges ou companheiros, com relação aos
seus bens pessoais e aos do casamento ou união, ficam subordinados a certas regras e repartição na hipótese de partilha, gerada por viuvez, separação judicial ou
dissolução do casamento ou união estável. O casamento e a união estável implicam um conjunto de normas, que dizem respeito aos interesses patrimoniais concebidos
pela Constituição Federal de 1988,

 a) em plena igualdade entre o homem e a mulher.
 b) a partir da supremacia do poder masculino.
 c) como resultado da lide entre os cônjuges.
 d) em reconhecimento à superioridade feminina.
 e) compreendidos como interesses difusos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/250317

Questão 125: PRÓ-MUNICÍPIO - GM (Aracati)/Pref Aracati/2012
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
O direito a proteção especial conferida a crianças e adolescentes abrangerá os seguintes aspectos, exceto:

 a)  Idade mínima de dezesseis anos para admissão ao trabalho;
 b)  Garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;
 c)  Garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola;
 d)  Garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo

dispuser a legislação tutelar específica;
 e)  Obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida

privativa da liberdade.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/335473

Questão 126: COPESE-UFT - AGE (DPE TO)/DPE TO/Ciências Jurídicas/2012
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Acerca da infância e da juventude na Constituição Federal de 1988, é INCORRETO afirmar:

 a)  O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, não admitida a participação de entidades não
governamentais.

 b)  Garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola.
 c)  Obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida

privativa da liberdade.
 d)  A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/543782

Questão 127: FCC - EEB (SEE MG)/SEE MG/Nível I Grau A/Supervisão Pedagógica/2012
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Os conselhos tutelares foram criados no Brasil a partir da Constituição Federal de 1988 e estão descritos no artigo 227 que diz:
 
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
 
Neste sentido, a intervenção das escolas com relação às crianças e adolescentes que estiverem sob a tutela do Estado deverá atender aos seguintes aspectos:

 a)  Incluir as crianças e os adolescentes com problemas comportamentais e cognitivos em programas comunitários e/ou oficiais de auxílio à família, à criança e ao
adolescente.

 b)  Garantir e monitorar a matrícula e a frequência de crianças e adolescentes à escola e garantir que a equipe gestora faça o acompanhamento e o correto
encaminhamento dos casos de maus-tratos, de evasão escolar ou de índices elevados de repetência.

 c)  Encaminhar imediatamente casos de violência à criança ou ao adolescente para entidades de atendimento como medida provisória, comunicando posteriormente
à autoridade judiciária para que acompanhe o caso.

 d)  Garantir à criança e ao adolescente a sobrevivência, o desenvolvimento pessoal e social, a integridade física, psicológica e moral em todos os locais e segmentos
de sua vivência cotidiana, seja ela familiar, escolar, profissional ou social, assim como assegurar-lhe a formação para o trabalho.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/579483

Questão 128: IESES - NeR (TJ RN)/TJ RN/Remoção/2012
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é INCORRETO afirmar:

 a)  Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em
casamento.

 b)  O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.
 c)  Aos maiores de sessenta anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.
 d)  O casamento é civil e gratuita a celebração e o casamento religioso tem efeito civil.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/610477

Questão 129: IESES - NeR (TJ RO)/TJ RO/Provimento/2012
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é INCORRETO afirmar:

 a)  O casamento é civil e gratuita a celebração, tendo o casamento religioso efeito civil, nos termos da lei.
 b)  O casamento civil somente pode ser dissolvido pelo divórcio.
 c)  Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado

propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.
 d)  Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em

casamento. Mas, entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/614647

Questão 130: IESES - NeR (TJ RO)/TJ RO/Provimento/2012
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, analise as afirmações a seguir.

I.  A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação, inclusive por parte de estrangeiros.

II.  Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias
relativas à filiação.

III.  São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial.

IV.  O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, não admitido, contudo, a participação de entidades
não governamentais.

V.  Aos maiores de sessenta anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.

Estão corretas:

 a)  Apenas as afirmativas I, III, IV e V estão corretas.
 b)  Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
 c)  Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
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 d)  Todas as afirmativas estão corretas.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/614648

Questão 131: COMPEC UFAM - Cons Tut (Manaus)/Pref Manaus/1/2012
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Quem possui o dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão?

 a) Somente o estado.
 b) Somente a família.
 c) A família, a sociedade e o estado.
 d) Somente o estado e as organizações não governamentais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/660079

Questão 132: COMPEC UFAM - Cons Tut (Manaus)/Pref Manaus/1/2012
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta, de acordo com a Constituição Federal:

 a) São penalmente imputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial.
 b) Aos maiores de sessenta anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.
 c) O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, não sendo admitida a participação de entidades não

governamentais, mediante políticas específicas.
 d) O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, sendo admitida a participação de entidades não

governamentais, mediante políticas específicas.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/660080

Questão 133: COMPEC UFAM - Cons Tut (Manaus)/Pref Manaus/1/2012
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, o direito à proteção especial abrange quais aspectos?

 a) garantia de acesso somente do trabalhador menor e jovem à escola.
 b) garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo

dispuser a legislação tutelar específica.
 c) idade mínima de treze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no art. 7º, XXXIII.
 d) estímulo do Poder Privado, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou

adolescente órfão ou abandonado.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/660081

Questão 134: COMPEC UFAM - Cons Tut (Manaus)/Pref Manaus/1/2012
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
De acordo com o texto constitucional, qual será a duração do plano nacional de juventude?

 a) Decenal.
 b) Quinzenal.
 c) Vintenal.
 d) Trinta Anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/660082

Questão 135: COMPEC UFAM - Cons Tut (Manaus)/Pref Manaus/1/2012
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Em relação à responsabilidade dos filhos maiores, qual o dever deles em relação aos pais?

 a) os filhos maiores não possuem o dever de ajudar seus pais, sendo a ajuda uma mera faculdade, em casos extremos.
 b) Os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais somente em casos de enfermidade grave.
 c) Os filhos maiores têm o dever de amparar os pais após estes atingirem idade igual ou superior a sessenta e cinco anos.
 d) os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/660083

Questão 136: COMPEC UFAM - Cons Tut (Manaus)/Pref Manaus/1/2012
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Art. 227/CF/88), considerando esse dispositivo constitucional podemos afirma que é dever do
Estado promover programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante
políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:

 a) aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência dos adolescentes e jovens.
 b) aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde, a educação, a habitação, ao vestuário e alimentação dos adolescentes e jovens.
 c) criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração

social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos,
com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação.

 d) criação de programas de atendimento não especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de o afastamento social
do adolescente e do jovem portador de deficiência de sua família e da sociedade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/660207
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Questão 137: COMPEC UFAM - Cons Tut (Manaus)/Pref Manaus/2/2012
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Acerca do direito das crianças e dos adolescentes à proteção especial abrange, julgue os itens a seguir:

I. a garantia dos direitos previdenciários e trabalhistas.

II. a admissão incondicionada no mercado de trabalho.

III. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias
relativas à filiação.

IV. São penalmente imputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial.

Assinale a alternativa correta:

 a) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
 b) Somente a afirmativa I está correta.
 c) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
 d) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/661836

Questão 138: COMPEC UFAM - Cons Tut (Manaus)/Pref Manaus/2/2012
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Assinale a afirmativa correta:

 a) O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais,
mediante políticas específicas.

 b) A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que não permitirá casos de sua efetivação por parte de estrangeiros.
 c) Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado

propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, permitida, mediante ordem judicial, formas coercitivas por parte de instituições oficiais.
 d) O casamento religioso não tem efeito civil.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/661838

Questão 139: COMPEC UFAM - Cons Tut (Manaus)/Pref Manaus/2/2012
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
A Constituição de 1988, ficou conhecida como a Constituição cidadã por priorizar a participação popular na gestão da coisa pública, esse espírito de engajamento social
trouxe profundos reflexos nas áreas de assistência social e de políticas públicas voltadas à população infanto-juvenil. A eleição dos Conselheiros Tutelares esta
diretamente ligada a essa nova roupagem da Administração Pública brasileira. Todas estão corretas, EXCETO.

 a)  É dever da família, mas não da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

 b)  O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais,
mediante políticas específicas.

 c)  Obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida
privativa da liberdade.

 d)  O Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou
adolescente órfão ou abandonado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/661879

Questão 140: FGR - GM (Pref Congonhas)/Pref Congonhas/2012
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Em relação às normas da Constituição destinadas à proteção da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso, é CORRETO afirmar:

 a)  O casamento é civil e gratuita a sua celebração, não podendo ser dissolvido pelo divórcio. O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.
 b)  O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.
 c)  Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, não sendo autorizada sua conversão em

casamento.
 d)  O planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, sendo

permitido o controle de natalidade coercitivo do Estado.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/802399

Questão 141: FGV - TJ TRE PA/TRE PA/Administrativa/Segurança Judiciária/2011
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
A respeito da proteção do idoso no ordenamento jurídico brasileiro, é correto afirmar que

 a) o Estatuto do Idoso é destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos.
 b) é dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.
 c) somente a família e o Poder Público têm o dever legal de zelar pelo idoso, prevenindo e/ou afastando violações aos seus direitos.
 d) a prioridade do atendimento ao idoso não se aplica à restituição do Imposto de Renda.
 e) é proibida a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/67917

Questão 142: FCC - DP RS/DPE RS/2011
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Conforme estatuído na Constituição Federal no que se refere aos direitos sociais e à ordem social, é INCORRETO afirmar:
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 a) É direito público subjetivo o acesso ao ensino obrigatório e gratuito, tanto que o não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta
irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.

 b) É dever do Estado proteger as manifestações das culturas populares, indígenas e afrobrasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório
nacional.

 c) Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e, para tanto, incumbe ao Poder Público, em todas as suas esferas de competência, promover a
educação ambiental.

 d) A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, desenvolvendo, para tanto, programas de amparo, que deverão ser executados,
preferencialmente, em estabelecimentos públicos.

 e) A assistência social será prestada a todos que dela necessitarem, independentemente de contribuição para o seu custeio, por se tratar de direito subjetivo.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/87964

Questão 143: VUNESP - NeR (TJ SP)/TJ SP/Provimento/2011
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Sobre a disciplina da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso na Constituição Federal, é incorreto afirmar que 

 a)  o casamento religioso poderá ter efeito civil, nos termos da lei.
 b)  entende-se como entidade familiar, também, aquela formada por qualquer dos pais e seus descendentes. 
 c)  a Constituição considerou idosa a pessoa com idade superior a 70 anos, para fins de proteção da lei, inclusive a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. 
 d)  a Constituição definiu o princípio da absoluta prioridade em favor da criança e do adolescente, garantindo-se a eles o dever da família, da sociedade e do Estado

para assegurar os direitos à vida, à saúde, à alimentação, à cultura e à dignidade.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/198767

Questão 144: MS CONCURSOS - GCM (Pref SP)/Pref SP/2011
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua  participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem -estar e
garantindo- lhes o direito à vida.  Nesse sentido, prevê nossa Constituição Federal: 

 a)  Que aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos e  interestaduais. 
 b)  Que aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. 
 c)  Que aos maiores de sessenta anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. 
 d)  Que apenas aos maiores de setenta anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. 
 e)  Que apenas aos maiores de setenta anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos e  interestaduais. 

 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/532400

Questão 145: MS CONCURSOS - GCM (Pref SP)/Pref SP/2011
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
  Em  se  falando  de  nossa  Ordem  Social,  prevista  constitucionalmente,  assinale  a  alternativa  INCORRETA: 

 a)  São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial. 
 b)  Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e  amparar os pais na velhice, carência ou

enfermidade. 
 c)  A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, sendo vedada sua efetivação por estrangeiro. 
 d)  É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta  prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à  dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá -los a salvo de toda  forma
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

 e)  Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações,  proibidas quaisquer designações discriminatórias
relativas à filiação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/532401

Questão 146: FGR - GM (Pref Uberaba)/Pref Uberaba/2011
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
A Constituição Federal prevê normas de proteção à família, à criança, ao adolescente, ao jovem e ao idoso. Com base nestas normas marque a alternativa CORRETA:

 a) A comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes também é considerada entidade familiar pela Constituição Federal.
 b) O casamento civil não pode ser dissolvido pelo divórcio.
 c) Os programas de amparo aos idosos serão executados exclusivamente em seus lares.
 d) São penalmente imputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/803058

Questão 147: COMPEC IFPB - Ass TI (IF PB)/IF PB/2011
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Conforme a Constituição Federal do Brasil, tratando da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso, é CORRETO afirmar:

 a)  O casamento religioso deverá ser gratuita a celebração.
 b)  Na sociedade conjugal, os direitos exercidos pelo homem são superiores aos direitos da mulher.
 c)  O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.
 d)  Entidade familiar é a comunidade formada por qualquer dos pais, e, na sua ausência, os avós, padrinhos e madrinhas.
 e)  O casamento civil não pode ser dissolvido pelo divórcio, antes de 5 (cinco) anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/849444

Questão 148: COMPEC IFPB - Ass TI (IF PB)/IF PB/2011
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
A Constituição Federal do Brasil, tratando da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso, estabelece que o direito à proteção especial abrangerá os seguintes
aspectos:
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I. Idade mínima de 14 (quatorze) anos para admissão ao trabalho, independente do local de trabalho.
II. Garantia dos direitos previdenciários e trabalhistas.
III. Garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola.

É CORRETO o que se afirma apenas em

 a)  I.
 b)  II.
 c)  III.
 d)  II e III.
 e)  I e II.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/849445

Questão 149: MS CONCURSOS - GM (Pref Pelotas)/Pref Pelotas/2011
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Estabelece a Constituição Federal (Art. 228) que são penalmente inimputáveis e sujeitos às normas da legislação especial:

 a)  Os menores de vinte e um anos.
 b)  Os maiores de quatorze anos.
 c)  Apenas os menores de quatorze anos.
 d)  Os menores de dezoito anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1020565

Questão 150: MS CONCURSOS - GM (Pref Pelotas)/Pref Pelotas/2011
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
A Constituição Federal (Art. 230), além de assegurar à pessoa idosa a participação na comunidade, defender sua dignidade e bem-estar, e garantir-lhe o direito à vida,
assegura, ainda, a gratuidade dos transportes coletivos urbanos aos idosos com idade:

 a)  Maior de sessenta anos.
 b)  Maior de sessenta e cinco anos.
 c)  Maior de setenta anos.
 d)  Maior de setenta e cinco anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1020567

Questão 151: Com. Exam. (TRT 2) - JT TRT2/TRT 2/2010
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
No sistema estabelecido pela Lei Maior sobre a Ordem Social, temos:

I. A Constituição Federal de 1988 consagrou a obrigação do Poder Público na efetividade de um meio ambiente sadio. Portanto, o regime jurídico nesta matéria é
especial, exorbita o Direito Comum e deve atentar, também, para as preocupações internacionais.

II. Há uma exigência constitucional de prévio acesso às instâncias da Justiça desportiva, para as ações cujo teor é referente às competições desportivas, embora
tal Justiça não faça parte do Poder Judiciário.

III. A Constituição Federal definiu como entidades familiares as constituídas pelo casamento civil ou religioso com efeitos civis; a constituída pela união estável
entre homem e mulher; e, pela comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.

IV. A União homoafetiva está expressamente contemplada na Lei Maior, no Código Civil, na Lei Previdenciária como entidade familiar e não pode ser objeto de
contrariedade pelas religiões professadas no Estado:

V. A gratuidade dos transportes coletivos urbanos vem assegurada àqueles que completarem 60 (sessenta) anos de idade.

Assinale a alternativa correta:

 a) As alternativas III, IV e V estão corretas.
 b) As alternativas I, II e III estão corretas.
 c) As alternativas II, III e V estão corretas.
 d) As alternativas II, III e IV estão corretas.
 e) As alternativas I e V estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/112876

Questão 152: CEBRASPE (CESPE) - TJ TRE MT/TRE MT/Administrativa/2010
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
A respeito dos dispositivos constitucionais pertinentes à ordem social, assinale a opção correta.

 a)  Ao poder público, nos termos da lei, compete organizar a seguridade social, considerando diferentes objetivos, entre os quais, está o caráter democrático e
descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação, nos órgãos colegiados, dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do
governo.

 b)  Cabe aos municípios atuar prioritariamente no ensino fundamental e médio, devendo aplicar, anualmente, pelo menos 18% de sua receita na manutenção e
desenvolvimento da educação.

 c)  Insere-se no rol de competências privativas dos estados e municípios legislar sobre a matéria concernente à disciplina de diversões e espetáculos públicos.
 d)  Compete ao Poder Executivo, em caráter exclusivo, outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e

imagens.
 e)  Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente pelo Estado, em espaços públicos e coletivos, garantida, entre outros benefícios, a

gratuidade do transporte público aos maiores de sessenta anos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/342633

Questão 153: CEBRASPE (CESPE) - TJ TRE MT/TRE MT/Administrativa/2010
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Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
A respeito do meio ambiente, da família e da criança na ordem constitucional brasileira, assinale a opção correta.

 a)  Constituem patrimônio nacional a floresta amazônica, a mata atlântica, o pantanal mato-grossense, o cerrado e os pampas gaúchos, devendo sua utilização
ocorrer segundo condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

 b)  As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores a sanções penais e administrativas. As pessoas jurídicas, pela sua
natureza, não estão submetidas a tais sanções, devendo a responsabilidade recair, então, sobre seus dirigentes, pessoas físicas.

 c)  O direito à proteção especial da criança e do adolescente abrange, entre outros aspectos, a idade mínima de dezoito anos para a admissão ao trabalho.
 d)  A adoção de crianças é garantia constitucional da família, que estabelecerá de modo autônomo os casos e meios para sua efetivação, não podendo o poder

público nela interferir ou estabelecer condições.
 e)  A CF estabelece textualmente que os menores de dezoito anos são inimputáveis, sujeitos às normas da legislação especial.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/342640

Questão 154: FUNDEP - Of Jud (TJ MG)/TJ MG/Oficial Judiciário/2010
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Baseado no que dispõe a Constituição de 1988, é INCORRETO afirmar que

 a)  a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
 b)  casamento religioso tem efeito civil, sendo gratuitas ambas as celebrações.
 c)  se entende também, como entidade familiar, a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.
 d)  os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/459979

Questão 155: FUNDEP - Of Jud (TJ MG)/TJ MG/Oficial Judiciário/2010
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Com base na Constituição de 1988, analise as seguintes afirmativas.

I. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial.
II. Os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência e enfermidade.
III. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente nos ambulatórios avaliados pelo Estado.

A análise permite concluir que

 a)  apenas a afirmativa I está correta.
 b)  apenas a afirmativa III está correta.
 c)  apenas as afirmativas I e II estão corretas.
 d)  apenas as afirmativas II e III estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/459987

Questão 156: FUNDEP - Of Jud (TJ MG)/TJ MG/Comissário da Infância e da Juventude/2010
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Considerando as disposições constantes do art. 227 da Constituição da República, é INCORRETO afirmar que

 a)  os filhos não havidos da relação do casamento terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.
 b)  a lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir

acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.
 c)  a adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros.
 d)  o Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança e do adolescente, vedada a participação de entidades não governamentais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/460119

Questão 157: FUNDEP - Of Jud (TJ MG)/TJ MG/Comissário da Infância e da Juventude/2010
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
São aspectos do direito à proteção especial à criança e aos adolescentes previstos no art. 227 da Constituição da República, EXCETO

 a)  garantia de direitos previdenciários e trabalhistas.
 b)  idade mínima de 12 anos para admissão ao trabalho.
 c)  garantia do acesso do trabalhador adolescente à escola.
 d)  garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/460120

Questão 158: IAUPE - Ag SP (SJDH PE)/SJDH PE/2010
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Nos termos da Constituição Federal, assinale a alternativa CORRETA.

 a)  A seguridade social é um instrumento de bem-estar, destinado a reduzir as desigualdades resultantes da falta de recursos financeiros, conduzindo à justiça social.
Assim, compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, que se dividem em benefícios e serviços e que conferem direitos
relativos à saúde, à previdência, ao meio ambiente e à assistência social.

 b)  São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial.
 c)  Na manutenção e no desenvolvimento do ensino, somente a União aplicará recursos provenientes da receita dos impostos.
 d)  Em razão do princípio da universalidade do atendimento, os benefícios da seguridade social podem ser criados sem a correspondente fonte de custeio total.
 e)  A Previdência Social é organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação facultativa, observados os critérios que preservam o equilíbrio

financeiro e atuarial.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/724123

Questão 159: QUADRIX - Ass Tran (DETRAN DF)/DETRAN DF/2010
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
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Sobre a família, não é correto afirmar que:

 a) o reconhecimento da união estável, entre o homem e a mulher ,como entidade familiar, tem por escopo a proteção do Estado.
 b) a entidade familiar será reconhecida quando formada por qualquer dos pais e seus descendentes.
 c) os direitos e deveres da sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.
 d) o planejamento familiar é livre decisão do casal.
 e) o casamento religioso, em nenhuma hipótese, terá efeito civil.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/766877

Questão 160: CEBRASPE (CESPE) - Ana Tran (DETRAN DF)/DETRAN DF/Assistente Social/2009
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Acerca do papel e das modalidades de família, julgue o item seguinte.
 
As famílias assumiram uma variedade de formas e arranjos que exigiu mudanças conceituais e jurídicas. Tais mudanças apoiam-se na definição estabelecida pela
Constituição Federal de 1988 que reconhece, como unidade familiar legítima, aquela formada por um casal, com vínculo conjugal legalmente estabelecido, e seus
descendentes, e que constitui o eixo central do direito de família.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/875259

Questão 161: ESAF - AFC (CGU)/CGU/Prevenção da Corrupção/2008
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)

Assinale a única opção incorreta relativa às políticas públicas na Constituição de 1988.

 a) O amparo às crianças e adolescentes carentes constitui um dos deveres do Estado com a assistência social e será efetivado inclusive mediante a garantia de
educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças com até cinco anos de idade.

 b) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

 c) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições constitucionais e nos termos da lei, executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem
como as de saúde do trabalhador.

 d) Direitos humanos a crianças e adolescentes devem ser assegurados com absoluta prioridade pela família, pela sociedade e pelo Estado, e as ações governamentais
com esse objetivo devem ser organizadas com base em diretrizes que incluem participação da população por meio de organizações representativas na formulação das
políticas e no controle das ações em todos os níveis.

 e) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à
saúde, à previdência e à assistência social.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/11358

Questão 162: CEBRASPE (CESPE) - PRF/PRF/2008
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)

Com relação às normas sobre segurança pública, meio ambiente e família, a CF dispõe que

 a) a Polícia Federal, a PRF e a polícia ferroviária federal são consideradas, juntamente com as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e
reserva do Exército.

 b) o meio ambiente é bem de uso especial, que a administração pública pode utilizar para a realização de suas atividades e a consecução de seus fins.
 c) a PRF exerce as funções de polícia de fronteira e o policiamento ostensivo das rodovias federais.
 d) são penalmente inimputáveis apenas menores de dezesseis anos, sujeitos às normas da legislação especial.
 e) a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes é considerada entidade familiar.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/27900

Questão 163: ESAF - AFC (STN)/STN/Tecnologia da Informação/Infra-estrutura de TI/2008
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Assinale a opção correta sobre os direitos e garantias fundamentais e o tratamento conferido pela Constituição Federal aos institutos da emenda, da reforma e da revisão
constitucional.

 a) Não existe tratamento jurídico diferenciado entre emenda, reforma e revisão constitucional.
 b) Depreende-se claramente da Constituição que menor de dezoito anos de idade pode ser responsabilizado pela prática de conduta descrita como crime.
 c) Do regime e dos princípios adotados pela Constituição Federal ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte não podem

decorrer quaisquer direitos e garantias que não estejam expressamente previstos na própria Constituição.
 d) Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos

votos dos respectivos membros, serão equivalentes às leis complementares.
 e) Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a ampliar a aplicação das normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/56422

Questão 164: ESAF - AFC (STN)/STN/Tecnologia da Informação/Infra-estrutura de TI/2008
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Assinale a opção correta relativa ao Sistema Tributário Nacional, às finanças e às políticas públicas na Constituição de 1988. 

 a) Na organização das ações governamentais no atendimento dos direitos da criança e do adolescente, deve ser levada em conta a participação da população, por
meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. 

 b) Na organização das ações governamentais na área da assistência social, é levada em conta a descentralização político-administrativa, por isso que cabe
exclusivamente à esfera federal a coordenação e as normas gerais, e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades
beneficentes e de assistência social. 
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 c) A organização da seguridade social compete à sociedade que, com o auxílio do poder público, deve garantir, entre outros o caráter democrático e descentralizado
da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. 

 d) A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, e de contribuições sociais que não poderão ser exigidas no mesmo exercício fianceiro em que haja sido publicada a lei que as instituiu
ou aumentou. 

 e) O Estado deve garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiar e incentivar a valorização e a difusão das
manifestações culturais, sendo vedado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de fomento à cultura percentual da receita tributária líquida, para o
financiamento de programas e projetos culturais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/56425

Questão 165: INSTITUTO CIDADES - JT TRT1/TRT 1/2008
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Com relação à criança, o adolescente, o idoso e a família, de acordo com a Constituição Federal, é incorreto dizer:

 a) O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.
 b) Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.
 c) Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado

propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.
 d) O casamento é civil e gratuita a celebração aos que comprovarem insuficiência de recursos.
 e) O direito a proteção especial da criança e do adolescente abrangerá, dentre outros aspectos, a idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho,

observado o disposto no art. 7º, XXXIII.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/84510

Questão 166: FUNDEP - JE TJMG/TJ MG/2008
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
INSTRUÇÃO: Na questão, assinale a alternativa CORRETA, considerando as assertivas fornecidas
 
A Constituição da República dedica um capítulo especial à família, à criança, ao adolescente e ao idoso e especifica normas de aplicabilidade imediata e outras dirigidas ao
legislador ordinário.

 a)  A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, vedada sua efetivação por estrangeiro.
 b)  Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou

enfermidade.
 c)  Os idosos, mesmo após 65 anos de idade, não têm direito à gratuidade nos transportes coletivos urbanos.
 d)  O planejamento familiar, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, é disciplinado somente pelo Estado, vedada a

livre decisão do casal.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/525284

Questão 167: FCC - AJ (TJ PE)/TJ PE/Pedagogo/2007
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
O Direito da Criança e do Adolescente, estruturado a partir do paradigma internacional dos Direitos Humanos da Criança, encontra-se consolidado nos artigos 227 e 228
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, prevendo , dentre outras formas de proteção,

I. colocação da criança e do adolescente a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

II. exigência de idade mínima de doze anos para admissão ao trabalho, na condição de aprendiz.

III. garantia de acesso do trabalhador adolescente à escola.

IV. obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer
medida privativa da liberdade

V. punição severa ao abuso, à violência e à exploração sexual da criança e do adolescente.

É correto o que se afirma APENAS em 

 a)  I, II e III. 
 b)  I, III e IV. 
 c)  II, IV e V. 
 d)  II, III, IV e V. 
 e)  I, III, IV e V.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/152398

Questão 168: VUNESP - JE TJSP/TJ SP/2007
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
O princípio do melhor interesse da criança reclama a prioridade absoluta e imediata da infância e da juventude, de maneira a elas conferir uma consideração especial,
com a salvaguarda universal de seus direitos fundamentais. O que permite se afirmar que, à luz da Constituição da República Federativa do Brasil,

 a) o legislador fixou como critério interpretativo do Estatuto da Criança e do Adolescente a tutela incondicionada da formação da personalidade do menor, em
consonância com a vontade dos pais.

 b) os filhos podem ser ouvidos sobre a própria educação, inclusive sobre os métodos pedagógicos aplicados, mas a sua opinião não é vinculativa para os pais.
 c) a prioridade absoluta e imediata da infância impõe diretrizes para a solução de conflitos e busca de mecanismos protetivos, mas não chega a separar a figura

conjugal da figura parental.
 d) os pais e educadores são submetidos a um controle ostensivo, de forma a reprimir atos ilícitos e abuso de direito, sem prejuízo do comportamento comissivo, para

promover o bem do menor.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/192345

Questão 169: VUNESP - JE TJSP/TJ SP/2007
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Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Assinale a alternativa incorreta.

 a) O direito à proteção, à vida e à saúde se dá mediante a efetivação de políticas sociais que permitam o nascimento e o desenvolvimento, em condições dignas de
existência.

 b) O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros.
 c) A colocação da criança ou adolescente em família substituta estrangeira far-se-á nas modalidades de tutela e adoção.
 d) A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado, ouvido o Ministério Público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/193001

Questão 170: NC-UFPR - Del Pol (PC PR)/PC PR/2007
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Quanto à proteção constitucional da família, da criança, do adolescente e do idoso, assinale a alternativa correta.

 a)  Aos maiores de 60 (sessenta) anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.
 b)  Entende-se como entidade familiar, para fins de proteção do Estado, a comunidade formada pela mãe solteira que adota um filho.
 c)  A idade mínima para admissão ao trabalho é de doze anos completos para a condição de aprendiz e de catorze anos completos para o trabalho normal, exceto

trabalho noturno, insalubre ou perigoso, cuja idade mínima é de 18 anos.
 d)  Como medida preventiva ao tráfico ilícito de menores, é vedada a adoção de criança brasileira por estrangeiros domiciliados no exterior.
 e)  São penalmente inimputáveis os menores de dezesseis anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/817734

Questão 171: NC-UFPR - Esc Pol (PC PR)/PC PR/2007
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Quanto à proteção constitucional da família, da criança, do adolescente e do idoso, considere as seguintes afirmativas:
 

1. Aos maiores de 60 (sessenta) anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.
2. Entende-se como entidade familiar, para fins de proteção do Estado, a comunidade formada pela mãe solteira que adota um filho.
3. A idade mínima para admissão ao trabalho é de doze anos completos para a condição de aprendiz e de catorze anos completos para o trabalho normal, exceto
trabalho noturno, insalubre ou perigoso, cuja idade mínima é de 18 anos.
4. Como medida preventiva ao tráfico ilícito de menores, é vedada a adoção de criança brasileira por estrangeiros domiciliados no exterior.

 
Assinale a alternativa correta.

 a)  Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
 b)  Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
 c)  Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
 d)  Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
 e)  Somente a afirmativa 2 é verdadeira.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/817979

Questão 172: NC-UFPR - Aux PO (PCie PR)/PCie PR/Auxiliar de Necrópsia/2007
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Considere os seguintes princípios:
 

1. Princípio da Transparência e da Probidade Administrativa.
2. Princípio da Liberdade, do Respeito e da Dignidade da Pessoa.
3. Princípio da Prioridade Absoluta e da Proteção Integral à Infância e à Juventude.
4. Princípio do Melhor Interesse da Criança.

 
São princípios estabelecidos pela Constituição Federal de 1988 para a infância e a juventude, dentre outros:

 a)  1 e 3 apenas.
 b)  2 e 3 apenas.
 c)  1, 2, 3 e 4.
 d)  3 e 4 apenas.
 e)  3 apenas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/825855

Questão 173: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Ciências Jurídicas/2006
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Acerca da teoria geral da Constituição, julgue o item seguinte.
 
A regra constitucional que fixa a idade mínima de 18 anos para fins de imputação de pena criminal integra a chamada Constituição material.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/542526

Questão 174: CEBRASPE (CESPE) - Tec (MDS)/MDS/Assuntos Educacionais/2006
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Julgue o item a seguir referente às bases legais da educação nacional.
 
De acordo com a Constituição vigente da República Federativa do Brasil, o Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança e do adolescente,
admitida a participação de entidades não-governamentais.

 Certo
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 Errado
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/690812

Questão 175: CEBRASPE (CESPE) - APF/PF/2004
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Acerca da ordem social, julgue o item subseqüente.

A Constituição Federal, em respeito à livre decisão do casal, veda qualquer forma de participação do Estado no planejamento familiar.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/37265

Questão 176: CEBRASPE (CESPE) - APF/PF/"Regionalizado"/2004
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Acerca da defesa do Estado, das instituições democráticas e da ordem social, julgue o item seguinte.

Os menores de dezoito anos são penalmente inimputáveis por força de expressa disposição constitucional, sujeitando-se apenas às normas da legislação especial relativa
às crianças e aos adolescentes.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/51663

Questão 177: CEBRASPE (CESPE) - EPF/PF/"Regionalizado"/2004
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Com relação à defesa do Estado e das instituições democráticas e à ordem social, julgue o item seguinte.

Os programas de amparo aos idosos desenvolvidos pelo Estado serão executados preferencialmente nos lares dos idosos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/51770

Questão 178: CEBRASPE (CESPE) - Tec (TERRACAP)/TERRACAP/Administrativo/2004
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética acerca de cidadania e direito constitucional, seguida de uma assertiva a ser julgada.
 
Renato, de trinta anos, é filho de Ademir.
 
Nessa situação, Renato tem o dever de ajudar e amparar seu pai na velhice e na enfermidade.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/444851

Questão 179: ESAF - Ana MPU/MPU/Orçamento/2004
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Sobre a ordem social, marque a única opção correta. 

 a)  As contribuições sociais destinadas ao custeio da seguridade social serão exigíveis noventa dias após a data da promulgação da lei que as houver instituído ou
modificado ou no primeiro dia do exercício financeiro seguinte, quando a lei for promulgada a menos de noventa dias do fim do exercício financeiro.

 b)  A entidade familiar, nos termos da Constituição Federal, pode ser a união estável entre homem e mulher ou a comunidade formada por qualquer dos pais e seus
descendentes.

 c)  O valor da gratificação natalina dos aposentados e pensionistas do regime geral de previdência social corresponderá à média dos proventos ou pensões recebidos
ao longo do ano ou ao valor do provento ou pensão recebido no mês de dezembro de cada ano, prevalecendo o valor mais favorável.

 d)  A assistência social será prestada a quem dela precisar, independentemente de contribuição à seguridade social, sendo facultado aos Estados vincular um
percentual, definido na Constituição Federal, de sua receita tributária líquida para o pagamento de despesas com pessoal contratado para a realização de programas de
apoio à inclusão e promoção social. 

 e)  No caso de uma instituição privada de saúde, com fins lucrativos, assinar com o poder público um contrato de direito público ou convênio para participar de forma
complementar do sistema único de saúde, poderão ser destinados a essa instituição recursos públicos para auxílios ou subvenções. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/586027

Questão 180: CEBRASPE (CESPE) - CL (SEN)/SEN/Sistemas Políticos e Direitos da Cidadania/2002
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)

Recentemente, a notícia da morte de conhecida artista nacional acabou revelando sua opção sexual, o que deu origem a intenso debate em vários meios jornalísticos,
acadêmicos e jurídicos, referente a temas como união estável entre pessoas do mesmo sexo e definição acerca de direitos e obrigações decorrentes dessa relação.

Com relação a essa questão, à luz dos direitos humanos, dos direitos fundamentais e dos direitos constitucionais, julgue o item que se segue.

Segundo a Constituição da República de 1988, entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/17972
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Questão 181: FAURGS - Del Pol (PC RS)/PC RS/2002
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
Considerando a proteção constitucional da criança e do adolescente, é INCORRETO afirmar que a Constituição brasileira

 a)  determina a garantia de direitos da criança e do adolescente com absoluta prioridade.
 b)  determina a Igualdade de direitos entre os filhos havidos ou não na relação de casamento, à exceção do direito ao uso do sobrenome dos pais biológicos.
 c)  possibilita ao Poder Público estimular a guarda de crianças e adolescentes através de incentivos fiscais.
 d)  impede qualquer espécie de atividade de trabalho, salvo a de aprendizagem, antes dos 14 ( quatorze) anos.
 e)  determina a inimputabilidade penal aos 18 ( dezoito) anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/495545

Questão 182: Com. Exam. (MPDFT) - PJ (MPDFT)/MPDFT/2002
Assunto: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)
A ordem social da Constituição proscreve a

 a) participação de capital estrangeiro em empresa jornalística ou de radiodifusão.
 b)  criação de contribuição para a seguridade social incidente sobre a folha de salários pagos pelo empregador.
 c)  vinculação da receita de impostos à manutenção do ensino.
 d)  imputabilidade penal aos menores de dezoito anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/506472
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Gabarito
1) A  2) C  3) B  4) Errado  5) D  6) D  7) B
8) B  9) Certo  10) Anulada  11) E  12) A  13) Certo  14) D
15) E  16) A  17) E  18) Anulada  19) E  20) C  21) D
22) A  23) D  24) C  25) E  26) E  27) C  28) C
29) A  30) C  31) A  32) Errado  33) Certo  34) Errado  35) D
36) C  37) C  38) A  39) B  40) E  41) E  42) D
43) B  44) A  45) A  46) B  47) C  48) A  49) D
50) A  51) Certo  52) Errado  53) Errado  54) Errado  55) Errado  56) Certo
57) Certo  58) Certo  59) Errado  60) Certo  61) Errado  62) Certo  63) C
64) A  65) A  66) D  67) B  68) A  69) C  70) E
71) C  72) E  73) C  74) Anulada  75) A  76) A  77) D
78) E  79) B  80) A  81) A  82) D  83) D  84) E
85) A  86) A  87) A  88) D  89) B  90) D  91) A
92) C  93) A  94) C  95) A  96) C  97) A  98) Certo
99) A  100) D  101) E  102) C  103) D  104) A  105) B
106) C  107) E  108) D  109) D  110) A  111) A  112) E
113) E  114) D  115) D  116) A  117) D  118) C  119) D
120) A  121) B  122) C  123) B  124) A  125) A  126) A
127) B  128) C  129) B  130) C  131) C  132) D  133) B
134) A  135) D  136) C  137) A  138) A  139) A  140) B
141) B  142) D  143) C  144) B  145) C  146) A  147) C
148) D  149) D  150) B  151) B  152) A  153) E  154) B
155) C  156) D  157) B  158) B  159) E  160) Errado  161) A
162) E  163) B  164) A  165) D  166) B  167) E  168) D
169) C  170) Anulada  171) E  172) D  173) Certo  174) Certo  175) Errado
176) Anulada  177) Certo  178) Certo  179) B  180) Certo  181) B  182) D


