SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - FUNASE
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Não deixe de preencher as informações a seguir:
Prédio

Sala

Nome

Nº de Identidade

Órgão Expedidor

UF

Nº de Inscrição

AGENTE SOCIOEDUCATIVO

ATENÇÃO


Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.



Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla
escolha com 05 (cinco) alternativas cada, abrangendo 10 (dez) de Língua Portuguesa e 30 (trinta) de
Conhecimentos Específicos da função.



Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe,
imediatamente, ao Fiscal.



Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome
completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de
Inscrição.



Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá
um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão
coincide com o seu Número de Inscrição.



As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta
esferográfica azul ou preta.



Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.

BOA SORTE!

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 01 para as questões de 01 a 03
Ética, compromisso e honestidade
Não bastam palavras, é preciso vivê-las. Não basta fé, é preciso praticá-la. Ética é para ser vivida, não é
enfeite! Urge sermos responsáveis, aliando compromisso e honestidade. Isso requer respeito às pessoas, coerência nas
relações, transparência em tudo o que fazemos. A ética identifica direitos, sem fugir dos deveres; desmascara os ídolos
e seus fetiches; combate a corrupção; enxerga as pessoas no face a face e defende a vida. A ética aponta sempre para o
valor da dignidade humana, valorizando o ser humano em todas as suas dimensões, por inteiro; leva-nos a proteger o
fraco e a promover os pobres numa inclusão de todos no banquete da vida.
Disponível em: http://falandocomasestrelas.blogspot.com.br/2012/12/etica-compromisso-e-honestidade.html:

01. Com base nas informações contidas no Texto 01, conclui-se que
A) tanto a fé como a ética são sentimentos praticados por todos os homens.
B) assim como a ética, a fé e a honestidade são adornos utilizados pelos seres humanos.
C) as palavras existem para uma simples comunicação verbal, não exigindo aplicabilidade.
D) a existência dos três termos que compõem o seu título depende da ação de cada um de nós.
E) a ética combate a dignidade humana, agrupando todos os seres humanos em um único banquete da vida.
02. Sobre o texto 01, analise os itens abaixo referentes à Acentuação Gráfica.
I. O termo “fé” recebe acento gráfico porque segue a mesma regra gramatical de três.
II. Acentua-se o termo “Ética” por ser proparoxítono. Aplica-se essa regra gramatical ao termo “ídolo”.
III. Assim como se acentua o termo “responsáveis” por ser um paroxítono terminado em ditongo seguido de s,
acentua-se o termo órfãos.
Está CORRETO o que se afirma em
A) I e II, apenas.

B) II e III, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II, apenas.

E) I, II e III.

03. Na expressão “face a face”, presente no texto 01, observa-se a impossibilidade do uso de acento grave, indicador da
crase. Analise as proposições abaixo quanto ao uso da crase, colocando V nas Verdadeiras e F nas Falsas.
( ) O trecho “Urge sermos responsáveis, aliando compromisso e honestidade.” poderia ser construído da seguinte
forma, sem infringir as normas gramaticais: Urge sermos responsáveis, aliando compromisso à honestidade.
( ) Em: A Ética dá valor à pessoa humana em todas as suas dimensões., há erro no emprego do acento indicador de
crase.
( ) Em: A Ética nos induz à proteção dos mais fracos., está correto o uso do acento indicador de crase.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) V, V, V

B) F, F, F

C) F, V, F

D) V, F, V

E) V, F, F

Texto 02 para as questões 04 e 05

Disponível em: http://www.google.com.br/search?q=charge+sobre+%C3%A9tica&hl=pt-BR&rlz=1G1LEND_PTBRBR479&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ySidUcWsIoOw8QTCtYDYDw&ved=0CCsQsAQ&biw=1280&bih=923
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04. De acordo com o texto,
A) a conduta ética é prática de todos os alunos.
B) a professora exige de todos os seus alunos a prática da ética.
C) por erro de terceiros, o aluno foi impedido de atender ao pedido da professora.
D) todos os alunos sabem diferenciar o certo do errado.
E) o aluno não sabe escrever a palavra ética.
05. Após ler a charge, analise os itens abaixo com relação à pontuação.
I. Após as palavras “escreva” e “lousa”, poderiam ser empregadas vírgulas, isolando o adjunto adverbial.
II. A vírgula após a palavra “giz” foi empregada para isolar o vocativo.
III. O ponto de exclamação foi empregado no final da frase do 1º balão para indicar a atitude de ordem da professora.
Está CORRETO o que se afirma em
A) I, apenas.

B) II, apenas.

C) III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Texto 03 para a questão 06

Disponível em: http://alcateiasite.blogspot.com.br/2011/04/dia-do-amor-universal.html

06. Analisando-se o texto, pode-se afirmar que
I.
II.
III.
IV.

o 1º verbo tem como complemento “teus inimigos” regido da preposição “a”.
a forma verbal “chateia” admite o uso do termo “os” para completar a sua significação.
tanto o 1º como o 2º verbo exigem termos para completar a sua significação, e esses vêm regidos de preposição.
estaria correto também se construíssemos o trecho “nada os chateia tanto” da seguinte maneira: Nada lhes chateia
tanto.

Estão CORRETOS
A) I, II, III e IV.

B) I e II.

C) I e IV.

D) II e III.

E) I e III.

Texto 04 para as questões de 07 a 09
Não aprendemos com os erros
Errar é humano, mas não é obrigatório. No entanto, nenhum e nenhuma de nós é capaz de fazer tudo certo o
tempo todo, de todos os modos. Por isso, você só conhece alguém quando sabe que ele erra, e errando, não desiste. E
dizem: "Ah, é por isso que a gente aprende com os erros?" Não, a gente não aprende com os erros. A gente aprende
com a correção dos erros. Se a gente aprendesse com os erros, o melhor método pedagógico seria errar bastante (É
bom lembrar que todo cogumelo é comestível. Alguns apenas uma vez.). Isso exige humildade para reconhecer, admitir
e corrigir os erros, em vez de apenas argumentar (como muita gente faz para sair fora) que "errar é humano"; aí sim,
na correção, estaremos aprendendo.
Disponível em: http://omundomaia.blogspot.com.br/2013/04/nao-aprendemos-com-os-erros.html

07. Existe, no texto, a ideia de que
A) o erro não é só comum a todos os seres humanos como também um dever.
B) a expressão “errar é humano” é válida para aqueles que reconhecem os seus erros e tentam corrigi-los.
C) não existe espaço para os erros, apenas para os acertos.
D) só se aprende quando se erra e não se busca correção.
E) a aprendizagem acontece quando os erros são identificados e reparados.
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08. No trecho do texto: “Por isso, você só conhece alguém quando sabe que ele erra, e errando, não desiste.”, o termo
sublinhado se classifica como pronome de tratamento e como tal exige verbo e pronome na 3ª pessoa.
Sobre esse pronome, assinale a alternativa cuja assertiva está de acordo com a norma padrão.
A) Sr. Prefeito, aprenda que Vossa Excelência só pode acertar se reconhecer os vossos erros.
B) Papa Francisco, esperamos que Vossa Santidade conduza a sua igreja com muita sabedoria e humildade!
C) Professora, prometo a Vossa Excelência reconhecer os meus erros.
D) Amiga, você não admitiu os vossos erros, daí não poder dar o meu perdão.
E) Você, amigo de fé, não se entregueis aos seus erros.
09. Analise o que se afirma a seguir sobre diversos aspectos gramaticais do texto.
O termo “gente” se grafa com G assim como o termo cangica.
No trecho: “...o melhor método pedagógico seria errar bastante.”, o termo sublinhado obedece ao padrão culto da
língua, assim como na oração seguinte: Bastantes erros foram praticados pelos nossos ancestrais.
III. Se no trecho: “É bom lembrar que todo cogumelo é comestível.”, fizéssemos a permuta do termo “cogumelo” por
“bactéria”, o termo “comestível” sofreria alteração.
I.
II.

Está CORRETO o que se afirma em
A) II.

B) III.

C) I.

D) I e II.

E) II e III.

Texto 05 para a questão 10

Disponível em: http://www.google.com.br/search?hl=ptBR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=923&q=imagens+sobre+os+erros+que+os+homens+praticam&oq=imagens+s
obre+os+erros+que+

10. Com base no texto, analise os seguintes itens:
I.
II.
III.
IV.

O erro é prática de quem vive ocioso.
Errar faz parte da vida humana, porém não se deve insistir no erro.
A forma verbal “comete” concorda com o antecedente do pronome relativo “que”.
A forma verbal “faz” concorda com o pronome relativo “que”.

Estão CORRETOS
A) I e III.

B) II e IV.

C) II e III.

D) III e IV.

E) I, II e III.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Sobre os Direitos e Garantias Fundamentais previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa CORRETA.
A) As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade mediata.
B) A abrangência dos direitos e garantias fundamentais, previstos no art. 5º da Constituição Federal, é meramente
exemplificativa na medida em que não excluem outros direitos provenientes do regime e dos princípios por ela adotados ou
dos tratados internacionais em que o Brasil seja parte.
C) Os direitos políticos não fazem parte dos direitos e garantias fundamentais na Constituição atual.
D) Os direitos e garantias fundamentais podem ser renunciados pelo cidadão brasileiro.
E) Os direitos e garantias fundamentais são absolutos e submetidos à jurisdição do Tribunal Penal Internacional.
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12. Sobre os Direitos e Garantias Individuais assegurados na Magna Carta, assinale a alternativa CORRETA.
A) Não é assegurado o direito à vida de maneira plena. Prevista a exceção na aplicação da pena de morte em caso de guerra
declarada externa ou internamente.
B) Pelo princípio da igualdade, apenas aos brasileiros residentes no País, é garantida a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à segurança e à propriedade.
C) Homens e mulheres não são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição vigente.
D) É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.
E) A expressão da atividade intelectual, artística e científica depende de licença ou censura prévia.
13. Faça a análise das proposições abaixo:
I.

Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as
invocar, para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em
lei.
II. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, independente de qualquer autorização legal.
III. É livre a locomoção no território nacional a qualquer tempo, podendo qualquer pessoa nele entrar ou dele sair.
IV. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar.
Assinale a alternativa CORRETA.
A) I e II estão corretas.
B) I e IV estão corretas.
C) II e III estão corretas.

D) II e IV estão corretas.
E) I, II, III e IV estão corretas.

14. Analise a seguinte situação hipotética:
“Um policial à paisana invadiu uma residência particular, às 20h, à procura de um suposto assaltante, sem permissão
do dono da residência. O policial informou que agiu dessa forma, porque estava à procura de um indivíduo que
cometeu uma infração ( assalto à mão armada).”
De acordo com dispositivo constitucional que ampara a casa do indivíduo, assinale a alternativa CORRETA para a
situação acima descrita.
A) A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, em hipótese alguma, sem o consentimento do
morador; logo, o policial não poderia ter penetrado em casa alheia.
B) O policial, por ser autoridade de segurança pública, poderia penetrar na residência do indivíduo, a qualquer hora,
independente de autorização do morador.
C) O policial só poderia penetrar na residência do indivíduo, com o seu consentimento, ou durante o dia, apenas na prestação
de socorro, em qualquer horário, o que não ocorreu na situação narrada.
D) Nessa situação, o policial só poderia entrar na residência citada, sem o consentimento do morador, durante o dia ou a noite
em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro e durante o dia por determinação judicial.
E) O policial poderia entrar na residência sem o consentimento do morador durante o dia ou a noite, no caso de determinação
judicial.
15. Sobre os direitos e garantias individuais, assinale a alternativa INCORRETA.
A) É garantido o direito de propriedade, de forma absoluta, desde que atenda a sua função social.
B) A obtenção de certidões em órgãos públicos para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal, é
assegurada a todos, independente do pagamento de taxas.
C) Cabe ao Estado a defesa do consumidor.
D) Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, sendo transmissíveis aos
herdeiros pelo tempo que a lei fixar.
E) A imagem das pessoas é inviolável, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral, decorrente de sua
violação.
16. A Constituição Federal assegura, expressamente, como direitos e garantias individuais e coletivos:
I.
II.
III.
IV.

O amplo acesso ao poder judiciário
A proteção ao direito adquirido
A criação do Tribunal de Exceção
A instituição do Júri popular com competência para o julgamento dos crimes dolosos e culposos contra a vida

Estão CORRETOS os itens
A) I e II.

B) I e III.

C) III e IV.
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D) I, II, III e IV.

E) II e III.

17. “Ninguém será culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória”.
É CORRETO afirmar que, no texto acima, está implícito o princípio da(o)
A) ampla defesa.
B) contraditório.
C) identificação criminal.
D) devido processo legal.
E) presunção de inocência.
18. Sobre as garantias ( remédios ) constitucionais, assinale a alternativa INCORRETA.
A) O habeas corpus é concedido quando alguém sofrer violência ou coação de sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou
abuso de poder.
B) O mandado de segurança é concedido para proteger direito líquido e incerto, não amparado por habeas corpus ou habeas
data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade privada no uso de suas atribuições.
C) O mandado de injunção é concedido, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e
liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.
D) A ação popular visa anular atos lesivos ao patrimônio público ou entidade de que o Estado participe, à moralidade
administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural.
E) O habeas data é concedido para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes em
registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público.
19. Sobre os direitos sociais, assinale a alternativa CORRETA.
A) A enumeração constitucional dos direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais é exaustiva, não sendo admitida a
criação de nenhum outro.
B) No caso de desemprego voluntário, é concedido o seguro desemprego.
C) O salário é irredutível, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo.
D) O salário família deve ser garantido em razão dos dependentes do trabalhador.
E) O repouso semanal remunerado deverá ser sempre aos domingos.
20. Está INCORRETO afirmar que
A) a assistência aos desamparados integra o rol aos direitos sociais previstos na Constituição Federal.
B) a duração do trabalho normal tem previsão constitucional, não havendo a possibilidade de ser estabelecida a redução da
jornada de trabalho.
C) a remuneração do serviço extraordinário será superior, no mínimo em cinquenta por cento à do normal.
D) a jornada de seis horas refere-se ao trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva.
E) o aviso-prévio proporcional ao tempo de serviço será de, no mínimo, 30 dias.
21. A Constituição Federal determina direitos e garantias aos presos. Sobre o tema, assinale a alternativa
INCORRETA.
A) A prisão de qualquer preso deve ser imediatamente comunicada ao juiz competente.
B) O preso tem o direito de permanecer calado.
C) Ninguém será levado à prisão ou nela mantida quando a lei admite a liberdade provisória, com ou sem fiança.
D) Em hipótese alguma, haverá prisão civil por dívida.
E) Ninguém será privado de liberdade ou de seus bens, senão pela autoridade competente.
22. A Declaração Universal de Direitos Humanos impede que o cidadão transfira qualquer de seus direitos a título
oneroso ou gratuito. Essa característica dos direitos humanos é conceituada como
A) inalienabilidade.
B) inviolabilidade.
C) universalidade.
D) irrenunciabilidade.
E) imprescritibilidade.
23. Sobre a revisão judicial de qualquer sanção disciplinar aplicada ao adolescente, assinale a alternativa CORRETA.
A) A revisão poderá ser postulada, apenas, pelo Ministério Público.
B) A autoridade judiciária poderá suspender a execução da sanção até a decisão final do incidente com o adolescente.
C) A autoridade judiciária não poderá suspender a sanção em nenhuma hipótese.
D) A autoridade judiciária só poderá suspender a sanção no caso dos menores de 18 anos, após a ouvida do defensor.
E) A revisão poderá ser postulada pelo adolescente, em razão do tempo de duração da medida anteriormente aplicada.
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24. Sobre a associação profissional ou sindical, assim determina a Carta Magna:
A) A lei poderá exigir a autorização do Estado para a fundação do sindicato.
B) É facultativa a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho.
C) Ao aposentado filiado, cabe apenas, o direito de votar nas organizações sindicais.
D) É vedada a dispensa do empregado sindicalizado, a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação
sindical.
E) Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, à exceção das questões judiciais.
25. 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 equiparados às ( aos)
A) medidas provisórias.
B) emendas constitucionais.
C) leis federais

D) leis ordinárias.
E) decretos.

26. De acordo com a Lei nº 12.594/2012, entende-se como objetivos das medidas socioeducativas, EXCETO
A) a responsabilização do adolescente por consequências lesivas do seu ato infracional.
B) a integração social do adolescente por meio do Plano Individual de Atendimento.
C) a garantia de seus direitos individuais e sociais.
D) a desaprovação de sua conduta infracional pela sociedade.
E) a aplicação da penalidade máxima na privação de liberdade.
27. Que órgão fiscaliza e avalia o SINASE (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo)?
A) O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
B) A Secretaria de Direitos Humanos da Previdência
C) Os Municípios de todos os Estados
D) Os Estados da Federação
E) O Ministério da Educação
28. “O adolescente não pode receber tratamento mais gravoso do que o conferido ao adulto”
Nesse mandamento das medidas socioeducativas, está conceituado o princípio da
A) autocomposição dos conflitos.
B) legalidade.
C) individualidade

D) intervenção mínima
E) proporcionalidade à ofensa cometida.

29. Faça a análise das proposições abaixo:
I.

A inadaptação do adolescente ao programa socioeducativo e o reiterado descumprimento das atividades do plano
individual justificam o pedido de reavaliação das medidas implantadas.
II. A autoridade judiciária não poderá indeferir o pedido de reavaliação das medidas sugeridas.
III. Não poderá haver substituição de medida por outra medida mais gravosa, à exceção de casos excepcionais.
IV. A reavaliação da substituição das medidas de privação de liberdade pode ser solicitada a qualquer tempo, a pedido
apenas do Diretor do programa de atendimento.
Está CORRETO o que se afirma em
A) I e II .

B) II e III.

C) I e IV .

D) I e III.

30. Fazem parte dos “direitos à liberdade” previstos na Constituição, EXCETO o direito à
A) locomoção.
B) crença e ao culto.
C) assistência judiciária.

D) reunião e associação.
E) atividade intelectual.

31. A garantia constitucional da legítima defesa e a da proibição da prática de tortura fazem parte do
A) direito à vida.
B) direito à igualdade.
C) direito à propriedade.

D) direito à segurança.
E) direito coletivo.

32. São ações constitucionais, destinadas à defesa dos direitos fundamentais, à EXCEÇÃO da(o)
A) ação civil pública.
B) mandado de segurança.
C) ação popular.

D) direito à petição.
E) habeas corpus.
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E) II e IV.

33. O maior de 18 anos em cumprimento de medida socioeducativa, responder a um processo-crime, caberá à
autoridade judiciária
A) desconsiderar o processo-crime e autorizar a continuidade do cumprimento da medida socioeducativa.
B) decidir sobre a eventual extinção da execução da medida e cientificar a decisão ao juízo criminal competente.
C) autorizar a extinção da medida socioeducativa e cientificar a decisão ao juízo da Criança e do Adolescente.
D) considerar o processo-crime simultaneamente com a aplicação das medidas socioeducativas.
E) extinguir a medida socioeducativa e aplicar a pena privativa de liberdade.
34. Nos termos da Lei nº 12.594/2012, são direitos do adolescente submetido ao cumprimento de medida socioeducativa,
à EXCEÇÃO de
A) ser acompanhado por seu defensor apenas na fase do procedimento judicial.
B) ser informado por escrito do programa de atendimento.
C) ser respeitado em todos os seus direitos não expressamente limitados na sentença.
D) peticionar verbalmente a qualquer autoridade ou órgão público.
E) receber assistência integral à sua saúde.
35. Sobre propriedade, é CORRETO afirmar que
A) na desapropriação, a prévia indenização poderá ser em dinheiro ou por meio da troca por outra propriedade.
B) a pequena propriedade rural poderá ser objeto de penhora para pagamento de débitos de seus proprietários.
C) o direito de propriedade é absoluto, com garantia constitucional.
D) a desapropriação por utilidade pública depende da anuência do proprietário da área a ser desapropriada.
E) no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao
proprietário indenização ulterior, se houver dano.
36. Sobre as penas determinadas pela atual Constituição, no tocante aos direitos e garantias individuais, assinale a
alternativa CORRETA.
A) A prestação social alternativa está entre as penas admissíveis no direito brasileiro.
B) A lei penal não retroagirá, à exceção quando o réu for primário.
C) As penas poderão ser de caráter perpétuo.
D) As penas poderão passar da pessoa do condenado a seus sucessores.
E) É considerada contravenção o tráfico ilícito de entorpecentes.
37. No atendimento socioeducativo, o regime disciplinar deverá obedecer aos seguintes princípios, à EXCEÇÃO de
A) enumeração explícita das garantias de defesa.
B) tipificação explícita das infrações e a correspondente sanção.
C) garantia da apreciação dos recursos cabíveis
D) apuração de falta disciplinar por comissão competente.
E) sanção de duração indeterminada.
38. São medidas socioeducativas, à EXCEÇÃO de
A) liberdade assistida.
B) semiliberdade.
C) internação.

D) prisão domiciliar.
E) prestação de serviço à comunidade.

Sobre os direitos sociais previstos no texto constitucional, responda as questões 39 e 40
39. NÃO faz parte do rol dos direitos sociais
A) saúde.
B) lazer.
C) assistência aos desamparados.

D) previdência social.
E) propriedade privada.

40. Faça a análise dos itens abaixo:
I.
II.
III.
IV.

O trabalhador com vínculo empregatício permanente não tem os mesmos direitos do trabalhador avulso.
É garantida ao trabalhador rural a licença à paternidade.
É garantida a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os 6 anos de idade em creches.
É garantida ao trabalhador a proteção em face da automação, na forma da lei.

Está INCORRETO o que se afirma em
A) I e II.

B) I, II e IV.

C) IV.

D) III e IV.
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E) I e III.

