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CARGO: PSICÓLOGO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 09h00min com término às 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 02h00 (duas horas). A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 02 (dois) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 02 (dois) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 02 (dois) 

Conhecimentos Específicos 14 (quatorze) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

O texto a seguir subsidiará as questões 1 e 2: 

 

AS BOAS COISAS DA VIDA 

Rubem Braga 

Uma revista mais ou menos frívola pediu a várias pessoas para dizer as “dez coisas que fazem a vida 

valer a pena”. Sem pensar demasiado, fiz esta pequena lista: 

- Esbarrar às vezes com certas comidas da infância, por exemplo: aipim cozido, ainda quente, com 

melado de cana que vem numa garrafa cuja rolha é um sabugo de milho. O sabugo dará um certo 

gosto ao melado? Dá: gosto de infância, de tarde na fazenda. 

- Tomar um banho excelente num bom hotel, vestir uma roupa confortável e sair pela primeira vez 

pelas ruas de uma cidade estranha, achando que ali vão acontecer coisas surpreendentes e lindas. E 

acontecerem. 

- Quando você vai andando por um lugar e há um bate-bola, sentir que a bola vem para o seu lado e, 

de repente, dar um chute perfeito – e ser aplaudido pelos servente de pedreiro. 

- Ler pela primeira vez um poema realmente bom. Ou um pedaço de prosa, daqueles que dão inveja 

na gente e vontade de reler.(...) 

 

1 - Assinale a alternativa na qual as palavras em destaque e nos excertos apresentados, 

respectivamente, classificam-se como : artigo, substantivo e adjetivo. 

a) Ler pela primeira vez um poema realmente bom. 

b) Uma revista mais ou menos frívola. 

c) Fiz esta pequena lista. 

d) O sabugo dará um certo gosto ao melado? 
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e) Tomar um banho excelente num bom hotel. 

2 - Ao passarmos a frase “O sabugo dará um certo gosto ao melado?” para o plural a correta 

concordância verbal está em:  

a) Os sabugo darão um certo gosto ao melado? 

b) Os sabugos darão um certo gosto ao melado? 

c) Os sabugos daram um certo gosto ao melado? 

d) O gosto ao melado será dado pelo sabugo. 

e) Os sabugos darão uns certos gostos ao melado? 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

Adaptação do “nosso encontro com um rico cheique” do livro  

“O Homem que Calculava”– Malba Tahan. 

3 - Caminhávamos eu e meu amigo por um caminho escabroso, quando encontramos um pobre 

viajante, roto e ferido. Socorremos o infeliz e dele próprio ouvimos que fora atacado por vândalos 

saqueadores. Milagrosamente escapara vivo. Ao concluir a narrativa de sua desgraça perguntou-nos 

com voz arguida: 

  Trazeis por acaso alguma coisa que se possa comer? Estou quase a morrer de fome. 

  Tenho de resto cinco maçãs, respondi. 

 Trago ainda três maçãs, afirmou meu amigo.  

Pois bem, sugeriu o homem  juntemos essas maçãs e façamos uma sociedade única e de hora em 

hora durante a viagem dividamos uma maçã em três partes iguais e cada um come uma das partes. 

Quando chegarmos na minha cidade prometo pagar com 16 moedas de ouro pelos pedaços de maças 

que comi e cada um de vocês vai receber proporcionalmente aos pedaços de maças que cedeu para eu 

comer. Quando chegamos assim foi feito, o homem cumpriu a promessa. Sabendo-se que todas as 

maçãs foram comidas e que as maçãs de cada um originaram quantidades diferentes de pedaços, 

então o número de moedas que devemos receber eu e meu amigo é respectivamente. 
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a) 14 e 2 

b) 12 e 4 

c) 11 e 5 

d) 13 e 3 

e) 9 e 7 

 4 - O produto de dois números é 351. Se somarmos 8 unidades ao multiplicando o produto torna-se 

igual a 567. Os dois números (fatores) são.  

a) 17 e 33 

b) 13 e 27 

c) 39 e 9 

d) 18 e 27 

e) 19 e 30 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

5 - Seara, cuja denominação significa terra de abundantes grãos cerealíferos. Tem no seu nobre povo, 

a semear no tempo, muito trabalho e dedicação. Em 1924 iniciou-se a demarcação das terras e 

colonização do povoado de Nova Milano, hoje Seara. 

Agricultores pobres vindos do Rio Grande do Sul, das regiões próximas a Guaporé, Serafina 

Correa e Casca vinham a se estabelecer em Nova Milano, munidos apenas de suas precárias 

ferramentas de agricultura, sementes e sonhos de um futuro bom. Em 15 de março de 1944, Nova 

Milano passou a se chamar Seara. Sugestão do então prefeito de Concórdia, Dogello Goss, 

homenageando o Engenheiro Agrimensor Carlos Otaviano Seara, que era encarregado de trabalhos 

de demarcação de terras pelo Estado. Fonte: http://www.seara.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/7185. 

Acesso em 30/09/2017.  

O município de Seara foi emancipado de: 

a) Itá 

b) Concórdia 

c) Serafina Correa 

d) Chapecó 

http://www.seara.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/7185
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e) Nova Milano 

6 - Santa Catarina vai exportar maçã para o segundo país mais populoso do mundo. De janeiro a 

julho, o Brasil exportou 55 mil toneladas da fruta, 41 mil delas saíram do estado catarinense. A 

expectativa é de aumento das exportações a partir do ano que vem. Algumas  regras  foram mudadas 

e assim facilitou que as frutas cheguem até o país asiático. Antes, a maçã precisava passar pelo 

processo de fumigação. É um tratamento com brometo de metila, uma substância utilizada 

principalmente para o controle de pragas. Só que esse tratamento, além de trazer danos ao meio 

ambiente, também aumentava os custos na exportação. Agora, a maçã vai poder ser exportada só com 

tratamento a frio. Elas precisam ficar por 40 dias em câmaras frias, em temperatura de 0º C. O 

tratamento é para o controle de pragas e pode ser feito durante a viagem. 

Fonte: http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/. Acesso em: 29/09/2017 

O país mencionado pela reportagem é: 

a) Filipinas 

b) Japão 

c) China 

d) Índia 

e) Coreia do Sul 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PSICÓLOGO 

7 - Sobre o Desenvolvimento Infantil e seus estágios cognitivo, Piaget considerou que o “ 

Desenvolvimento do pensamento lógico sobre coisas concretas; compreensão da relação entre as 

coisas e capacidade para classificar objetos; superação do egocentrismo da linguagem; 

aparecimento das noções de conservação de substância, peso e volume”. Piaget denominou essa 

fase de: 

a) Sensório-motor (0-2 anos) 

b) Operações concretas (7-12 anos) 

c) Pré-Operatório (2-7 anos) 

d) Operações Formais (12 anos em diante) 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/
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e) Operações Fálico (2-7 anos) 

 

8 - Assinale a opção que indica os estágios do desenvolvimento cognitivo que, segundo Piaget, 

integram o Desenvolvimento da capacidade para construir sistemas e teorias abstratas e o 

Desenvolvimento da linguagem, respectivamente. 

a) Operações formais e Pré- Operatório 

b) Operações formais e Operações concretas 

c) Operações concretas e Sensório-motor 

d) Pré-Operatório e Sensório-motor 

e) Operações concretas e Pré-Operatório 

9 - A atuação psicológica em serviços de acolhimento é um campo amplo e pouco explorado, 

principalmente pelo psicólogo ainda estar se apropriando dessa demanda. De acordo com a Norma 

Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social (NOB-RH/SUAS) 

(Brasil, 2006), os profissionais que realizam esse trabalho fazem parte da equipe técnica de 

acolhimento institucional, a qual deve ser constituída por, no mínimo, um psicólogo e um assistente 

social. Estes devem realizar um trabalho interdisciplinar com as famílias e a comunidade de origem 

da criança e ou adolescente que foi acolhido. Sobre isso é CORRETO afirmar que: 

a) O objetivo é a reintegração familiar, com vistas a assegurar a essa criança o retorno ao seu 

núcleo familiar, com a garantia de seus direitos e proteção, estabelecendo ainda contato e 

parcerias com a rede socioassistencial. Quando o afastamento é inevitável, há de se pensar 

em como manter a convivência, seja com a família da qual foram afastados, seja com outras 

famílias. 

b) O objetivo é o afastamento familiar, com vistas a assegurar a essa criança o retorno ao seu 

núcleo familiar, com a garantia de seus direitos e proteção, estabelecendo ainda contato e 

parcerias com a rede socioassistencial. Quando o afastamento é inevitável, há de se pensar 

em como manter a convivência, seja com a família da qual foram afastados, seja com outras 

famílias. 

c) O objetivo é a assegurar a essa criança o retorno ao seu núcleo familiar, com a garantia de 

seus direitos e proteção, estabelecendo ainda contato e parcerias com a rede 

socioassistencial. Quando o afastamento é inevitável, há de se pensar em como manter a 

convivência, seja com a família da qual foram afastados, seja com outras famílias. 
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d) O objetivo é a reintegração familiar de qualquer forma, com vistas a assegurar a essa criança 

o retorno ao seu núcleo familiar, estabelecendo ainda contato e parcerias com a rede 

socioassistencial.  

e) O objetivo é assegurar a essa criança a garantia de seus direitos e proteção, estabelecendo 

ainda contato e parcerias com a rede socioassistencial, e com colocação em família 

substituta. 

10 - Entre as várias incumbências  que são atribuídas ao psicólogo no Serviço de Alta complexidade 

é INCORRETO afirmar que: 

a) Promover o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários de crianças e adolescente 

acolhidos 

b)  Capacitar e instrumentalizar a equipe do Serviço de acolhimento, 

c)  Se colocar na posição de mediador da criança com a instituição, com a família e também 

com o Poder Judiciário, 

d) Propiciar a interlocução de saberes, técnicas e olhares multiprofissionais e interdisciplinares 

a fim de compreenderem o acolhimento institucional a partir de todas suas peculiaridades 

implicadas sob uma visão ampla e integradora do contexto, 

e) Receber denúncias disque 100 e realizar o acolhimento de crianças e adolescentes. 

11 - Imediatamente após o acolhimento da criança ou do adolescente, a entidade responsável pelo 

programa de acolhimento institucional ou familiar elaborará um plano individual de atendimento - 

PIA, visando: 

a) Informar o Conselho Tutelar dos encaminhamentos realizados aos acolhidos, 

b) A interlocução com a rede de Proteção à criança e ao adolescente, 

c) O Atendimento Psicossocial, 

d) A convivência familiar e comunitária, 

e) Num primeiro momento, a reintegração familiar, mas sendo esta inviável, a colocação em 

família substituta. 
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12 - De Acordo com a Política Nacional de Assistência Social- PNAS/2004, Norma Operacional 

Básica- NOB/SUAS; Os serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade são aqueles 

que garantem proteção integral – moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido para 

famílias e indivíduos que se encontram sem referência e, ou, em situação de ameaça, necessitando 

ser retirados de seu núcleo familiar e, ou comunitário. Tais como: 

a) Atendimento Integral Institucional, Casa Lar, República, Casa de Passagem, Albergue, 

Família substituta, Família Acolhedora, Medidas Socioeducativas restritivas e privativas de 

liberdade (semiliberdade, internação provisória e sentenciada), Trabalho protegido. 

b) Atendimento Integral Institucional, Casa Lar, República, Casa de Passagem, Albergue, 

Família substituta, Família Acolhedora, Medidas Socioeducativas restritivas e privativas de 

liberdade (semiliberdade, internação provisória e sentenciada), Serviço de Habilitação e 

Reabilitação na comunidade de pessoas com deficiência. 

c) Atendimento Integral Institucional, Casa Lar, República, Casa de Passagem, Albergue, 

Família substituta, Família Acolhedora, Medidas Socioeducativas restritivas e privativas de 

liberdade (semiliberdade, internação provisória e sentenciada), Medidas socioeducativas em 

meio aberto (Prestação de Serviços à comunidade – PSC e Liberdade Assistida – LA), 

Trabalho protegido. 

d) Atendimento Integral Institucional, Casa Lar, República, Casa de Passagem, Albergue, 

Família substituta, Família Acolhedora, Medidas Socioeducativas restritivas e privativas de 

liberdade (semiliberdade, internação provisória e sentenciada), Plantão Social, Trabalho 

protegido. 

e) Atendimento Integral Institucional, Casa Lar, República, Casa de Passagem, Albergue, 

Família substituta, Família Acolhedora, Medidas Socioeducativas restritivas e privativas de 

liberdade (semiliberdade, internação provisória e sentenciada), Trabalho protegido, 

Programa de Atenção Integral ás Famílias. 

13 - Sobre a Definição dos Abrigos Institucionais, as Orientações Técnicas para Serviços de 

Acolhimento para crianças e Adolescentes aponta que: 

a) O serviço deve ter aspecto semelhante ao de uma residência e estar inserido na comunidade, 

em áreas residenciais, oferecendo ambiente acolhedor e condições institucionais para o 

atendimento com padrões de dignidade. Deve ofertar atendimento personalizado e em 

pequenos grupos e favorecer o convívio familiar e comunitário das crianças e adolescentes 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017 – MODALIDADE DE ABRIGO INSTITUCIONAL - SEARA - SC 

 

10 
 

atendidos, bem como a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na comunidade 

local. 

b) O serviço deve ter aspecto semelhante ao de uma residência e estar inserido na comunidade, 

afastado de áreas residenciais, oferecendo ambiente acolhedor e condições institucionais 

para o atendimento com padrões de dignidade. Deve ofertar atendimento personalizado e em 

pequenos grupos e favorecer o convívio familiar e comunitário das crianças e adolescentes 

atendidos, bem como a utilização do equipamentos e serviços disponíveis na comunidade 

local. 

c) O serviço deve ter aspecto semelhante ao de uma residência e estar inserido na comunidade, 

em áreas residenciais, oferecendo ambiente acolhedor e condições institucionais para o 

atendimento com padrões de dignidade. Deve ofertar atendimento coletivo e em pequenos 

grupos e favorecer o convívio familiar e comunitário das crianças e adolescentes atendidos, 

bem como a utilização do equipamentos e serviços disponíveis na comunidade local. 

d) O serviço deve ter aspecto semelhante ao de uma instituição social e estar inserido na 

comunidade, em áreas residenciais, oferecendo ambiente acolhedor e condições 

institucionais para o atendimento com padrões de dignidade. Deve ofertar atendimento 

personalizado e em pequenos grupos e favorecer o convívio familiar e comunitário das 

crianças e adolescentes atendidos, bem como a utilização do equipamentos e serviços 

disponíveis na comunidade local. 

e) O serviço deve ter aspecto semelhante ao de uma residência e estar inserido na comunidade, 

em áreas residenciais, oferecendo ambiente acolhedor e condições institucionais para o 

atendimento com padrões de dignidade. Deve ofertar atendimento coletivo, possibilitando 

atendimento em grupos maiores e favorecer o convívio familiar e comunitário das crianças e 

adolescentes atendidos, bem como a utilização do equipamentos e serviços disponíveis na 

comunidade local. 

14 - A Lei N° 12.010, de 03 de Agosto de 2009, que dispõe sobre adoção, em seu Art. 19 interpreta 

que Toda criança e adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou 

institucional terá sua situação reavaliada, devendo a autoridade judiciária competente, com base em 

relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada 

pela possibilidade de reintegração familiar ou colocação em família substituta em quaisquer das 

modalidades previstas no art. 28 Qual o período máximo de tempo que esta reavaliação deve 

acontecer. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017 – MODALIDADE DE ABRIGO INSTITUCIONAL - SEARA - SC 

 

11 
 

a) 12 (doze meses) 

b) 3 (três meses 

c) 6 (seis meses) 

d) 45 dias 

e) 18 (dezoito meses) 

15 - A Lei N° 12.010, de 03 de agosto de 2009, que dispõe sobre adoção, em seu Art. 92; estabelece 

que as entidades que desenvolvam programa de acolhimento familiar ou institucional deverão adotar 

alguns princípios.  

a) I - Acolhida; II- Bem estar Social, 

b) I - Escuta Ativa; II – Proteção Integral,  

c) I – Atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98; II – Atender e 

aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no ECA;  

d) I - Preservação dos vínculos familiares e promoção de reintegração familiar; II - Integração 

em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção na família natural ou 

extensa. 

e) I – Acompanhamento Terapêutico; II – Inserção no mundo do Trabalho e vida comunitária. 

16 - A Lei N° 12.010, de 03 de agosto de 2009, que dispõe sobre adoção, em seu Art. 25, conceitua 

família extensa. 

a) Entende-se por família extensa ou ampliada, aquela selada por laços biológicos ou 

sanguíneos, 

b) Entende-se por família extensa aquela composta por parentes de primeiro grau, e com 

comprovação através de certidões, quer seja de nascimento, de casamento, ou de união estável, 

c) Entende-se por família extensa ou ampliada, aquela formada por pai, mãe, irmãos e avós 

somente. 
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d) Entende-se por família extensa ou ampliada, aquela formada por pai, mãe, heterossexuais, e 

que possuem boa reputação perante a sociedade. 

e) Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pais 

e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou 

adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. 

17 - O relatório psicológico é uma peça de natureza e valor científico e um dos documentos utilizado 

com frequência no Serviço de Alta Complexidade modalidade Abrigo Institucional, devendo conter 

narrativa detalhada e didática, com clareza, precisão e harmonia, tornando-se acessível e 

compreensível ao destinatário. Os termos técnicos devem, portanto, estar acompanhados das 

explicações e/ou conceituação retiradas dos fundamentos teórico-filosóficos que os sustentam. O 

relatório psicológico deve conter, no mínimo, 5 (cinco) itens: 

a) I. Identificação II. Descrição da demanda III. Procedimento IV. Análise V. Conclusão 

b) I. Descrição da demanda II. Identificação III. Procedimento IV. Análise V. Conclusão 

c) I. Descrição da demanda II. Procedimento III. Análise IV. Conclusão 

d) I. Identificação II. Procedimento III. Analise IV. Conclusão 

e) I. Identificação II. Procedimento III. Descrição da demanda IV. Analise V. Conclusão 

18 - Acerca do Código de Ética Profissional do Psicólogo, sobre o que lhe  é permitido é 

INCORRETO afirmar que: 

a) Prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência, sem 

visar benefício pessoal; 

b) Estabelecer acordos de prestação de serviços que respeitem os direitos do usuário ou 

beneficiário de serviços de Psicologia; 

c) Informar, a quem de direito, os resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos, 

transmitindo somente o que for necessário para a tomada de decisões que afetem o usuário 

ou beneficiário; 

d) Orientar a quem de direito sobre os encaminhamentos apropriados, a partir da prestação de 

serviços psicológicos, e fornecer, sempre que solicitado, os documentos pertinentes ao bom 

termo do trabalho; 
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e) Prestar serviços psicológicos, priorizando a quantidade, mesmo que em condições 

inapropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas 

reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação 

profissional. 

19 - Considerando as responsabilidades previstas no Código de Ética Profissional do Psicólogo, em 

seu artigo 12, Sobre os documentos que embasam as atividades em equipe multiprofissional; 

Assinale a alternativa correta. 

a) O psicólogo registrara as informações detalhadas para o cumprimento do trabalho, 

b) O psicólogo não registrará nenhuma informação, visando o sigilo e cumprimento do 

trabalho, 

c) O psicólogo apenas registrara informações se intimado por Ministério Público ou Juiz de 

Direito, 

d) O psicólogo não registrará informações de atendimentos realizados com crianças ou 

adolescentes acolhidos, 

e) O psicólogo registrará apenas as informações necessárias para o cumprimento dos objetivos 

do trabalho. 

20 - O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, (Lei Federal nº 8069, de 13/07/1990), em seu 

Art. 28; dispõe que; A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, 

independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta Lei. Sobre isto é 

INCORRETO afirmar que: 

a) A colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida de sua 

preparação gradativa e acompanhamento posterior, realizados pela equipe interprofissional a 

serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos 

responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência 

familiar.  

b)  Em se tratando de criança ou adolescente indígena ou proveniente de comunidade 

remanescente de quilombo, é obrigatório que esta criança ou adolescente se enquadre a nova 

realidade cultural, étnica, costumes e tradições. 

c) Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família 

substituta, ressalvada a comprovada existência de risco de abuso ou outra situação que 
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justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa, procurando-se, em qualquer 

caso, evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. 

d) Tratando-se de maior de 12 (doze) anos de idade, será necessário seu consentimento, colhido 

em audiência. 

e) Sempre que possível, a criança ou o adolescente será previamente ouvido por equipe 

interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as 

implicações da medida, e terá sua opinião devidamente considerada. 

 

 

 

 


