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Caderno
de Prova

novembro

7

7 de novembro
das 9 às 12 h
3 h*
30 questões

M8 Monitor Social
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

5 questões

Texto
“Há quem não creia que uma criança, três anos, por
exemplo, já revele o caráter mau ou bom que terá na
vida. Diz a Bíblia, em Provérbios, 20.11: ‘Toda criança
se revela em seus atos, demonstrando se a sua conduta será pura e bela!’. Há meninos que, aos três anos,
chutam o gato, há meninos que, aos três anos, afagam
o gato. Bandido é bandido já ao nascer.”
Luiz Carlos Prates: Verdade. In: Diário Catarinense, 6 set,2010, p. 2.

1. A última frase do texto deixa transparecer, por
parte do autor:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

(10 questões)
3. Assinale a alternativa incorreta.
a. ( X ) Em “Toda criança se revela” o se transmite
ideia de condição.
b. ( ) Em “há meninos que, aos três anos, afagam o
gato” a oração sublinhada é uma subordinada
adjetiva restritiva.
c. ( ) A mesma ideia de oposição de “caráter mau
ou bom” aparece em “chutam o gato… afagam o gato”.
d. ( ) Nas expressões sublinhadas, em “que, aos três
anos,” e “já ao nascer”, ha idéia de tempo.
e. ( ) Em “três anos, por exemplo,” as vírgulas isolam
uma expressão explicativa.

4. Analise as frases abaixo.

raiva.
tristeza.
tolerância.
preconceito.
compreensão.

1.
2.
3.
4.

Os Estados Unidos lutam contra o terrorismo.
Deviam haver menos crianças tão agitadas.
Deviam existir mais vagas para monitores.
Durante as provas, aqui é proibido entrada de
estranhos.
5. Elisa mesmo ficou meia decepcionada com o
resultado do concurso.
6. Prefiro crianças a adultos.

2. Assinale a alternativa incorreta, a respeito do que
se afirma quanto à forma verbal sublinhada.
a. ( ) “já revele” – Equivale a denote.
b. ( ) “Há meninos” – Equivale a Existem.
c. ( X ) “afagam o gato” – No pretérito imperfeito do
indicativo fica afagaram.
d. ( ) “quem não creia” / “já revele” – Encontram-se
no presente do subjuntivo.
e. ( ) “se revela” - No futuro do pretérito do indicativo fica revelaria.

Assinale a alternativa que indica todas as frases gramaticalmente corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as frases 2, 3 e 6.
São corretas apenas as frases 2, 4 e 5.
São corretas apenas as frases 1, 2, 3 e 5.
São corretas apenas as frases 1, 3, 4 e 6.
São corretas apenas as frases 1, 4, 5 e 6.
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5. Assinale a alternativa incorreta.

8. Complete o texto

a. ( ) Em Não o considero mau, a próclise foi determinada pela negação.
b. ( X ) Em Fiquei feliz, tendo encontrado-me com
o menino a ênclise, correta, foi determinada
pela locução verbal.
c. ( ) Há uma expressão com sentido conotativo,
em Toda criança é um botão em flor.
d. ( ) Ambiguidade é um vício de linguagem; consiste em duplicidade de sentido em uma frase,
como em Pessoas que cuidam de crianças de
três anos com frequência são generosas.
e. ( ) Há polissemia, em Aquela atriz é uma tremenda gata.

Estudos Sociais

a. ( X ) Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste.
b. ( ) Norte, Noroeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste.
c. ( ) Norte, Nordeste, Noroeste, Sudeste, Sul e
Centro-Oeste.
d. ( ) Amazônica, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e
Centro-Oeste.
e. ( ) Amazônica, Noroeste, Nordeste, Sudeste, Sul e
Centro-Oeste.

7. Tiveram grande importância na formação do povo
e cultura brasileiros. Deles herdamos ritmos, danças,
muitas palavras e pratos deliciosos como o Acarajé e
o Vatapá.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Grego.
Italiano.
Alemão.
Africano.
Açoriano.
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risco de transmissão das            , em
especial do vírus da            , o HIV.
Assinale a alternativa que preenchem correta e
sequencialmente as lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

DIU ; AIDS ; Hepatite
DIU ; H1N1 ; Hepatite B
Camisinha ; H1N1; Gripe
Preservativos ; AIDS ; H1N1
Preservativos ; DST ; AIDS

5 questões

6. Assinale a alternativa que indica as regiões em
que o Brasil encontra-se política e geograficamente
dividido.

O texto faz referências ao povo:

Usar            em todas as relações
sexuais é o método mais eficaz para a redução do

9. Droga de baixo preço cujo uso disseminou-se rapidamente em todas as faixas etárias, principalmente
entre a população mais jovem. É obtida com a mistura
de cocaína e bicarbonato de sódio. Causando dependência rapidamente, traz importantes consequências
físicas entre as quais a morte e graves problemas
sociais já que, para obtê-la, o seu usuário é capaz de
agir com violência, cometer crimes e se prostituir.
Assinale a alternativa que indica a droga que pode ser
relacionada às informações acima.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Ice
Crack
Heroína
Ecstasy
LSD
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10. Examine as afirmações:
1. O Brasil é um país de grandes contrastes
sociais.
2. A distribuição da renda no Brasil é muito
desigual.
3. O Brasil, apesar dos seus problemas, tem o
3o melhor IDH (índice de desenvolvimento
humano) do continente americano.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
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Conhecimentos Específicos

(20 questões)

11. Segundo o artigo 35 da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB)/1996, o Ensino Médio
tem finalidades específicas.

12. O inciso VI do artigo 29, da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB)/1996, foi acrescentado pela Lei Complementar no 198, de julho de 2000.

Analise as afirmativas abaixo em relação a essas
finalidades:

Esse inciso trata do conteúdo “Ética e Cidadania”, e
determina a sua aplicação para o(s):

1. A consolidação e o aprofundamento dos
conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de
estudos.
2. A participação no projeto político-pedagógico,
objetivando, como prioridade, aperfeiçoar as
condições do ensino e da pesquisa.
3. O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o
desenvolvimento da autonomia intelectual e
do pensamento crítico.
4. A formação do pesquisador através da prática
da pesquisa na área da qualificação para o
trabalho.
5. A compreensão dos fundamentos científicotecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de
cada disciplina.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Ensino Médio.
Ensino Superior.
Ensino Fundamental.
Ensino Médio e Superior.
Cursos de Pós-Graduação.

13. Segundo a Lei Orgânica da Assistência Social
(LOAS) 1993, cap. I, “Das Definições e dos Objetivos”, –
artigo 3o, consideram-se entidades e organizações
de Assistência Social aquelas que, sem fins lucrativos,
prestam:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta lei, especificamente
aos idosos.
( ) Atendimento aos seus beneficiários, no que
tange ao enfrentamento e diminuição da
pobreza.
( ) Atendimento às famílias de baixa renda,
suprindo-as com um salário mínimo,
bimestralmente.
( ) Atendimento às crianças e aos jovens envolvidos com drogas, possibilitando-lhes tratamento adequado.
( X ) Atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela LOAS/1993, bem como
as que atuam na defesa e garantia de seus
direitos.
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14. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB) 1996, no que se refere à Educação de Jovens e
Adultos, em seu capitulo V, artigo 37, como prioridade,
especificamente, visa:
a. ( ) Atingir jovens e adultos das camadas populares, economicamente menos favorecidas.
b. ( ) Desafiar jovens e adultos para a educação
técnica e profissionalizante.
c. ( X ) Atingir àqueles que não tiveram acesso ou
continuidade de estudos no ensino fundamental e médio, na idade própria.
d. ( ) Oferecer oportunidade de estudo e trabalho aos jovens, na faixa etária de dezesseis a
dezoito anos.
e. ( ) Estimular os educandos, através de um currículo diversificado e oferecer oportunidades
de trabalho.

15. Muito se fala da necessidade de melhorar a
qualidade da educação. No que tange à Educação
Infantil, segundo a LDB, artigo 31, a avaliação far-se-á
mediante:
a. ( ) o acompanhamento do desenvolvimento das
crianças, tendo como objetivo a sua promoção, visando o acesso ao ensino fundamental.
b. ( ) o acompanhamento do desenvolvimento
das crianças, sem o objetivo de promoção ao
ensino fundamental, embora as mais capazes
tenham esse direito.
c. ( ) o acompanhamento do desenvolvimento das
crianças, através de diálogos entre pais, professores e monitores sociais, visando à promoção ao ensino fundamental.
d. ( X ) o acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de
promoção, mesmo para o acesso ao ensino
fundamental.
e. ( ) o acompanhamento do desenvolvimento
das crianças, através de observação comportamental, sem o objetivo de promoção ao
ensino fundamental.

16. Tendo como base a teoria que concebe o desenvolvimento humano a partir das relações sociais que
a pessoa estabelece no decorrer da vida (Vygotsky),
reflita sobre a função do monitor social, e tenha presente que, de acordo com essa teoria, a sistematização
do conhecimento, o ensino e a aprendizagem acontecerão por meio de interações.
Assim o ponto de partida desta reflexão teórica
encontra-se:
a. (

b.

c.

d.

e.

) no valor que a teoria vygotskyana dá ao processo de interação social. Embasado nessa
teoria, o monitor social, tanto quanto o professor, especificamente, será transmissor de
conhecimento.
( ) no grande valor que a teoria vygotskyana
dá ao processo de ensino de conteúdos.
Embasado nessa teoria, o monitor social,
tanto quanto o professor, trabalhará, de forma
específica, através de entrevistas formais.
( X ) no valor que a teoria vygotskyana dá ao
processo de interação social. Embasado
nessa teoria, o monitor social, tanto quanto o
professor, de forma específica, atuará como
mediador.
( ) no grande valor que a teoria vygotskyana dá
ao processo de transmissão de conteúdos
previstos. Embasado nessa teoria, o monitor
social, tanto quanto o professor, especificamente, realizará entrevistas informais.
( ) no valor que a teoria vygotskyana dá ao
processo de embasamento dessa teoria. O
professor, tanto quanto o monitor social, de
forma específica, desenvolverá testes através
de questões objetivas.
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17. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei
no 8069/1990, em seu artigo 2o considera para efeito
desta lei:

19. “O poder público, através do órgão competente,
regulará as diversões e espetáculos públicos…”,
artigo 74 do ECA, Lei no 8069/1990.

a. ( X ) Criança até doze anos incompletos e “adolescente” entre doze e dezoito anos de idade.
E nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre
dezoito e vinte e um anos de idade.
b. ( ) Criança até dez anos incompletos e adolescente entre doze e dezoito anos de idade.
E nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre
dezoito e vinte anos de idade.
c. ( ) Criança até quatorze anos incompletos e adolescente entre quatorze e dezenove anos de
idade. E nos casos expressos em lei, aplica-se
excepcionalmente este estatuto às pessoas
entre dezoito e vinte e dois anos de idade.
d. ( ) Criança até dez anos incompletos e adolescente entre doze e dezesseis anos de idade.
E nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre
dezoito e vinte e quatro anos de idade.
e. ( ) Criança até quatorze anos incompletos e adolescente entre dez e dezessete anos de idade.
E nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre
dezoito e vinte e quatro anos de idade.

Para tanto, prioritariamente, como prevenção, deve:
a. (
b.

c.

d.

e.

) impedir que esses espetáculos aconteçam em
espaço urbano.
( ) fiscalizar as instituições responsáveis por
diversões e espetáculos públicos recomendados às crianças e aos adolescentes.
( X ) informar sobre a natureza deles, as faixas
etárias a que não se recomendam, locais e
horários em que sua apresentação se mostre
inadequada.
( ) orientar, através das instituições escolares,
prevenindo os pais, contra determinados
espetáculos públicos.
( ) informar sobre a natureza desses espetáculos,
e sugerir, quando for o caso, novas formas de
lazer e entretenimento.

20. Quanto à autorização judicial para crianças e
adolescentes viajarem desacompanhadas dos pais ou
responsáveis, para fora da comarca onde residem, ou
para o exterior, o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), em seu artigo 84, determina:
a. (

18. O artigo 70, do Estatuto da Criança e do
Adolescente, Lei no 8069 de 1990, sobre os direitos da
criança e do adolescente, fundamentalmente, explicita que é dever:
a. ( ) dos adultos, com idade a partir dos dezoito
anos, denunciar ameaças de violação dos
direitos das crianças e dos adolescentes.
b. ( X ) de todos prevenir a ocorrência de ameaça
ou violação dos direitos da criança e do
adolescente.
c. ( ) dos pais e das mães denunciar ameaças ou
violação dos direitos de seus filhos, crianças e
adolescentes.
d. ( ) dos pais e professores denunciar ao Conselho
Tutelar ameaças ou violação dos direitos das
crianças e dos adolescentes.
e. ( ) das autoridades públicas punir todas as pessoas que violarem os direitos das crianças e
dos adolescentes.

Página 8

b.

c.

d.

e.

) Essa autorização judicial poderá ser dispensada se mãe, pai, ou responsável, declarar, por
escrito, que permitem essa viagem.
( ) Essa autorização judicial poderá ser dispensada, em caso de viagem urgente declarada
pelos pais ou responsáveis.
( ) Em caso de viagem com um dos pais, essa
autorização será dispensável diante da carteira de identidade da criança ou do adolescente em questão.
( ) Em caso de pais divorciados, caso a viagem
ocorra em companhia de um deles, essa autorização será dispensável diante do depoimento
da criança ou do adolescente em questão.
( X ) Essa autorização judicial somente será
dispensável se a criança ou o adolescente
estiver acompanhada de ambos os pais, ou
responsável.
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21. A Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), em
seu artigo 10, determina:
a. ( ) Os Estados e Municípios ( na sua abrangência)
devem celebrar convênios com entidades e
organizações de Assistência Social, em conformidade com os planos elaborados por essas
entidades.
b. ( ) Compete, exclusivamente, à União e aos
Estados celebrar convênios com entidades e
organizações de assistência social, em conformidade com os planos aprovados pelos
respectivos Conselhos.
c. ( ) Compete, exclusivamente, aos Estados celebrar convênios com entidades e organizações de assistência social, em conformidade
com os planos aprovados pelos respectivos
Conselhos.
d. ( X ) A União, os Estados, os Municípios e o Distrito
Federal podem celebrar convênios com entidades e organizações de assistência social, em
conformidade com os planos aprovados pelos
respectivos Conselhos.
e. ( ) Compete, exclusivamente, ao poder municipal
celebrar convênios com entidades e organizações de assistência social, em conformidade
com os planos aprovados pelos respectivos
Conselhos.

23. Quando se trata de Programas de Assistência
Social, a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS),
Seção IV, artigo 24, define que os programas de assistência social compreendem:
a. (

b.

c.

d.

e.

) especificamente, ações, com objetivos
visando qualificar e melhorar os benefícios e
os serviços assistenciais aos idosos.
( ) ações, com objetivos visando prioritariamente,
qualificar os benefícios e os serviços assistenciais às pessoas portadoras de deficiência.
( ) ações integradas, com objetivos, tempo e área
definidos para qualificar os benefícios e os
serviços assistenciais nas periferias urbanas.
( ) ações específicas, com objetivos visando
como prioridade melhorar os benefícios e os
serviços assistenciais às pessoas portadoras
de deficiência.
( X ) ações integradas e complementares, com
objetivos, tempo e área definidos para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os
serviços assistenciais.

24. Em caso de criança ou adolescente em “Liberdade
Assistida”, o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) 1990, artigo 119, inciso I, entre outros encargos,
estabelece que cabe ao orientador:
Promover, socialmente, o adolescente e sua família,

22. Assinale a alternativa correta, conforme o artigo
54 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
Lei no 8.069/ 1990, compete ao Estado:
a. ( ) assegurar ao jovem o ensino superior.
b. ( X ) assegurar à criança e ao adolescente o ensino
fundamental gratuito.
c. ( ) assegurar ao adolescente o acesso ao ensino
fundamental, desde que seja comprovada a
falta de recursos financeiros dos pais.
d. ( ) o atendimento educacional especializado
somente aos portadores de deficiência física.
e. ( ) em parceria com as empresas assegurar ao
adolescente no período escolar o acesso às
diversas modalidades esportivas.

a. (
b.
c.

d.

e.

) advertindo-os, e inserindo-os em programas
de atendimento a menores carentes.
( ) fornecendo-lhes orientação e inserindo-os em
programas assistenciais de educação.
( X ) fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se
necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio, e assistência social.
( ) advertindo-os com severidade, e aplicando
como sanção trabalhos na comunidade,
durante um prazo determinado.
( ) advertindo-os, e fornecendo-lhes orientação
psicológica, assistência alimentar, bem como
encaminhando o infrator para internação em
casa de recuperação.
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25. Segundo a Lei Orgânica de Assistência Social
(LOAS), artigo 4o, inciso III – um dos princípios fundamentais da Assistência Social é:
a. ( ) Descentralização político-administrativa para
expansão de recursos financeiros aos Estados,
Distrito Federal e aos Municípios e comando
único das ações em cada esfera do governo.
b. ( ) Participação da população por meio das organizações representativas, na formulação das
políticas e no controle financeiro das ações,
em todos os níveis.
c. ( ) Primazia à responsabilidade do Estado na condução da política de Assistência Social , como
prioridade, em cada esfera do governo.
d. ( X ) Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços
de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade.
e. ( ) Apoiar técnica e financeiramente os serviços,
os programas e os projetos de enfrentamento
da pobreza em âmbito regional ou local.

26. A Lei no 8069/1990, “Estatuto da Criança e do
Adolescente”, em seu artigo 7o determina que a
criança e o adolescente tem direito à vida. Para tal faz
se necessária a efetivação de políticas sociais públicas:
a. ( ) que permitam o seu desenvolvimento em
família, e na comunidade escolar.
b. ( ) que permitam o seu desenvolvimento na
saúde e na educação escolar.
c. ( ) na área da educação sistemática e lazer, conferindo condições de aprimoramento e crescimento das crianças e adolescentes.
d. ( ) que permitam o seu desenvolvimento na
educação sistemática, em condições dignas
de existência.
e. ( X ) que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições
dignas de existência.
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27. A Lei no 8069/1990, em seu cap. 1 – “Do Direito
à Vida e à Saúde” artigo 8o, no que se refere à saúde
da mãe gestante, determina que é assegurado à
gestante, através do Sistema Único de Saúde (SUS), o
atendimento:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

pré e perinatal.
apenas pré-natal.
médico, durante o parto.
psicológico, no período pós parto.
médico, durante a fase de aleitamento.

28. Conforme determina a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, em seu Capítulo III – artigo 39,
sobre a Educação Profissional:
a. (

b.

c.

d.

e.

) A Educação Profissional, integrada às diferentes formas de educação, assumirá caráter de
ingresso ao mercado de trabalho.
( X ) A Educação Profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência
e à tecnologia conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva.
( ) A Educação Profissional, integrada às diferentes formas de educação e de trabalho, visa
o desenvolvimento de aptidões, através de
cursos especializados, de curta duração.
( ) A Educação Profissional será integrada às
diferentes formas de educação voltadas para
o trabalho produtivo, e visa selecionar candidatos para empresas.
( ) A Educação Profissional, integrada às diferentes formas de educação e de trabalho, será
especificamente desenvolvida em Escolas
Técnicas e Profissionalizantes, através de cursos de longa duração.
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29. A Lei no 8069/1990, em seu cap. III, “Do Direito à
Convivência Familiar”, artigo 19, explicita que “Toda
criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em
família substituta…”.
O artigo 28 da referida Lei esclarece que a colocação
em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela
ou adoção:
a. ( ) e será de escolha de parentes mais próximos.
b. ( ) e será selecionada pelo Juizado de Menores e
pelo Conselho Tutelar.
c. ( ) e será de escolha do Conselho Tutelar e da
própria criança ou adolescente.
d. ( X ) independentemente da situação jurídica da
criança ou adolescente, nos termos legais.
e. ( ) independendo da situação jurídica e da opção
de parte da criança e do adolescente.

30. Segundo o documento “Princípios e Conquistas”
– Brasília/2000, que rege o Sistema Único de Saúde
(SUS), este Sistema, especificamente, compreende
todas as ações e os serviços de saúde prestados por:
a. ( ) Órgãos e instituições públicas federais, da
administração direta e das fundações mantidas pelo poder público. E à iniciativa privada
não é permitido participar.
b. ( ) Órgãos e instituições públicas federais e estaduais da administração direta e das fundações
mantidas pelo poder público. E à iniciativa
privada não é permitido participar.
c. ( X ) Órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração direta e
indireta e das fundações mantidas pelo poder
público. E à iniciativa privada é permitido
participar de maneira complementar.
d. ( ) Órgãos e instituições públicas federais e municipais da administração direta e indireta e das
fundações mantidas pelo poder público. E à
iniciativa privada não é permitido participar.
e. ( ) Órgãos e instituições públicas federais da
administração direta e das fundações mantidas pelo poder público. E à iniciativa privada é
permitido participar.
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