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Caderno  
de Prova

dezembro

1o 1o de dezembro

das 15 às 19 h

4 h de duração*

40 questões

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

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova;
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscri-

ção 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.

Atenção!

 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização 
da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas dife-
rentes 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.

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

MES Educador Social I
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Conhecimentos Gerais (10 questões)

1. Assinale a alternativa que se justifica pelo texto.

a. ( X ) Menos esbanjamento de alimentos pode 
resultar em menos fome no mundo.

b. ( ) No mundo, o desperdício de comida é metade 
do que é produzido nos Estados Unidos e na 
Europa.

c. ( ) Segundo a FAO, nos países pobres um terço 
dos alimentos produzidos se perde devido à 
falta de tecnologia que eles desenvolvem.

d. ( ) Segundo a média mundial, um terço dos 
alimentos se perde pelo desperdício dos 
brasileiros.

e. ( ) Por consumirem mais do que necessitam, os 
brasileiros agravam o desperdício de alimen-
tos em suas casas.

2. Analise as afirmativas abaixo.

1. Na frase “Há perdas no campo, no transporte, 
no armazenamento e no processo culinário.” 
existe uma figura de linguagem (gradação) .

2. A expressão “Por outro lado,” no início do texto, 
estabelece uma ligação entre a frase em que 
se encontra e as anteriores.

3. Em “vivem na insegurança alimentar” há ideia 
de lugar físico.

4. Em “É a falta de gestão pública e privada” 
subentende-se “o problema da fome”.

5. Substituindo a forma verbal de “Há perdas no 
campo” por uma flexão de Existir, no mesmo 
tempo, pessoa e modo, ficará Existem.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

Português 5 questões

Texto

“Um terço de toda a comida produzida no mundo vai 
para o lixo. Há perdas no campo, no transporte, no 
armazenamento e no processo culinário. Por outro 
lado, 870 milhões de pessoas vivem na insegurança 
alimentar. Todos os dias, uma de cada oito vai dormir 
com fome. Reduzir o desperdício pode mudar essa 
equação, porque o problema da fome não é a falta de 
alimento. É a falta de gestão pública e privada. Cada 
um pode fazer sua parte para uma balança mais justa.

Os brasileiros desperdiçam comida. Muita comida. 
Metade de tudo que é produzido. Estados Unidos, 
Europa, países ricos em geral, não ficam muito atrás. 
Nem os mais pobres. Na média mundial, segundo 
estimativa da Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura (FAO), um terço dos ali-
mentos se perde. A diferença é que, nos países pobres, 
o problema acontece no início da cadeia produtiva, 
por falta de tecnologia e dificuldades no armazena-
mento e no transporte. Já nos países ricos, a situação 
se agrava nos supermercados e na casa do consumi-
dor, acostumado a comprar mais do que precisa.”

Kátia Stringueto http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/lixo/
como-evitar-desperdicio-seguranca-alimentar-bons-fluidos-752309.
shtml.
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Atualidades 5 questões

6. O sumo pontífice da Igreja Católica Apostólica 
Romana visitou recentemente o Brasil para participar 
de um evento de grande importância para os católicos 
romanos.

Trata-se do(a):

a. ( ) Rebanhão.
b. ( ) O Brasil para Cristo.
c. ( X ) Jornada Mundial da Juventude.
d. ( ) Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
e. ( ) II Encontro Nacional da Juventude Evangélica.

7. A moeda brasileira sofreu, durante o mês de agosto 
de 2013, grandes oscilações que trouxeram grandes 
preocupações ao mundo econômico nacional.

Assinale a alternativa correta a este respeito.

a. ( ) O aumento repentino das exportações pro-
duziu uma enxurrada de dólares na economia, 
tendo imediato reflexo na inflação brasileira.

b. ( X ) O real sofreu forte desvalorização em relação 
ao dólar norte-americano, encarecendo as 
importações.

c. ( ) O real sofreu acentuada valorização em rela-
ção ao dólar norte-americano, encarecendo as 
exportações.

d. ( ) Um inesperado ataque internacional à moeda 
brasileira obrigou o país a se desfazer da 
maior parte das reservas internacionais de 
que dispunha.

e. ( ) Um movimento especulativo de grande 
monta colocou a moeda brasileira entre as 
5 moedas internacionais que mais se valo-
rizaram em relação às moedas dos Estados 
Unidos e da União Europeia.

3. Assinale a alternativa que obedece à norma culta 
da língua.

a. ( ) Segue, em anexas, as faturas solicitadas.
b. ( ) Uma vaga na PMF? Meu irmão aspirava-lhe, 

com certeza!
c. ( X ) Se virmos José, nós o avisaremos sobre a 

prova final.
d. ( ) É para ele vim amanhã, assinar o termo de 

compromisso.
e. ( ) Será necessário com urgência sérios estudos 

sobre a mobilidade urbana nacional.

4. Analise o texto abaixo.

“modalidades de comunicação oficial praticamente 
idênticas, […] o          é expedido  
unicamente por Ministros de Estado, para  
autoridades de mesma autarquia, ao passo que  
o          é expedido para e pelas demais 
autoridades.”

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. ( X ) aviso ; ofício
b. ( ) aviso ; memorando
c. ( ) ofício circular ; requerimento
d. ( ) requerimento ; memorando
e. ( ) comunicado ; ofício

5. Analise a frase abaixo.

Nós            que no mundo  
           melhor distribuição  
de riqueza.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. ( ) gostamos ; haveria’
b. ( ) gostamos ; havia
c. ( ) gostaremos ; haja
d. ( ) gostaríamos ; haverá
e. ( X ) gostaríamos ; houvesse
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

8. Um cidadão norte-americano, refugiado na 
Rússia, ganhou grande destaque no noticiário inter-
nacional por suas revelações que agitaram o mundo 
diplomático.

Assinale a alternativa que identifica o personagem.

a. ( ) Vladmir Ilitch Lenin
b. ( ) Vladimir Putin
c. ( ) Harold Worden
d. ( ) Ethel Rosemberg
e. ( X ) Edward Snowden

9. Recentes resultados divulgados pelo IBGE apon-
tam Florianópolis como a capital brasileira com o(a):

a. ( ) Pior IDH.
b. ( ) Menor renda per capita.
c. ( ) Maior índice de desemprego.
d. ( X ) Maior renda per capita por domicílio.
e. ( ) Maior índice de menores de 9 anos sem escola.

10. Assinale a alternativa que indica um movimento 
que pode ser associado às grandes manifestações 
populares que ocorreram recentemente no Brasil.

a. ( ) Hooded Order
b. ( X ) Occupy Wall Street
c. ( ) Alcoholics Anonymous
d. ( ) Economy for the Common Good
e. ( ) Black Consciousness Movement (BCM)
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11. De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), Lei 8.069/90, artigo 7o, toda criança 
e todo adolescente têm direito a proteção à vida e 
à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais 
públicas que lhe permitam nascer e se desenvolver de 
forma saudável e em condições dignas de existência.

De acordo como o exposto, é correto afirmar:

a. ( X ) Criança e adolescente portadores de deficiên-
cia receberão atendimento especializado.

b. ( ) É assegurado à gestante, através do SUS, ape-
nas o atendimento perinatal.

c. ( ) Os estabelecimentos de atendimento à saúde 
deverão proporcionar condições de perma-
nência parcial de um dos pais, no caso de 
internação de criança e de adolescente.

d. ( ) Os casos de suspeita de maus-tratos contra 
criança e adolescente deverão ser comunica-
dos diretamente na Delegacia do território 
mais próximo.

e. ( ) O poder público deverá fornecer gratuita-
mente medicamentos e próteses apenas para 
crianças em que as famílias receberem ¼ do 
salário mínimo per capita.

12. No que tange ao direito à Educação é dever do 
Estado assegurar à criança e ao adolescente:

a. ( ) Súbita extensão da obrigatoriedade e gratui-
dade ao ensino médio.

b. ( ) Atendimento educacional especializado ape-
nas aos portadores de deficiência física.

c. ( ) Acesso aos níveis mais elevados apenas para a 
criação artística, segundo capacidade de cada 
um.

d. ( X ) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 
inclusive para os que a ele não tiveram acesso 
na idade própria.

e. ( ) Atendimento no ensino fundamental, através 
de programas suplementares apenas nas 
áreas de transporte e alimentação.

Conhecimentos Específicos (30 questões)

13. Toda criança e todo adolescente têm direito à 
liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas 
humanas em processo de desenvolvimento e como 
sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos 
pela Constituição e pela legislação vigente. 

ECA – Lei 8.069/90, artigo 15.

Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta os 
direitos de liberdade de forma correta.

a. ( X ) Brincar, praticar esportes e divertir-se.
b. ( ) Participar da vida política, desde que vincu-

lado a um partido político específico.
c. ( ) Ir e vir de logradouros públicos e privados 

sem ressalvas às restrições legais.
d. ( ) Participar de crenças e cultos religiosos esco-

lhidos pelos pais.
e. ( ) Buscar refugio e orientações apenas no 

âmbito de sua família.

14. Sobre o entendimento de família, a partir das 
diretrizes do ECA, é correto afirmar:

a. ( ) Como família extensa entende-se aquelas 
formada por unidades de pais e filhos onde as 
crianças e os adolescentes mantêm vínculos 
de afinidade e afetividade.

b. ( ) O reconhecimento dos filhos fora do casa-
mento não poderá preceder o nascimento do 
filho ou suceder-lhe ao falecimento.

c. ( ) A colocação em família substituta far-se-á 
apenas mediante guarda ou adoção, depen-
dente da situação jurídica em que a criança 
ou adolescente se encontram.

d. ( ) A colocação em família substituta admitirá a 
transferência da criança ou do adolescente a 
terceiros ou a entidades governamentais ou 
não governamentais.

e. ( X ) O reconhecimento do estado de filiação é 
direito personalíssimo, indisponível e impres-
critível, podendo ser exercitado contra os pais 
ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, 
observado o segredo de Justiça.
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17. Com relação à atenção integral à saúde do idoso, 
é correto afirmar:

a. ( ) Os planos de saúde poderão realizar diferen-
ciação nos valores em relação à idade do idoso.

b. ( X ) É assegurada a atenção integral, por intermé-
dio do SUS, garantindo-lhe o acesso universal 
e igualitário, para a prevenção, promoção, 
proteção e recuperação da saúde.

c. ( ) As Unidades Geriátricas de Referência deverão 
contar unicamente com especialistas da área 
gerontológica social.

d. ( ) A prevenção da saúde do idoso pode ocorrer 
em domicílio apenas para as famílias que 
receberem até ¼ do salário mínimo.

e. ( ) Caberá ao profissional de saúde responsável 
pelo tratamento conceder autorização para o 
acompanhamento do idoso, sem justificativa 
por escrito, em caso de impossibilidade.

18. Sobre a profissionalização e o trabalho do idoso, é 
correto afirmar:

a. ( ) O Poder Público deverá estimular as empresas 
públicas para admissão de idosos ao trabalho.

b. ( ) Na admissão do idoso em qualquer trabalho 
ou emprego, é permitido fixar idade limite, 
com exceção dos concursos públicos.

c. ( X ) O idoso tem direito ao exercício de atividade 
profissional, respeitadas suas condições físicas, 
intelectuais e psíquicas.

d. ( ) Cabe às ONGs a criação de programas que 
estimulem a profissionalização especializada 
para os idosos, aproveitando seus potenciais e 
habilidades para atividades remuneradas.

e. ( ) Cabe ao Poder Público a preparação dos 
trabalhadores para a aposentadoria, com 
antecedência mínima de 6 meses, esclare-
cendo sobre direitos sociais, cidadania e 
empreendedorismo.

15. São princípios que regem a aplicação das medi-
das de proteção à criança e ao adolescente:

a. ( ) Intervenção mínima da família.
b. ( ) Oitiva não obrigatória e participação.
c. ( ) Assimetria e atualidade da intervenção.
d. ( X ) Condição da criança e do adolescente como 

sujeitos de direitos.
e. ( ) Responsabilidade primária e solidária da 

família.

16. O Estatuto do Idoso prevê como obrigação da 
família, da comunidade, da sociedade e do Poder 
Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a 
efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, 
à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 
convivência familiar e comunitária.

Para tanto, a garantia de prioridade compreende:

a. ( ) Estabelecimento de mecanismos que favore-
çam a divulgação de informações somente de 
aspectos biológicos e psicológicos.

b. ( ) Priorização do atendimento do idoso em insti-
tuições de longa permanência, em detrimento 
do atendimento de sua família.

c. ( X ) Destinação privilegiada de recursos públicos 
nas áreas relacionadas com a proteção ao 
idoso.

d. ( ) Atendimento preferencial junto apenas aos 
órgãos públicos prestadores de serviços à 
população.

e. ( ) Viabilização de formas alternativas de conví-
vio do idoso com grupos de idosos existentes 
no município.
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21. Sobre o processo de desenvolvimento e da apren-
dizagem da criança, Zuanon (2013) afirma:

a. ( ) Os conhecimentos que os sujeitos adqui-
rem no decorrer de sua vida encontram-se 
armazenados na memória, em curto prazo, 
mediante esquemas.

b. ( X ) O ato de ensinar e aprender demanda a exis-
tência de dois atores. Entendendo que estes 
atores são sujeitos sociais, históricos e cultu-
rais, afirma-se que o ensino-aprendizagem é 
um processo em que a relação humana está 
presente.

c. ( ) As experiências cognitivas se agregam na 
prática pedagógica através da relação de 
ensinar e aprender e produzir o discurso entre 
a escola e o sujeito.

d. ( ) A metodologia de ensino é entendida como 
uma produção empírica e sua adaptação 
ocorre a partir de tecnologias que ditam o 
perfil do aluno ideal.

e. ( ) O aluno apresenta-se com uma bagagem de 
conhecimento, traz consigo crenças e valores 
de seus modelos mentais acerca da realidade; 
sendo assim, a aprendizagem é construída de 
forma solitária.

22. Sobre a Educação Básica, é correto afirmar:

a. ( X ) Tem por finalidade desenvolver o educando, 
assegurar-lhe a formação comum indispensá-
vel para o exercício da cidadania.

b. ( ) Deverá organizar-se apenas em: séries anuais, 
períodos semestrais ou com base na idade 
dos alunos.

c. ( ) O calendário escolar deverá ser definido 
pela Secretaria Estadual de Educação, não 
podendo ser alterado pelas peculiaridades 
dos municípios.

d. ( ) A verificação do rendimento escolar se dará, 
de forma pontual, através da análise de um 
critério: avaliação cumulativa de desempenho 
do aluno.

e. ( ) A escola poderá reclassificar alunos apenas 
quando os mesmos vierem transferidos de 
outros Estados brasileiros.

19. Araújo, Araújo e Scheffer (2013) desenvolvem 
afirmativas sobre o processo de desenvolvimento e 
aprendizagem.

A respeito do tema, assinale a alternativa correta.

a. ( ) Vigotski (1991) afirma que as crianças come-
çam a aprender depois que entram na escola; 
aprendem conceitos espontâneos, ou seja, 
qualquer situação de aprendizagem apre-
senta uma história coletiva.

b. ( ) Vigotski (1991) entende o desenvolvimento 
psicológico da criança como um processo de 
natureza biológica. Considera que a criança 
desenvolve-se principalmente por meio da 
atividade com brinquedos.

c. ( ) É através do conteúdo dado em sala de aula 
que a criança atinge uma definição funcional 
de conceitos e as palavras passam a se tornar 
parte de algo concreto.

d. ( ) A sala de aula contribui para o desenvolvi-
mento da criança à medida que é capaz de 
impulsioná-la a realizar coisas que ainda não 
era capaz de fazer, elaborar situações que 
ainda não estava preparada para viver.

e. ( X ) A aprendizagem é percebida como um pro-
cesso de partilha, onde o papel do professor é 
o de atuar no desenvolvimento potencial do 
aluno para impulsioná-lo da aprendizagem a 
um desenvolvimento real.

20. Barreira (2009) apresenta elementos importantes 
para a avaliação participativa dos programa sociais no 
enfoque pedagógico.

Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

a. ( ) Não é necessário envolver todos os membros 
ativos em todas as fases do programa.

b. ( ) O avaliador não pode ser o coordenador do 
projeto avaliativo.

c. ( X ) A avaliação deve envolver, numa perspectiva 
crescente, a participação dos membros ativos 
do programa.

d. ( ) A avaliação participativa tem como interesse 
central a solução dos problemas práticos.

e. ( ) A aprendizagem individual é a finalidade prin-
cipal em um modelo de avaliação participativa.
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25. Assinale a alternativa que apresenta de forma 
correta informações sobre o Ensino Médio a partir das 
diretrizes da LDB.

a. ( ) Deverá oferecer conhecimentos de filosofia e 
antropologia necessários para o exercício da 
cidadania.

b. ( ) Deverá preparar o aluno, para além da for-
mação geral, para o exercício de profissões 
técnicas.

c. ( X ) Deverá consolidar e aprofundar os conheci-
mentos adquiridos no ensino fundamental.

d. ( ) Deverá incluir uma língua estrangeira como 
optativa, escolhida pela comunidade escolar.

e. ( ) Deverá preparar para o aluno para o traba-
lho, oferecendo-o, de forma obrigatória, em 
instituições especializadas em educação 
profissional.

26. No que diz respeito à Educação Infantil, é correto 
se afirmar:

a. ( ) A avaliação far-se-á mediante acompanha-
mento de registros com notas, com o obje-
tivo de promover a criança para o ensino 
fundamental.

b. ( ) Na oferta para a população rural, os sistemas 
de ensino deverão seguir os mesmos parâme-
tros utilizados para a população urbana.

c. ( ) Os conteúdos observarão somente as seguin-
tes diretrizes: difusão de valores fundamentais 
ao interesse social e promoção de práticas 
desportivas.

d. ( ) Deverá ser oferecida apenas nas creches, 
tanto públicas como privadas, tendo o 
suporte da família e da comunidade.

e. ( X ) Tem como finalidade o desenvolvimento inte-
gral da criança até seis anos de idade em seus 
aspectos psicológico, intelectual e social.

23. Maurício (2013) defende a ideia de que o aprendi-
zado se confirma através do lúdico.

Nesse sentido, assinale a alternativa correta.

a. ( ) A ludicidade é um espaço importante para 
a saúde mental do ser humano, é o espaço 
onde a criança exercita sua primeira relação 
afetiva com a escola.

b. ( ) A convivência de forma lúdica com a apren-
dizagem proporcionará à criança estabelecer 
relações cognitivas e afetivas com as experi-
ências vividas em casa.

c. ( ) A ludicidade é uma atividade que tem valor 
educacional, pois tem sido utilizada como 
recurso pedagógico apenas para crianças do 
ensino infantil.

d. ( X ) O lúdico apresenta valores específicos para 
todas as fases da vida humana; sendo assim, 
sua finalidade é essencialmente pedagógica.

e. ( ) O lúdico é entendido como prazeroso por 
conta de sua capacidade de absorver o indi-
víduo de forma parcial, criando um clima de 
entusiasmo.

24. Sobre o Ato Infracional (ECA – Lei 8.069/90 – 
Título III – Da prática de Ato Infracional), é correto 
afirmar.

a. ( ) O adolescente não tem direito à identificação 
dos responsáveis pela sua apreensão.

b. ( X ) Considera-se ato infracional a conduta des-
crita como crime ou contravenção penal.

c. ( ) Não é assegurada ao adolescente a assistência 
judiciária gratuita.

d. ( ) Todo adolescente será privado de sua liber-
dade sem o devido processo legal.

e. ( ) Não é assegurado ao adolescente confrontar-
-se com as vítimas para produzir provas neces-
sárias à sua defesa.
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29. De acordo com o ECA – Lei 8.069/90 – artigo 124, 
é direito do adolescente privado de liberdade:

a. ( ) realizar apenas atividades desportivas.
b. ( X ) ter acesso aos meios de comunicação social.
c. ( ) corresponder-se apenas com pai e/ou mãe.
d. ( ) receber informações de sua situação proces-

sual, somente quando o juiz determinar.
e. ( ) entrevistar-se pessoalmente como o represen-

tante do Conselho Tutelar.

30. De acordo com o ECA – Lei 8.069/90, sobre a 
Medida Sócioeducativa do Regime de Semiliberdade, 
é correto afimar:

a. ( ) Trata-se de ato infracional cometido mediante 
grave ameaça ou violência à pessoa.

b. ( ) A medida será aplicada quando por reiteração 
no cometimento de outras infrações graves.

c. ( ) Prestação de serviços comunitários consis-
tindo na realização de tarefas gratuitas de 
interesse geral junto a entidades assistenciais.

d. ( X ) São obrigatórias a escolarização e a profis-
sionalização, devendo, sempre que possí-
vel, ser utilizados os recursos existentes na 
comunidade.

e. ( ) Constitui medida privativa de liberdade, 
sujeita aos princípios de brevidade, res-
peitando a condição de pessoa em 
desenvolvimento.

31. De acordo com o artigo 19 do Estatuto do Idoso. 
os casos de suspeita ou confirmação de violência 
praticada contra idosos serão objeto de notificação 
compulsória pelos serviços de saúde públicos e priva-
dos à autoridade sanitária, bem como serão obriga-
toriamente comunicados por eles a um dos seguintes 
órgãos listados abaixo. Indique-o:

a. ( ) Delegacia Local
b. ( X ) Ministério Público
c. ( ) Vigilância Sanitária
d. ( ) Conselho Municipal de Saúde
e. ( ) Conselho Municipal de Assistência Social

27. O atendimento da Educação Especial deverá 
seguir as diretrizes pontuadas na LDB:

a. ( X ) O atendimento deverá ser feito em classes, 
escolas ou serviços especializados, procu-
rando respeitar as condições específicas dos 
alunos.

b. ( ) Os sistemas de ensino assegurarão aos edu-
candos com necessidades especiais apenas 
a elaboração dos currículos e dos recursos 
educativos.

c. ( ) Somente os professores com especialização 
adequada de nível superior deverão realizar 
a integração desses educandos em classes 
comuns.

d. ( ) As instituições privadas, sem fins lucrativos, 
especializadas, e com atuação exclusiva em 
educação especial, não estarão subordinadas 
aos critérios de caracterização dos órgãos 
normativos dos sistemas de ensino.

e. ( ) O Poder Público, como alternativa preferencial, 
buscará restringir o atendimento aos educan-
dos com necessidades especiais, dentro da 
rede pública regular de ensino.

28. De acordo com o ECA – Lei 8.069/90 – Capítulo IV 
– Das Medidas Sócioeducativas, artigo 112, verificada 
a prática do ato infracional, a autoridade competente 
poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas:

a. ( ) prestação de serviços ao judiciário.
b. ( ) obrigação de pagar multa ao judiciário.
c. ( ) matrícula, sem frequência obrigatória, 

em estabelecimento oficial de ensino 
fundamental.

d. ( ) encaminhamento ao Conselho Tutelar, 
mediante termo de respondabilidade.

e. ( X ) internação em estabelecimento educacional.
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34. Oliveira (2000) apresenta três dificuldades a 
serem vencidas no processo de implantação na 
Educação Ambiental na Escola. Indique-as.

a. ( ) Espaços condizentes para realizar o trabalho; 
barreira rígida da estrutura curricular; sensibi-
lização dos alunos;

b. ( ) Busca de alternativas metodológicas; espaços 
condizentes para realizar o trabalho; sensibili-
zação dos pais;

c. ( X ) Busca de alternativas metodológicas; barreira 
rígida da estrutura curricular; sensibilização 
do corpo docente;]

d. ( ) Falta de apoio do poder público; barreira 
rígida da estrutura curricular - espaços condi-
zentes para realizar o trabalho;

e. ( ) Espaços condizentes para realizar o trabalho; 
sensibilização da sociedade; falta de apoio do 
poder público;

35. Assinale a alternativa que indica corretamente os 
princípios da Educação Ambiental segundo Effeting 
(2007).

a. ( ) Aplicar um enfoque multidisciplinar, aprovei-
tando o conteúdo somente das disciplinas de 
ciências, história e geografia.

b. ( ) Concentrar os ensinamentos nas situações 
ambientais atuais, ignorando a perspectiva 
histórica das situações apresentadas.

c. ( ) Examinar as questões ambientais do ponto 
de vista local, regional ou nacional, de modo 
que os educandos identifiquem as condições 
ambientais.

d. ( X ) Construir um processo contínuo e perma-
nente, começando pelo pré-escolar e conti-
nuando através de todas as fases do ensino 
formal e não-formal.

e. ( ) Considerar de maneira implícita os aspectos 
ambientais nos planos de desenvolvimento e 
crescimento.

32. De acordo com a LDB, artigo 4o, o dever do Estado 
com a educação escolar pública será efetivado por 
intermédio da garantia de:

a. ( X ) Oferta do ensino noturno regular, adequado 
às condições do educando.

b. ( ) Progressiva extensão apenas da obrigatorie-
dade ao ensino médio.

c. ( ) Atendimento ao educando, no ensino médio, 
por meio apenas de programas suplementa-
res de transporte e alimentação.

d. ( ) Oferta de educação escolar regular para 
jovens e adultos, porém sem garantia aos que 
forem trabalhadores das condições de perma-
nência na escola.

e. ( ) Padrões mínimos de qualidade de ensino, 
definidos apenas como a quantidade máxima, 
por aluno, de insumos indispensáveis ao 
desenvolvimento do processo de ensino.

33. As Entidades de Atendimento aos Idosos são 
responsáveis pela manutenção das próprias unidades, 
observadas as normas de planejamento e execução 
emanadas do órgão competente da Política Nacional 
do Idoso (Lei 10.741/2003, capítulo II).

Para tanto, é correto afirmar:

a. ( ) As Entidades de Atendimento aos Idosos não 
precisam estar regularmente constituídas.

b. ( ) As Entidades de Atendimento aos Idosos deve-
rão atender os idosos em grandes grupos.

c. ( ) As Entidades de Atendimento aos Idosos não 
precisam preservar os vínculos familiares dos 
idosos internos.

d. ( ) As Entidades de Atendimento aos Idosos não 
desenvolvem atividades de cunho externo 
junto aos idosos.

e. ( X ) As Entidades de Atendimento aos Idosos 
deverão apresentar objetivos estatutários e 
planos de trabalho compatíveis com os princí-
pios do Estatuto do Idoso.
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38. Para planejar as refeições de pessoas idosas, 
segundo o Manual de Alimentação Saudável para 
Pessoa Idosa do Ministério da Saúde, é necessário:

a. ( X ) comprar alimentos que tenham procedência 
segura, que estejam dentro prazo de validade 
e em embalagens não danificadas.

b. ( ) armazenar o alimento sem necessidade de 
manter espaço entre os mesmos, cuidando 
somente da temperatura e limpeza do 
ambiente.

c. ( ) manusear o alimento apenas lavando as mãos 
com frequência, usando avental e touca no 
cabelo, sem se preocupar com a higienização 
dos utensílios e equipamentos utilizados no 
seu preparo.

d. ( ) preparar as refeições num ambiente limpo, 
cuidando unicamente da superfície onde será 
preparado o alimento.

e. ( ) dar preferência aos alimentos menos gorduro-
sos, frutas e legumes, remover as gorduras das 
carnes e não utilizar leite e seus derivados,

39. De acordo com Marcellino (2007), o animador 
cultural deve apresentar as seguintes habilidades e 
competências:

a. ( ) Exercer a reflexão e a valorização própria dos 
professores de educação física, atributos que 
os diferenciam das demais profissões.

b. ( X ) Possuir sólida cultura geral que lhe dê possibi-
lidade de perceber a interseção do seu conte-
údo de domínio com os demais.

c. ( ) Ter compromisso técnico para promover ativi-
dades que mantenham as condições previstas 
na situação social em que nos encontramos.

d. ( ) Gerenciar os programas e projetos, possibi-
litando a conclusão dos mesmos no final do 
mandato de cada gestão do governo local.

e. ( ) Capacitar e desenvolver uma estrutura de ani-
mação, composta por animadores voluntários, 
de forma a garantir a qualidade dos serviços 
prestados à população.

36. Pensar em lazer implica o planejamento de 
ações que possibilitem atender às necessidades da 
população.

Nesse sentido, é correto afirmar:

a. ( ) Políticas de esporte e lazer devem contribuir 
para melhorar apenas a saúde das crianças e 
dos idosos.

b. ( ) Os governos devem investir na criação de 
parques, campos de futebol, espaços culturais 
apenas em condomínios populares.

c. ( ) Os Municípios devem investir na construção 
de instrumentos de lazer e cultura apenas 
para idosos e adolescentes.

d. ( ) Os Municípios devem investir em oficinas 
de esporte e lazer para crianças e idosos de 
maneira que tenham acesso a diferentes 
manifestações da cultura.

e. ( X ) Nos planos de desenvolvimento urbano deve-
-se pensar nos equipamentos de lazer de 
forma a respeitar o desejo, a cultura local e as 
necessidades da comunidade.

37. O planejamento de atividades com crianças 
implica estabelecer rotinas. Sendo assim, é importante 
levar em consideração três elementos. Indique-os.

a. ( ) independência; autonomia; socialização.
b. ( ) necessidades psicológicas; independência; 

autonomia.
c. ( X ) necessidades biológicas; necessidades cultu-

rais e históricas; necessidades de cada criança.
d. ( ) necessidades culturais e históricas; socializa-

ção; autonomia.
e. ( ) necessidade de cada criança; autonomia; 

socialização.
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

40. De acordo com a Política Nacional de Saúde Bucal, 
as ações de proteção à saúde bucal podem ser desen-
volvidas no nível individual e/ou coletivo. Os proce-
dimentos coletivos são ações educativo-preventivas 
oferecidas de forma contínua e compreendem alguns 
elementos fundamentais. Indique-os.

a. ( ) A educação em saúde deve abranger conteú-
dos de educação de saúde bucal que devem 
ser pedagogicamente trabalhados por dentis-
tas e obrigatoriamente integrados com outras 
áreas.

b. ( ) A higiene bucal supervisionada visa a preven-
ção de cáries e gengivite. Não prevê controle 
continuado pelo paciente, apenas supervisão 
pelos dentistas.

c. ( ) As lesões da mucosa bucal podem ser iden-
tificadas a qualquer tempo, sem nenhuma 
recomendação quanto ao período ideal. 
O tratamento pode priorizar procedimentos 
mutiladores.

d. ( X ) A implantação da fluoretação das águas atra-
vés de programas municipais que garantam o 
sistema de tratamento é a forma abrangente e 
socialmente justa de acesso ao flúor.

e. ( ) As ações de reabilitação consistem na recu-
peração inicial dos dentes perdidos, garan-
tindo ao indivíduo uma vaga no mercado de 
trabalho.
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