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 Estado de Santa Catarina 

Município de Belmonte -SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2017 

 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

Prova para provimento do cargo de 

“MONITOR DE PROGRAMAS SÓCIO EDUCATIVO” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE 

RESPOSTA ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta:  

 

 

ATENÇÃO: 

 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 

CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. “Deve 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 desta 

Lei.” 

A lei de onde foi extraído o trecho acima é: 

A) SINASE. 

B) LDB. 

C) ECA. 

D) CRAS. 

 

02. É incorreto afirmar a respeito do protagonismo juvenil: 

A) É um tipo de ação de intervenção no contexto social para responder problemas reais. 

B) É uma forma superior de educação para a cidadania. 

C) É passar a mensagem da cidadania. 

D) Baseia-se no discurso das palavras e não no curso dos acontecimentos.   

 

03. Um correto relacionamento humano no trabalho requer competência: 

A) Honesta e desonesta. 

B) Intrapessoal e interpessoal. 

C) Real e imaginária. 

D) Rude e amável. 

  

04. Segundo o disposto pela Lei nº 8.069/90, é proibida a venda à criança ou ao adolescente de: 

(__) Armas, munições e explosivos, ou mesmo seus simulacros de brinquedo; 

(__) Produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica ainda que por 

utilização indevida; 

(__) Fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que pelo seu reduzido potencial sejam 

incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. 

Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as falsas e em seguida assinale a alternativa 

que apresenta a ordem correta de cima para baixo: 

A) F-V-V. 

B) V-F-V. 

C) V-V-F. 

D) F-F-V. 
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05. Não é uma orientação válida no atendimento: 

A) Padronizá-lo, estabelecendo o mesmo procedimento para todos. 

B) Compreender no que consiste, especificamente, um bom atendimento no seu setor de 

trabalho. 

C) Suprir expectativas. 

D) Satisfazer necessidades.     

 

06. Existem dois padrões de protagonismo juvenil: 

I – Quando as pessoas do mundo adulto fazem com os jovens; 

II – Quando os jovens fazem de maneira autônoma. 

Sobre os itens acima: 

A) Apenas II está correto. 

B) Ambos estão corretos. 

C) Ambos estão incorretos. 

D) Apenas I está correto.   

 

07. Toda a pessoa sujeita a perseguição tem o direito de: 

A) Beneficiar-se de todos os preceitos, menos beneficiar-se de asilo em outros países. 

B) Beneficiar, desde que não procure, asilo em outros países. 

C) Procurar e de se beneficiar de asilo em outros países. 

D) Procurar, mas não se beneficiar de asilo em outros países.  

 

08. É o número de princípios presente na Declaração Universal dos Direitos da Criança: 

A) 30 (trinta). 

B) 20 (vinte). 

C) 5 (cinco). 

D) 10 (dez). 

 

09. O CRAS é uma unidade: 

A) Privada e corporativa, de base regional. 

B) Privada, mas aberta, de base internacional. 

C) Pública estatal de base territorial. 

D) Pública, mas fechada, de base autônoma.   

 

10. O benefício da assistência social será prestado, a quem dela necessitar: 
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A) Independentemente de contribuição à seguridade social. 

B) Dependendo do grau de cidadania. 

C) Dependendo da contribuição à seguridade social. 

D) Independentemente de merecimento tácito.  

 

11. O Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-juvenil possui seis eixos. Não é 

um deles: 

A) Análise da situação. 

B) Mobilização e articulação. 

C) Defesa e responsabilização. 

D) Combate à pedofilia.    

 

12. O SINASE destina-se a adolescentes: 

A) Em estado de penúria, famélicos e/ou mendicância. 

B) Que pratiquem atos infracionais. 

C) Que sejam analfabetos, semianalfabetos ou analfabetos funcionais. 

D) Que sejam portadores de necessidades especiais. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TEXTO 
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13. Sobre o texto, analisar os itens abaixo: 

I. As moléculas dos dois tipos de plantas descobertas por cientistas chilenos, são capazes de resguardar 

apenas a radiação solar dos vegetais, e não a pele humana. 

II. As mudanças climáticas que ocorrem na região polar, fazem com que plantas se espalhem por outras 

áreas. 

III. A descoberta feita por cientistas chilenos fará com que eles entendam melhor os mecanismos de 

defesa de outras espécies de plantas que são vulneráveis às radiações. 

Estão corretos: 

A) Somente os itens I e II. 

B) Somente os itens I e III. 

C) Somente os itens II e III. 

D) Todos os itens. 

 

14. Há várias maneiras de formar o plural das palavras seguindo corretamente as regras gramaticais. 

Assinale a alternativa onde o termo no singular retirado do Texto está incorretamente empregado 

no plural: 

A) “fabricação” (linha 3) – fabricações. 

B) “radiação” (linha 5) – radiaçãos.  

C) “estudo” (linha 8) – estudos. 

D) “defesa” (linha 15) – defesas. 

 

15. Analise a imagem abaixo. 
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De acordo com o Novo Acordo Ortográfico, assinale a alternativa correta sobre a palavra em destaque 

na imagem: 

A) Os ditongos abertos tônicos “éi” e “ói” perdem o acento agudo quando caem na penúltima 

sílaba, ou seja, ideia – sem acento – é a forma correta de escrever. 

B) Os ditongos abertos tônicos “éi” e “ói” perdem o acento agudo quando caem na antepenúltima 

sílaba. 

C) Com o Novo Acordo Ortográfico, a palavra “idéia” não perde o acento agudo, assim como 

acontece com a palavra “anéis”. 

D) A palavra “idéia” não perde o acento agudo, pois todas as palavras oxítonas são acentuadas.  

 

16. Complete a lacuna abaixo e assinale a alternativa que relaciona o item à resposta correta: 

“Não entendo o ______________________ de sua ausência em nosso encontro!”. 

A) porque. 

B) por que. 

C) por quê. 

D) porquê 

 

17. Analise a frase a seguir: “Minha mãe faz uns bolos gostosos!” 

A expressão “bolos gostosos” apresenta, na ordem em que os termos aparecem, respectivamente: 

A) Um pronome e um adjetivo. 

B) Um adjetivo e um adjetivo. 

C) Um advérbio e um substantivo. 

D) Um substantivo e um adjetivo. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

18. Segundo sua etimologia, o termo gentílico vem do latim “gentilitius” que por sua vez provém de 

gens, que significa família ou tribo. Em relação ao seu significado é a palavra que designa a origem de 

uma pessoa. Sabendo disso, o nome do local de nascimento é o que determina normalmente o 

gentílico. O gentílico de quem nasce no estado de Santa Catarina é: 

A) Catarinense ou barriga-verde. 

B) Catarines ou barriga-verde. 

C) Catarinense ou catarinenho. 

D) Catarines ou catarinense. 

 

19. Complete a lacuna corretamente: 
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“Um paciente conseguiu na Justiça de Jaraguá do Sul, cidade localizada no _____________________ uma 

liminar que impede que seja feita uma eventual transfusão de sangue durante uma cirurgia que ele 

precisa fazer. Segundo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), o homem entrou com o processo 

por convicções religiosas. A decisão foi divulgada no dia 27 de julho de 2017.” 

(fonte adaptada: g1.globo.com >acesso em 31 de julho de 2017) 

A) Norte do estado de Santa Catarina. 

B) Litoral sul do estado de Santa Catarina. 

C) Extremo oeste do estado de Santa Catarina. 

D) Oeste do estado de Santa Catarina. 

 

20. A data comemorativa da emancipação política-administrativa do Município de Belmonte – SC, é 

celebrada anualmente no dia:  

A) 09 de Janeiro. 

B) 22 de Março. 

C) 17 de Novembro. 

D) 01 de Julho. 

 


