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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 
 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e 

se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas 
(a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o 
caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma 
divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido; 

 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações 
relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao 
fiscal de sala para corrigir em Ata; 

 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de 

prova e ao preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta; 
 Não é permitido durante a realização da prova: a) equipamentos eletrônicos como 

máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, 
máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; 
b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, 
impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material 
de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer 
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no 
comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar 

da sala de aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o 

cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova; 
 O candidato NÃO poderá levar consigo o Caderno de Questões. 
 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no 

presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da 
sua prova; 

 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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Rebelde do Sul – Entre bares e livrarias, passeie 
pelos locais favoritos de Paulo Leminski, o 

poeta que é a cara de Curitiba 
 

Paulo Leminski é o “cachorro louco”, o “ex-
estranho”, a “besta dos pinheirais” da literatura 
brasileira. Em Curitiba, porém, ele é o amigo, o 
colega e o pai que viveu pelas ruas, livrarias e 
bares da cidade até 1989, ano de sua morte. Por 
beber de fontes tão distintas como o concretismo e 
a poesia japonesa de haicais, nunca se ligou a uma 
estética: escrevia como falava – e falava com 
sotaque curitibano. Em 2013 sua obra completa foi 
relançada. Virou best-seller. Desde então, inspirou 
um roteiro oficial pela capital paranaense, onde as 
pessoas ainda se lembram dele apenas como 
“Paulo”. 

“Meu pai era da rua, circulava muito”, conta 
Aurea Leminski, filha do autor. Talvez por isso, está 
na memória de bares como o Bife Sujo e o Bar do 
Stuart, onde era visto usando guardanapos como 
rascunho. Quem recorda é Orlando Azevedo, 
fotógrafo português radicado em Curitiba, que ainda 
guarda uma das “relíquias” consigo. No início dos 
anos 70, Orlando era membro da banda A Chave, 
com quem o poeta colaborou em mais de uma 
ocasião. “Nessa época, Paulo ainda gostava de 
rock” brinca Azevedo, “depois ele conheceu 
Gilberto Gil, Caetano Veloso, e só ouvia MPB.” 

Aurea lembra que a casa da família, no 
bairro Pilarzinho, era o famoso “guruato da 
marginalia” dos anos 1970, onde o autor recebia 
toda a intelectualidade curitibana. Foi essa fama 
que atraiu, certa vez, um jovem Caetano, ao lado 
da também cantora Gal Costa, curiosos atrás do tal 
guru. O encontro rendeu frutos, como a letra da 
canção “Verdura”, escrita por Paulo. 

O escritor também era frequente na 
Biblioteca Pública e na Livraria do Chain, onde 
aprofundava a pesquisa que deu início a seu livro 
de prosa experimental, o Catatau (1975). O 
interesse pela cultura oriental, manifestado nos 
haicais de Distraídos Venceremos (1987), por 
exemplo, foi desenvolvido pelo contato com as 
artes marciais: Leminski era faixa preta em judô, 
que praticava na academia Kodokan, ainda aberta. 

O poeta saiu pouco de Curitiba. Dizia que 
“pinheiro não se transplanta”. Hoje, é um ícone da 
cidade, homenageado até mesmo em grafites. Nos 
muros do centro e do Largo da Ordem, ainda estão 
plantadas as raízes profundas de sua arte marginal.  
Fonte: Revista Vamos/LATAM, Janeiro de 2018, páginas 30 e 31.  

 
 
 
 

01) Assinale a alternativa INCORRETA de 
acordo com o texto: 
 
(A) A casa de Paulo Leminski era um ponto de 
encontro de artistas e o poeta recebia até cantores 
famosos como Caetano Veloso e Gal Costa. 
(B) Paulo Leminski era um poeta recluso, que 
não saia muito de sua casa e nem de sua cidade, 
Curitiba.  
(C) O poeta Paulo Leminski não seguia uma 
determinada estética e sua inspiração vinha de 
fontes distintas como o concretismo e os haicais 
japoneses. 
(D) Vários estabelecimentos, públicos e 
privados, que o poeta frequentava ainda funcionam 
em Curitiba. 
(E) O poeta Paulo Leminski também se 
interessava por esportes e por música.  
 
02) Assinale a alternativa correta de acordo com 
o seguinte trecho: “Por beber de fontes tão 
distintas como o concretismo e a poesia 
japonesa de haicais, nunca se ligou a uma 
estética: escrevia como falava – e falava com 
sotaque curitibano”: 
 
(A) O poeta Paulo Leminski negava suas raízes 
curitibanas. 
(B) A poesia de Paulo Leminski é criticada pelo 
uso de uma linguagem informal na escrita e 
caracterizada como uma arte marginal. 
(C) Paulo Leminski falava do jeito curitibano e 
reproduzia esta variedade geográfica em sua 
escrita.  
(D) A obra de Paulo Leminski possui muitas 
influências externas e não representa a arte 
curitibana. 
(E) A fala de Paulo Leminski apresentava traços 
linguísticos de sua faixa etária. 
  
03) Assinale a alternativa cuja palavra apresente 
o(s) mesmo(s) processo(s) de formação de 
palavras presentes na palavra paranaense: 
 
(A) Ex-estranho. 
(B) Transplanta. 
(C) Relançada. 
(D) Plantadas. 
(E) MPB. 
 
04) Assinale a alternativa cuja palavra destacada 
não expresse a mesma circunstância da palavra 
ainda no período: “Nos muros do centro e do 
Largo da Ordem, ainda estão plantadas as 
raízes profundas de sua arte marginal”. 
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(A) Hoje, é um ícone da cidade, homenageado 
até mesmo em grafites. 
(B) Nessa época, Paulo ainda gostava de rock”  
brinca Azevedo, “depois ele conheceu Gilberto Gil, 
Caetano Veloso, e só ouvia MPB”. 
(C) Desde então, inspirou um roteiro oficial pela 
capital paranaense, onde as pessoas ainda se 
lembram dele apenas como “Paulo”. 
(D) Em Curitiba, porém, ele é o amigo, o colega 
e o pai que viveu pelas ruas, livrarias e bares da 
cidade até 1989, ano de sua morte. 
(E) Talvez por isso, está na memória de bares 
como o Bife Sujo e o Bar do Stuart, onde era visto 
usando guardanapos como rascunho.  
 
05) Assinale a alternativa cuja oração 
subordinada em destaque exerça a mesma 
função sintática da oração subordinada 
destacada no período: “Aurea lembra que a 
casa da família, no bairro Pilarzinho, era o 
famoso “guruato da marginalia” dos anos 1970, 
onde o autor recebia toda a intelectualidade 
curitibana”. 
 
(A) Dizia que “pinheiro não se transplanta”.  
(B) Leminski era faixa preta em judô, que 
praticava na academia Kodokan, ainda aberta. 
(C) Quem recorda é Orlando Azevedo, fotógrafo 
português radicado em Curitiba, que ainda guarda 
uma das “relíquias” consigo. 
(D) Foi essa fama que atraiu, certa vez, um 
jovem Caetano, ao lado da também cantora Gal 
Costa, curiosos atrás do tal guru. 
(E) O escritor também era frequente na 
Biblioteca Pública e na Livraria do Chain, onde 
aprofundava a pesquisa que deu início a seu livro 
de prosa experimental, o Catatau (1975). 
 
06) Sabendo que uma compra a prazo custa R$ 
2.376,00 reais. Qual o seu preço à vista com 12% 
de desconto? 
 
(A) R$ 2135,32. 
(B) R$ 2098,88. 
(C) R$ 2072,11. 
(D) R$ 1972,10. 
(E) R$ 1961,14. 
 
07) Dada a sequência 1, 8, 15, ... o sétimo termo 
desta sequência será? 
 
(A) 22.  
(B) 36. 
(C) 43. 
(D) 50. 
(E) 57. 
 
 
 

08) Nome inicial do distrito que veio a tornar-se 
o município de Lidianópolis/PR: 
 
(A) Jandaia do Sul. 
(B) Jardim Alegre do Norte. 
(C) Borrazópolis do Sul. 
(D) Ubá do Sul. 
(E) Ubá do Norte. 
 
09) Partido político ao qual está atualmente 
filiado o deputado federal Rodrigo Maia, atual 
presidente da Câmara Federal em Brasília: 
 
(A) PMDB. 
(B) PSDB. 
(C) PPS. 
(D) PP. 
(E) DEM. 
 
10) No ambiente de trabalho, a realização 
apenas de tarefas relacionadas ao trabalho, a 
busca de crescimento profissional sem 
prejudicar os colegas, são exemplos de: 
 
(A)  Posicionamento ético no trabalho. 
(B) Falta de competitividade profissional. 
(C)  Comodismo profissional. 
(D)  Falta de criatividade. 
(E)  Falta de iniciativa. 
 
11) Sobre os direitos sociais assinale a 
alternativa CERTA: 
 
(A) Os direitos sociais têm por objetivo eliminar 
por completo as desigualdades sociais e 
econômicas e as diferenças de classe social. 
(B) O princípio norteador dos direitos sociais é o 
argumento de que as condições sociais e 
econômicas de determinado grau de pobreza não 
priva os cidadãos de participação social. 
(C) A função dos direitos sociais é garantir 
certas prerrogativas relacionadas com condições 
mínimas de bem-estar social e econômico e, assim, 
assegurar o exercício da cidadania. 
(D)  Os direitos sociais dizem respeito ao direito 
de cada cidadão de se relacionar com os outros 
socialmente. 
(E)  Os direitos sociais dizem respeito aos 
direitos das minorias, das diferenças sociais. 
 
12) Sobre a cidadania moderna, assinale a 
alternativa CERTA: 
 
(A) A cidadania compreende o direito civil, como 
por exemplo, o direito à liberdade, como o direito de 
ir e vir. 
(B) A cidadania compreende o direito político de 
votar e ser votado. 
(C) A cidadania  compreende os direitos sociais, 
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que estão relacionados com condições mínimas de 
bem-estar social e econômico. 
(D) A cidadania compreende os direitos de 
quarta geração, que agregam demandas 
provenientes de novos tipos de movimento social, 
como o das minorias étnicas e culturais, dos 
homossexuais, dos movimentos ecológicos e 
feministas. 
(E) Todas as alternativas acima estão certas. 
 
13) A Busca Ativa é uma estratégia do Plano 
Brasil Sem Miséria para alcançar a população 
mais pobre considerada invisível, aquela que 
não acessa serviços públicos e vive fora de 
qualquer rede de proteção social. Nesse 
sentido, assinale a alternativa que NÃO 
compreende estratégia da Busca Ativa. 
 
(A) Localizar as famílias extremamente pobres e 
incluí-las no Cadastro Único para manter 
informações atualizadas. 
(B) Localizar e cadastrar crianças e 
adolescentes para adoção. 
(C) Incluir famílias que atendam aos critérios de 
elegibilidade no Bolsa Família, no Bolsa Verde, no 
Fomento a Atividades Produtivas, no Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil e no Benefício de 
Prestação Continuada. 
(D) Acesso aos serviços sociais básicos de 
saúde e educação. 
(E)  Acesso aos serviços de assistência social, 
saneamento, trabalho e segurança alimentar e 
nutricional, entre outros. 
 
14) Num computador o teclado, o monitor, o 
mouse, o HD compreendem: 
 
(A)  A Unidade de Controle. 
(B)  O CPU. 
(C)  O Software. 
(D)  O Hardware. 
(E)  O Sistema Operacional. 
  
15) A Unidade Central de Processamento é:  
 
(A)  O Centro Nervoso do computador, porque 
controla e gerencia todas as suas operações. 
(B) A Memória RAM do computador, porque 
determina o numero de instruções e os dados 
armazenados. 
(C) O Disco Rígido, que pode servir tanto para 
entrada e para saída de dados do computador. 
(D) A Placa Mãe, principal placa de circuitos de 
um computador. 
(E) A mesa que comporta o computador. 
 
16) Serviços disponíveis e direitos destinados a 
indivíduos e suas famílias que se encontram em 
situação de vulnerabilidade ou risco pessoal 

e/ou social, realizam-se por meio de serviços, 
benefícios, programas e projetos ofertados e/ou 
articulados na proteção social básica através 
do: 
 
(A) Sistema Único de Saúde (SUS). 
(B) Centros de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS). 
(C) Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS). 
(D) Benefício de Prestação Continuada (BPC). 
(E) Centro de Referências, Estudos e Ações 
sobre Crianças e Adolescentes (CECRIA). 
 
17) Nos contatos com usuário com qualquer 
deficiência (física, visual...) é importante evitar a 
utilização de determinadas terminologias que 
podem reforçar a segregação e a exclusão 
social. Qual dos termos abaixo é hoje 
mundialmente utilizado para referir-se a essas 
pessoas? 
 
(A) Pessoa incapaz. 
(B) Portador de necessidades especiais.  
(C) Pessoa  excepcional. 
(D) Portador de deficiência. 
(E) Pessoa com deficiência.  
 
18) Conforme a Lei nº 13.146/2015, “Toda pessoa 
com deficiência tem direito à igualdade de 
oportunidades como as demais pessoas e não 
sofrerá nenhuma espécie de discriminação”. 
Assinale a alternativa ERRADA: 
 
(A) A pessoa com deficiência será protegida de 
toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, tortura, crueldade, opressão 
e tratamento desumano ou degradante. 
(B) A pessoa com deficiência é obrigada à 
usufruir de benefícios decorrentes de políticas 
públicas. 
(C) É dever de todos comunicar à autoridade 
competente qualquer forma de ameaça ou de 
violação aos direitos da pessoa com deficiência. 
(D) A pessoa com deficiência tem o direito de 
exercer o direito à família e à convivência familiar e 
comunitária. 
(E) A pessoa com deficiência tem o direito de 
exercer o direito à profissionalização, ao trabalho, à 
previdência social. 
 
19) No cuidado profissional de crianças e 
adolescentes são fundamentais as ações de 
fortalecimento de vínculos e promoção da 
resiliência (resiliência compreendida como a 
capacidade de superar adversidades e de lidar 
positivamente com situações difíceis). Mas, a 
resiliência depende de alguns fatores para que 
ocorra. Nesse sentido, com relação a esses 
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fatores, assinale a alternativa ERRADA: 
 
(A) Criança ou adolescente com atributos 
pessoais fortalecidos como autonomia, autoestima, 
são fatores que proporcionam maiores condições  
para enfrentarem adversidades. 
(B) Rede de apoio social e recursos 
institucionais que encorajem e apoiem a criança e o 
adolescente são importantes para estes sujeitos no 
enfrentamento das circunstâncias da vida. 
(C) Família coesa, onde não há negligência com 
a criança e adolescente é fator fundamental para o 
fortalecimento da resiliência. 
(D) Famílias de pais separados, famílias homo 
afetivas, são fatores que impedem o fortalecimento 
da resiliência, pois a desestruturação desses 
modelos de família criam obstáculos diversos para 
crianças e adolescentes,  tornando-os frágeis e 
problemáticos. 
(E) Família onde existe pelo menos um adulto 
com laço afetivo forte com a criança ou o 
adolescente, que oferece suporte emocional nos 
momentos de crise, contribui para que crianças e 
adolescentes se tornem fortalecidos. 
 
20) No contato com as famílias, por menor que 
seja o tempo disponível para o atendimento, os 
profissionais precisam enfatizar alguns valores 
familiares e sociais importantes para uma 
convivência familiar saudável. A partir do 
exposto, qual alternativa NÃO contempla esses 
valores: 
 
(A) A intervenção do profissional não favorece a 
saúde física e emocional de crianças e 
adolescentes em seu processo de crescimento e 
desenvolvimento, em especial nos momentos de 
conflitos, isso é papel única e exclusivamente da 
família. 
(B) Respeitar os direitos da criança e do 
adolescente e expressar afeto e carinho, dentre 
outros. 
(C) No decorrer do atendimento, a fala, o olhar, 
os gestos do profissional, podem fazer uma enorme 
diferença na construção do vínculo familiar. 
(D) A observação da qualidade das interações 
entre a família e a criança oferece oportunidades de 
comentar sobre a importância da estimulação para 
o desenvolvimento neuropsicomotor e das 
competências da criança: brincar, estimular a 
curiosidade e a criatividade, por exemplo. 
(E) Informações  transmitidas em linguagem 
simples e acessível é fundamental para a 
compreensão da mensagem profissional. 
 
21) Em relação aos cuidados com a pessoa 
idosa deve-se levar em consideração alguns 
fatores. Observe as afirmativas abaixo e depois 
assinale a alternativa correspondente: 

I - A atenção ao idoso deve ser organizada de 
maneira integrada e os cuidados precisam ser 
coordenados ao longo do percurso assistencial 
numa lógica de atendimento em rede. 
II - Na linha de cuidados do idoso é importante o 
foco em ações de educação, promoção e 
prevenção de doenças. 
III - Na questão do cuidado do idoso o modelo 
de assistência deve ter o foco exclusivo na 
doença, pois, o idoso já vivenciou o suficiente 
para ter que participar de ações educativas ou 
preventivas. 
 
(A)  I, II e III estão certas.  
(B)  II e III estão certas.  
(C) I e II estão certas.  
(D) I e III estão ceras. 
(E)  Somente a III está certa. 
 
22) Assinale a alternativa ERRADA em relação 
aos diretos da pessoa idosa presentes no 
Estatuto do Idoso: 
 
(A) O idoso goza de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 
prejuízo da proteção integral. 
(B) O idoso tem direito à educação, cultura, 
esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e 
serviços que respeitem sua peculiar condição de 
idade. 
(C) É assegurada a atenção integral à saúde do 
idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde - 
SUS, garantindo-lhe o acesso universal e 
igualitário. 
(D) O idoso tem direito ao exercício de atividade 
profissional, respeitadas suas condições físicas, 
intelectuais e psíquicas. 
(E) O idoso tem direito a moradia digna apenas 
no seio da família natural e jamais deverá ser 
colocado em instituição pública ou privada, mesmo 
que seja o desejo do idoso. 
 
23) Sobre os Serviços de Acolhimento 
Institucional para crianças e adolescentes, leia 
atentamente as afirmativas abaixo e em seguida 
assinale a alternativa correspondente:  
 
I - À equipe do Serviço de Acolhimento cabe a 
aproximação entre o acolhido e sua família, para 
o fortalecimento de vínculos com vistas à 
reintegração. 
II - O serviço de acolhimento deve ofertar 
atendimento personalizado e em pequenos 
grupos e favorecer o convívio familiar e 
comunitário das crianças e adolescentes 
atendidos, bem como a utilização dos 
equipamentos e serviços disponíveis na 
comunidade local. 
III - O serviço deve ter aspecto semelhante ao de 
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uma residência e estar inserido na comunidade, 
em áreas residenciais, sem identificação do 
serviço, oferecendo ambiente acolhedor e 
condições institucionais para o atendimento 
com padrões de dignidade. 
 
(A)  I, II estão certas.   
(B)  I, II e III estão certas.  
(C)  II e III estão certas.  
(D)  I e III estão certas. 
(E)  Somente a III está certa. 
  
24) O Estatuto da Criança e do Adolescente 
considera: 
 
(A) Criança é a pessoa até onze anos de idade 
incompletos, e adolescente aquela entre onze e 
dezoito anos de idade. 
(B) Criança é a pessoa até doze anos de idade 
incompletos, e adolescente aquela entre doze e 
vinte e um anos de idade. 
(C) Criança é a pessoa até dez anos de idade 
incompletos, e adolescente aquela entre dez e 
dezoito anos de idade. 
(D) Criança é a pessoa até doze anos de idade 
incompletos, e adolescente aquela entre doze e 
dezoito anos de idade. 
(E) Nenhuma da  alternativas anteriores está 
certa. 
 
25) Marque a alternativa que não corresponde a 
hábitos diários de higiene pessoal: 
 
(A) Ir ao dentista. 
(B) Lavar o rosto ao acordar e dormir. 
(C) Banho uma vez por dia. 
(D) Escovar o cabelo  todo dia, com uma escova 
só sua. 
(E)  Lavar as mãos após o uso do banheiro, 
antes de preparar a comida e antes de comer. 
 
26) Entendendo que o indivíduo em situação de 
rua, no seu processo de exclusão, sofre 
rupturas familiares, sociais e afetivas, tendo que 
necessariamente vivenciar novas formas de se 
relacionar em contextos sociais marcados pela 
desumanização e caracterizados por estigmas, 
violência e segregação, o que o incita a 
ressignificar sua vida. Nesse sentido, em 
relação às políticas sociais destinadas a este 
segmento social assinale a alternativa CERTA: 
 
(A) Buscam enfrentar essa realidade com o 
apoio da polícia civil e militar  para retirá-los das 
ruas e alocá-los na família de origem ou em 
albergues. 
(B) Buscam enfrentar essa realidade apenas 
nos momentos que esses sujeitos cometem crimes 
contra as pessoas e contra o patrimônio público, 

buscando localizar a família quando se trata de 
crianças e adolescentes ou, no caso de adultos, no 
sentido de identificar a pessoa, pois a maioria deles 
não têm documentos pessoais. 
(C) Buscam enfrentar essa realidade com 
políticas que compreendam o contexto da 
psicodinâmica da vida nas ruas, por meio de 
estratégias que desenvolvem ações in loco, 
realizando uma abordagem ampliada, que 
possibilite a essa população o acesso aos direitos, 
e não mais como uma “caridade” ofertada. 
(D) Não existem políticas sociais para este 
segmento populacional, nem se tratando de 
crianças e adolescentes, nem se tratando de 
adultos. 
(E)  Buscam enfrentar essa realidade apenas em 
se tratando de crianças e adolescentes, buscando 
localizar a família para encaminhá-la ao Ministério 
Público. 
 
27) Sobre criar vínculos no cuidado com 
pessoas em situação de rua: 
 
(A) É impossível conviver e executar ações com 
pessoas em situação de rua sem estabelecer 
vínculos que humanizem e facilitem o encontro e 
possibilitem respostas. 
(B) Estabelecer vínculos é uma aprendizagem 
possível e uma dimensão humana que podemos 
desenvolver. Mas, para isso é necessário o 
despojamento e a empatia, a capacidade de 
compreender sem julgar e o respeito. 
(C) Sabemos que não somos capazes de 
estabelecer vínculos positivos com todas as 
pessoas, por isso é bom trabalhar em equipes que 
avaliam constantemente suas ações. Não podemos 
tudo, precisamos conhecer nossos limites e 
possibilidades. 
(D) Os vínculos são inclusivos, importantes não 
tanto em programas e projetos, mas no existir para 
o outro. Não se estabelece vínculo que humaniza 
onde a pessoa é encaminhada, e não 
acompanhada, onde se transforma em dados, 
fichas e deixa de ser o que é: pessoa. 
(E) Todas as alternativas acima estão certas. 
 
28) Assinale a alternativa ERRADA sobre o 
posicionamento corporal: 
 
(A) Um correto posicionamento previne o 
surgimento de complicações motoras 
(encurtamentos musculares, diminuição da 
amplitude de movimento). 
(B) A postura corporal não tem uma maior 
importância o não interfere no que se refere à 
autoestima, melhorar a comunicação ou 
funcionalidade ao realizar tarefas. 
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(C) A promoção de um correto posicionamento 
da pessoa ao longo do seu dia, promove o conforto 
e o bem-estar da pessoa. 
(D) Para além dos benefícios físicos, uma 
postura correta tem também um impacto na 
capacidade da pessoa comunicar e realizar uma 
determinada tarefa, facilitando, muitas vezes, a sua 
funcionalidade e comunicação. 
(E) Ter uma boa postural corporal é sinônimo de 
saúde. Coluna ereta, ombros alinhados e olhar reto 
têm poderes de diminuir dores nas costas, 
aumentar a autoestima. 
 
29) Ter uma postura adequada no trabalho 
envolve diversos fatores, que vão desde a 
maneira como nos comportamos até o jeito que 
realizamos tarefas.  Nesse sentido, assinale a 
alternativa. ERRADA: 
 
(A) Uma aparência desleixada no ambiente de 
trabalho passa uma imagem negativa da pessoa. 
(B)  A responsabilidade é uma característica 
fundamental no ambiente de trabalho. Ser 
responsável é cumprir os prazos e ter zelo com o 
trabalho, realizando as atividades da melhor 
maneira possível. 
(C) Ter educação e respeito com colegas e 
usuários, levando suas opiniões em consideração e 
sendo sempre cordial com todas as pessoas não 
tenha atitudes racistas, homofóbicas ou misóginas 
e respeite a vivência de todas as pessoas que 
trabalham com você. 
(D) Pelo fato das instituição serem um ambiente 
informal, pode-se usar gírias ou falar palavrões com 
colegas e usuários. 
(E)  No horário de trabalho, esse tempo deve ser 
dedicado às tarefas institucionais, por exemplo: 
entrar em sites de entretenimento durante o horário 
de trabalho é antiético.  Tal atividade pode ser 
realizada durante o horário de almoço ou quando 
estiver em casa. 
 
30) Conhecer a criança ou adolescente implica: 
 
(A) Identificar o processo do seu 
desenvolvimento nos vários aspectos de sua 
evolução: biológicos, psicológicos, sociais. 
(B)  Entender o seu desenvolvimento físico. 
(C) Conhecer a sua hereditariedade. 
(D) Entender como se dá o seu 
desenvolvimento biológico. 
(E)  Identificar os seus fatores genéticos. 
 
 


