
 

 

 
 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAÍ 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2018 - DATA: 25/03/2018 

PERÍODO DA PROVA: MANHÃ 

CARGO: EDUCADOR SOCIAL 
 

 
LEIA AS INTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE REALIZAR A PROVA 

 

1. Você vai receber do fiscal os materiais abaixo: 
� Um CADERNO DE PROVA com 30 questões objetivas sem repetição ou falha. Caso haja algum 

erro de impressão favor comunicar ao fiscal de sala para fazer a troca do CADERNO DE PROVA. 
� Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova objetiva. Cuidado para não rasurar o 

código de barras do mesmo. 
� Para a realização da prova objetiva, use apenas o material mencionado acima e em hipótese 

alguma, papéis para rascunho. 
2. Verifique se o material recebido está completo. Verifique se seus dados pessoais conferem com aqueles 

apresentados no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de 
sala para efetuar a correção em Ata. 

3. Após a conferência de seus dados pessoais, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio 
do CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta. 

4. Preencha o seu número de inscrição e assine no espaço abaixo indicado neste CADERNO DE PROVA. 
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser 

feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.  

EXEMPLO:   
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é 

personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 
7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, bem 

como qualquer outro tipo de rasura. Alternativas rasuradas serão anuladas automaticamente pelo 
sistema de correção. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 04 (quatro) alternativas, classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas 
uma alternativa para cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Nenhum fiscal está autorizado a emitir opinião, nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 

Prova Objetiva. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
11. Reserve um tempo hábil antes do final do tempo de prova para transcrever as alternativas para o seu 

CARTÃO-RESPOSTA. 
12. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE PROVA não serão levados em conta. 
13. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 

devidamente assinado e preenchido. Entregue também ao Fiscal de sala o CADERNO DE PROVA. O 
mesmo não poderá ser levado pelo candidato, deve ser guardado e lacrado em envelope específico. 

14. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 03horas. 
15. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) 

hora de seu início. 
BOA PROVA! 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

INSCRIÇÃO NOME COMPLETO 
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Como sair do negativo 

 
Os brasileiros nunca tiveram tantas dívidas, 
mas com planejamento e disciplina é 
possível se capitalizar para renegociar 
débitos e limpar o nome na praça 
 

Sobra cada vez mais mês no final do 
salário - e a pilha de contas ___ pagar 
tende ___ ficar perigosamente maior do 
que o dinheiro que entra. O número de 
brasileiros enrascados na ciranda das 
dívidas e no pesadelo da inadimplência 
cresce com a mesma rapidez com que uma 
cobrança chega ___ porta de casa. Os 
meses são intermináveis para quem não 
consegue resolver a matemática dos gastos 
e recorre ___ empréstimos com juros 
estratosféricos para conseguir fechar as 
contas. 

Levar ___ vida no vermelho virou 
angústia nacional. Não apenas ________ 
falta organização financeira ou _______ o 
impulso consumista é incontrolável. O 
brasileiro anda encalacrado por uma razão 
muito mais preocupante: ele está mais 
pobre. Dados do IBGE mostram que a 
renda média encolheu 15% só no último 
ano. A cara feia do desemprego, além 
disso, passou a assustar mais gente.  

Achar um saldo positivo depois de 
comparar receitas e despesas passou a ser 
tarefa digna de Hércules, o herói mitológico 
das 12 missões impossíveis. “O salário 
sumiu e, como ninguém tem o hábito de 
fazer reservas, pedir dinheiro emprestado 
foi a solução”, explica Mauro Halfeld, 
professor da Universidade Federal do 
Paraná, autor de vários livros sobre 
finanças pessoais. Mas é possível tirar o pé 
da lama, garantem especialistas. O 
planejamento é o melhor amigo do 
orçamento equilibrado. Para o economista 
Miguel de Oliveira, vice-presidente da 
Associação Nacional dos Executivos de 
Finanças (Anefac), as incertezas e 
aberrações da economia nacional exigem 
do consumidor brasileiro uma postura 
sempre muito cautelosa. “Ele tem de estar 
preparado para o pior”. 

A volta ao azul começa pela 
organização de uma planilha. Saber quais 
são as despesas mensais e o impacto 

deste ou daquele item no valor final permite 
que o devedor descubra ______ está o 
problema maior. A ideia é ser detalhista nas 
anotações, mesmo que no início a missão 
seja monótona. Deve-se descrever tudo, 
até as esmolas e o dinheiro do cafezinho. É 
a primeira fase de uma tomada de 
consciência.  

Há junto um esforço psicológico a ser 
realizado. “É preciso controlar a ansiedade 
de consumo e não cair na ilusão de que é 
bom usufruir hoje de um bem que só se 
poderá pagar amanhã”, alerta o economista 
Alberto Matias, da ABM Consulting. 
Sobretudo, deve-se evitar uma postura 
passiva. “O maior erro do inadimplente é 
achar que as coisas vão se acertar 
sozinhas e que a situação não pode ficar 
pior. Sempre fica”, avisa Halfeld. 

Abdicar de alguns luxos para acabar 
com o pesadelo das cobranças faz parte da 
cartilha básica dos que querem sair do 
vermelho. Quem coloca na ponta do lápis 
as despesas da casa percebe que a vida 
encareceu. Os brasileiros enrolados em 
dívidas podem ser bem diferentes entre si. 
____ pelo menos quatro tipos principais, 
segundo os especialistas: os ocasionais, os 
calculados, os relapsos e os crônicos. 

Uma das regras mais importantes no 
caminho do débito zero é esgotar todas as 
possibilidades para reduzir ou mesmo 
quitar os empréstimos no sistema 
financeiro. Vale pedir ajuda a um velho 
amigo, ___ algum parente, ___ vizinha ou a 
um colega de trabalho. Não se deve ter 
vergonha de admitir suas dificuldades ou de 
encarar uma mudança de padrão de vida. 
“Reduzir dívida é como fazer dieta. Chato 
no começo, mas os resultados são claros”, 
compara Halfeld. 
      
LUZ, Cátia; MENDONÇA, Ricardo. Como 
sair do vermelho. Revista Época. 
(Adaptado) 
 
01) Assinale a alternativa que completa 
corretamente as lacunas do texto, na 
ordem em que aparecem: 
a)  à, à, a, a, à, por que, por que, onde 
A, à, a. 
b)  a, à, a, a, à, porque, porque, aonde, 
A, a, a. 
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c)  à, a, à, à, a, por que, por que, aonde, 
Há, à, à. 
d)  a, a, à, a, a, porque, porque, onde, 
Há, a, à. 
 
02) “É preciso controlar a ansiedade de 
consumo e não cair na ilusão de que é 
bom usufruir hoje de um bem que só se 
poderá pagar amanhã.” O termo em 
destaque significa: 
a)  Abster. 
b)  Desfrutar. 
c)  Desprover. 
d)  Privar. 
 
03) Assinale a afirmação incorreta: 
a)  Ao dizer que “Sobra cada vez mais 
mês no final do salário” significa que o 
salário não é suficiente para pagar as 
contas do mês inteiro. 
b)  Para sair das dívidas compensa 
mudar o padrão de vida, pedir ajuda a 
outras pessoas, abandonar alguns luxos e 
assumir que está com dificuldades 
financeiras. 
c)  Uma planilha com o detalhamento 
dos gastos auxilia a pessoa que está 
endividada a organizar melhor as 
despesas. 
d)  As pessoas têm sempre uma 
pequena reserva financeira para uma 
necessidade mais urgente. 
 
04) O termo destacado na frase: 
“Sobretudo, deve-se evitar uma postura 
passiva” classifica-se, 
morfologicamente, como: 
a)  Preposição. 
b)  Advérbio. 
c)  Conjunção. 
d)  Pronome. 
 
05) A frase totalmente escrita em 
linguagem denotativa encontra-se na 
alternativa: 
a)  Mauro Halfeld, professor da 
Universidade Federal do Paraná, autor de 
vários livros sobre finanças pessoais. 
b)  Os brasileiros enrolados em dívidas 
podem ser bem diferentes entre si. 
c)  O brasileiro anda encalacrado por 
uma razão muito mais preocupante. 

d)  Mas é possível tirar o pé da lama, 
garantem especialistas. 
 
06) A alternativa que não corresponde a 
uma proposição lógica, é: 
a) O número 2 é primo. 
b) Curitiba é a capital do Paraná. 
c) O número 7 é par. 
d) O cão do menino.  
 
07) Considerando as proposições: 
p: Julia fala espanhol. 
q: Fábio fala japonês. 
A tradução da proposição “Ou Julia não 
fala espanhol ou Fábio fala japonês” 
para a linguagem simbólica é: 
a) p ^ q. 
b) q → p. 
c) (~p) v q. 
d) (~p) ^ (~q). 
 
08) Quando tratamos de lógica 
matemática, dizemos que uma 
conjunção é: 
a) Representada por p v q. 
b) Disjunção de duas proposições. 
c) Representada por p ^ q, tendo valor 
lógico V quando p ^ q são verdadeiras e F 
nos demais casos.  
d) Nenhuma das alternativas anteriores.  
 
09) Considere 3 caixas de bolas de gude. 
Sabe-se que a caixa triangular, a 
quadrada e a retangular possuem juntas 
69 bolas. A caixa retangular tem número 
de bolas da caixa triangular mais 20. O 
número de bolas da caixa quadrada 
menos o número de bolas da triangular é 
13. Qual a soma do número de bolas 
presentes na caixa quadrada e 
retangular?  
a) 25. 
b) 32. 
c) 57. 
d) 82. 
 
10) Em lógica, contradições também são 
chamadas de: 
a) Valor lógico. 
b) Conectivo. 
c) Proposições contraválidas. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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11) Assinale a afirmativa INCORRETA 
sobre José Sarney: 
a) É um escritor e ocupa uma cadeira 
na Academia Brasileira de Letras. 
b) Ele e sua filha (Roseana Sarney) 
ocuparam o Governo do Estado do 
Maranhão.  
c) Ocupou a Presidência da República 
em decorrência do falecimento de Tancredo 
Neves. 
d) Seu último cargo público foi o de 
Senador, representando o Estado do 
Maranhão. 
 
12) Assinale entre as alternativas abaixo 
o nome do Ministro do Supremo Tribunal 
Federal que antes de sua posse na 
Suprema Corte foi advogado do Partido 
dos Trabalhadores: 
a) Alexandre de Moraes. 
b) Dias Toffoli. 
c) Ricardo Lewandowski. 
d) Roberto Barroso. 
 
13) No espaço de poucos anos os 
brasileiros assistiram ao processo de 
impedimento de dois presidentes, 
Fernando Collor e Dilma Rousseff, 
levando-se em conta apenas o período 
da redemocratização isso é muito pouco 
tempo. Associando este fato ao ocorrido 
quando do Golpe Civil-Militar de 1964, 
podemos afirmar que naquela época que 
quem perdeu o cargo de presidente foi: 
a) Café Filho. 
b) Jânio Quadros. 
c) João Goulart. 
d) Juscelino Kubitscheck. 
 
14) Uma das formas mais limpas para se 
gerar energia elétrica é através de 
usinas eólicas, o Brasil está entre os dez 
maiores geradores desta matriz 
energética do mundo. Qual Região é a 
maior geradora de energia através de 
usinas eólicas em nosso país? 
a) Nordeste. 
b) Norte. 
c) Sudeste. 
d) Sul. 
 
 

15) De acordo com o Estatuto, o idoso 
goza de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana. Prevenir a 
ameaça ou violação aos direitos do 
idoso é obrigação: 
a) Exclusiva da família natural ou 
substituta. 
b) Exclusiva da família e do Poder 
Público. 
c) De todos, família, comunidade, 
sociedade e do Poder Público. 
d) Apenas do Poder Público Federal, 
Estadual ou Municipal. 
 
16) A alimentação saudável tem início 
com a prática do aleitamento materno 
exclusivo até os 6 meses de idade e 
complementar até pelo menos os 2 anos, 
e se prolonga pela vida com adoção de 
bons hábitos alimentares.Uma 
alimentação saudável não pressupõe 
ingestão de: 
a) Cereais integrais e feijões, jalo, 
preto, e outros. 
b) Leite, derivados e carnes magras, 
aves ou peixes. 
c) Frutas, legumes e verduras. 
d) Frituras e alimentos como sucos 
artificiais. 
 
17) Observe a imagem abaixo: 
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De acordo com o Estatuto do Idoso deve 
ser garantido ao idoso à alimentação, à 
educação, à cultura, o esporte, o lazer, o 
trabalho, à cidadania, à liberdade, à 
dignidade, o respeito e à convivência 
familiar e comunitária. É assegurado 
também a gratuidade dos transportes 
coletivos públicos urbanos e um 
benefício mensal de 1 (um) salário-
mínimo ao idoso maior de: 
a) 70 anos. 
b) 65 anos. 
c) 50 anos. 
d) 75 anos. 
 
18) O envelhecimento progressivo da 
população nos países em 
desenvolvimento está ocorrendo de 
forma acelerada, gerando novos 
desafios e exigências ao sistema de 
saúde, como também para a sociedade, 
que precisa ser capaz de promover o 
envelhecimento saudável e ativo.  No 
Estatuto do Idoso, em relação a atenção 
integral à saúde é assegurado: 
I - Acesso universal e igualitário por 
intermédio do Sistema Único de Saúde. 
II - A cobrança de valores diferenciados 
em razão da idade no uso de próteses, 
órteses e outros recursos relativos ao 
tratamento. 
III - Gratuidade de medicamentos, 
especialmente os de uso continuado. 
IV - Atendimento geriátrico e 
gerontológico em ambulatórios. 
Está correto apenas: 
a) I, III e IV. 
b) I, II e IV. 
c) I, II e III. 
d) II, III e IV. 
 
19) O artigo 5º do Estatuto da Criança e 
do Adolescente preceitua que “Nenhuma 
criança ou adolescente será objeto de 
qualquer forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão”. Os profissionais 
que atuam com criança e adolescente 
em situação de violência, precisam estar 
atentos, pois de acordo com o estatuto, 
a suspeita ou confirmação de maus 
tratos, deverá obrigatoriamente ser 
comunicado ao: 

a) Batalhão da Polícia. 
b) Conselho Tutelar. 
c) Agente de Conselhos. 
d) Conselho de Escola. 
 
20) De acordo com o Estatuto da Criança 
e do Adolescente os direitos 
fundamentais garantidos relacionam-se 
ao Direito à Saúde, Direito à Convivência 
Familiar e Comunitária, Direito à 
Educação, Esporte e Lazer, Direito à 
Dignidade, Respeito e Liberdade e 
Direito à Preparação e Proteção ao 
Trabalho.  Em relação ao Direito à 
Profissionalização e à Proteção no 
Trabalho, é correto afirmar que: 
a) É proibido qualquer trabalho a 
menores de dezesseis anos de idade, salvo 
na condição de aprendiz. 
b) É proibido qualquer trabalho a 
menores de dezoito anos de idade, mesmo  
na condição de aprendiz. 
c) É proibido qualquer trabalho a 
menores de quatorze anos de idade, salvo 
na condição de aprendiz. 
d) É proibido qualquer trabalho a menor 
de quatorze até dezessete anos 
incompletos, mesmo na condição de 
aprendiz.  
 
21) A criança e adolescente com 
deficiência têm direitos, assegurados 
pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Em relação aos direitos 
assegurados, assinale (V) para as 
afirmativas verdadeiras e (F) para as 
falsas: 
( ) A criança com deficiência tem 
direito a atendimento especializado para 
que desenvolva todo o seu potencial. 
( ) O atendimento educacional 
especializado a criança e ao adolescente  
deverá ser preferencialmente na rede 
regular de ensino. 
( ) A criança e ao adolescente 
portador de deficiência é obrigatório a 
frequência em escolas especiais ou 
classes especiais. 
( ) Ao adolescente portador de 
deficiência é assegurado trabalho 
protegido. 
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( ) O adolescente deficiente não tem 
assegurado oportunidade de trabalho 
protegido.  
A sequência correta de cima para baixo 
é: 
a) V, V, V, V, F. 
b) F, V, V, F, V. 
c) V, F, V, F, V. 
d) V, V, F, V, F. 
 
22) Leia a charge abaixo: 

 
A ética é uma característica inerente a 
toda ação humana e, por esta razão, é 
um elemento vital na produção da 
realidade social. Em relação a ética não 
é correto afirmar que: 
a) Limita-se a um conjunto de regras 
sem questionamento. Se resume apenas à 
moral. 
b) É uma ciência que estuda os valores 
e princípios morais de uma sociedade e 
seus grupos. 
c) É indispensável ao profissional, 
porque na ação humana “o fazer” e “o agir” 
estão interligados. 
d) Ela serve para que exista um bom 
funcionamento social, que lida com a 
compreensão dos princípios que amparam 
as bases da moralidade social e da vida 
individual permitindo assim, que nenhuma 
pessoa saia prejudicado. 
 
23) O acolhimento familiar tem como 
objetivo proteger a criança e o 
adolescente que esteja em situação de 
risco e que, por algum motivo, precise 
se afastar do convívio familiar. Várias 
razões podem motivar o acolhimento. De 
acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente é incorreto afirmar que o 
acolhimento institucional: 

a) Substitui a família oferecendo 
proteção, carinho e valores para a criança / 
adolescente. 
b) Deve ser sempre o menor possível o 
tempo de permanência da 
criança/adolescente na instituição. 
c) Pode ser oferecido em diversas 
modalidades e gerido por diferentes 
instituições governamentais ou não 
governamentais. 
d) Deve ser encarado como uma 
condição excepcional na vida da criança/ 
adolescente. 
 
24) Observe a charge abaixo: 

 
De acordo com o Estatuto da Criança e 
do Adolescente a autoridade competente 
não poderá aplicar ao adolescente, 
verificada a prática de ato infracional, a 
seguinte medida: 
a) Advertência. 
b) Internação em estabelecimento 
educacional. 
c) Prestação de serviços à 
comunidade. 
d) Prestação de trabalho forçado. 
 
25) Uma Instituição de acolhimento de 
crianças e adolescentes do Município de 
Boa Esperança, visando atender um 
grupo de quatro irmãos que foram 
retirados das famílias de origem, decidiu 
separa-los entre os Municípios vizinhos 
prestando atendimento a todos. De 
acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, a atitude da instituição 
está: 
a) Adequada, pois seu dever é proteger 
e acolher todas as crianças. 
b) Inadequada, pois não é permitido o 
desmembramento de grupos de irmãos. 
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c) Adequada, pois todos os Municípios 
tem a obrigação de acolher qualquer 
criança.  
d) Adequada, pois a Lei permite o 
desmembramento de grupos de irmãos. 
 
26) No discurso corrente de políticos, 
comunicadores, dirigentes, educadores, 
sociólogos e uma série de outros 
agentes, está sempre presente a palavra 
cidadania. Assinale a alternativa 
incorreta em relação a cidadania: 
a) Cidadania pressupõe o 
desenvolvimento de valores Éticos que se 
objetivam nas seguintes virtudes cívicas. 
b) Cidadania expressa um conjunto de 
direitos que dá à pessoa a possibilidade de 
participar ativamente da vida e do governo 
de seu povo.  
c) Cidadania não deve ser vista como 
uma condição passiva e privilegiada de 
poucos, mas sim como um Direito e um 
Dever de cada Cidadão, à comunidade e à 
sociedade. 
d) Cidadania nos é dada pelo governo 
não é construída e conquistada a partir da 
nossa capacidade de organização. 
 

27) O ícone  no MS Office serve para: 
a) Alterar a cor do texto. 
b) Colorir o plano de fundo atrás do 
texto ou parágrafo selecionado. 
c) Copiar a formatação de um local e 
aplicar a outro. 
d) Copiar o texto selecionado. 
 

28) Pequenos arquivos texto (arquivos 
com terminação .txt), geralmente com 
menos de 1Kb, que o  browser capta em 
alguns sites e guarda em seu hard disk: 
a) Bookies. 
b) Cookies. 
c) Desktop. 
d) Vírus. 
 
29) Transferir um ou mais arquivos de 
um servidor remoto para um 
computador local é chamado de: 
a) Copyright. 
b) Download. 
c) Malware. 
d) Upload. 
 
30) Equipamento usado para fazer a 
comunicação entre diferentes redes de 
computadores provendo a comunicação 
entre computadores distantes entre si é 
chamado de: 
a) Gabinete. 
b) HD. 
c) Host. 
d) Roteador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORTE AQUI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prezado(a) Candidato(a), anote suas respostas abaixo e destaque na linha pontilhada! 

 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
               
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
               

 
 


