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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

EDUCADOR SOCIAL 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está 
completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Conhecimentos Específicos 

20 40 
     
 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde 
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado 
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.luiscorreia2018@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 20 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

 

AS QUESTÕES DE 1 A 20 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

FIDÚCIA 
 

Os equilíbrios na economia podem ser instáveis e diferem dos que ocorrem no mundo químico, por 1 

exemplo, no qual duas moléculas de hidrogênio adequadamente combinadas com uma de oxigênio 2 

produzem uma molécula de água em São Paulo ou em Londres, no verão ou no inverno. Na economia, as 3 

"moléculas" pensam, escolhem e, no limite, se suicidam!  4 

Todo o maravilhoso mecanismo de coordenação que os homens descobriram e a economia política 5 

aperfeiçoou, que são os "mercados", repousa sobre um ingrediente catalítico invisível: a confiança. Os 6 

homens aprenderam que "confiando" uns nos outros podiam tornar mais eficiente a sua atividade.  7 

A "confiança" repousa na certeza de um comportamento apoiado em normas morais reciprocamente 8 

aceitáveis. Já em Adam Smith, na "Teoria dos Sentimentos Morais" (1759), o homem trazia no peito o 9 

"espectador imparcial". Quando, por qualquer motivo, se destrói a "confiança" entre os participantes do 10 

mercado, desaparece instantaneamente a trama invisível de coordenação produzida por ela. O valor 11 

relativo dos ativos de cada um (que só existe porque ele reconhece o valor relativo dos outros) desaparece. 12 

Consequentemente, deixam de funcionar os mercados e estiola-se a atividade econômica.  13 

Foi isso o que aconteceu com a crise que se convencionou chamar "dos subprimes". Ela revelou ser 14 

apenas a ponta de um enorme iceberg construído em um mercado financeiro sem moralidade ínsita e 15 

estimulado por incentivos perversos. No fundo, a confiança do "principal" (o poupador) foi traída pelo seu 16 

"agente" (o sistema financeiro), que lhe garantia ter "modelos" científicos para estimar retornos e riscos na 17 

aplicação de suas poupanças. Usando uma complicada alquimia e expedientes contábeis (e explorando, 18 

também, a cupidez do aplicador), construiu-se, sob os olhos fechados e o nariz insensível dos bancos 19 

centrais, uma pirâmide de papel que se queimaria ao menor sintoma da falta de confiança. Não houve nem 20 

o controle da moralidade implícita no "espectador imparcial" nem a explícita imposta pelos bancos 21 

centrais.  22 

Restabelecer a confiança e construir as condições para a reprecificação dos ativos - como se propõe 23 

na medida heroica do Tesouro Americano - é condição necessária (mas não suficiente) para reiniciar a volta 24 

à normalidade. Terá um custo gigantesco, mas certamente muito menor (em termos de PIB, emprego e 25 

bem-estar) do que permitir que a crise siga o seu caminho e destrua a economia real. 26 

ANTONIO DELFIM NETTO  
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01) Sobre o texto é correto afirmar 
 

(A) A escolha do léxico do enunciador do discurso 

reflete sua tendência para informalidade do 

registro da língua. 

(B) As formas verbais referentes ao assunto 

desenvolvido estão, em sua maioria, no 

passado, dando a ideia de sua continuidade ao 

longo do tempo. 

(C) Em relação à tese desenvolvida, o autor se 

mostra analítico e crítico. 

(D) O autor do texto interage com outros 

enunciadores na defesa que faz do seu ponto 

de vista sobre os acontecimentos. 

 

02) O texto evidencia 
 

(A) Uma denúncia contra as práticas do 

capitalismo sem regras. 

(B) A instabilidade na economia  de mercado 

caracterizada pela quebra de  confiança 

mútua. 

(C) Uma situação de instabilidade político-social 

decorrente de mudanças econômico-

financeiras. 

(D) O mercado financeiro como fonte de 

desconfiança entre as pessoas. 

 

03) Constitui uma afirmação verdadeira sobre a 

linguagem usada no texto a expressa na 

alternativa 
 

(A) O frequente uso de antíteses faz parte da 

estratégia argumentativa do enunciador na 

tentativa de mostrar as duas faces da moeda: o 

poupador e o agente financeiro. 

(B) O raciocínio argumentativo usado pelo autor 

vale-se de recursos de natureza 

metalinguística, através dos quais emite seu 

parecer sobre os fatos, buscando convencer o 

leitor sobre a questão enfocada. 

 

 

 

(C) O processo argumentativo do autor é todo 

construído com base em uma linguagem 

predominantemente metafórica, a fim de criar 

substancialidade à informação transmitida. 

(D) A linha argumentativa adotada pelo 

enunciador do discurso, na abordagem 

temática, parte de uma opinião pessoal com 

uma exemplificação para reforçar a defesa de 

um ponto de vista. 

 

04) Está contida no texto uma 

 

(A) Informação publicitária. 

(B) Exposição de fatos. 

(C) Interpretação de teses científicas. 

(D) Uma narrativa que envolve personagens. 

 

05) A expressão “estiola-se” (L.13), no texto, 

sugere 

 

(A) Atrasar 

(B) Devastar 

(C) Enfraquecer 

(D) Alienar 

 

06)  

 

Na economia, as "moléculas" pensam, escolhem e, 

no limite, se suicidam! (L.3/4). 

 

No fragmento em destaque, há uma figura de 

pensamento denominada 

(A) Prosopopeia. 

(B) Eufemismo 

(C) Ironia 

(D) Gradação 
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07) Exprime  ideia de exclusão a palavra  
 

(A) “como”, em “como se propõe na medida 

heroica do Tesouro Americano” (L.23/24). 

(B) “por exemplo”, em “...dos que ocorrem no 

mundo químico, por exemplo,” (L.1/2). 

(C) “apenas”, em “Ela revelou ser apenas a ponta 

de um enorme iceberg...” (L.14/15). 

(D) “também”, em “(e explorando, também, a 

cupidez do aplicador),” (L.18/19). 

 

08) No quarto parágrafo, o termo “alquimia”, no 

fragmento “...Usando uma complicada 

alquimia e expedientes contábeis” (L.18) 

significa. 
 

(A) Inovação 

(B) Mistura 

(C) Dispersão 

(D) Alternativa 

 

09) Na oração “a confiança do "principal" (o 

poupador) foi traída pelo seu "agente" 

(L.16/17),  a forma verbal obtida na voz ativa 

é 
 

(A) Traía 

(B) Traiu-se 

(C) Traíram 

(D) Traiu. 

 

10) Possui o mesmo valor morfológico do termo 

“só” (L.12) a expressão da alternativa 
 

(A) “por qualquer motivo” (L.10). 

(B) “todo” (L.5). 

(C) “necessária” (L.24). 

(D) “seu” (L.26). 

 

11) A oração “...para reiniciar a volta à 

normalidade” (L.24/25), sem prejudicar o seu 

sentido original, pode ser assim reescrita: 
 

(A) Para que sejam iniciada a volta à normalidade. 

(B) Para que se iniciasse a volta à normalidade. 

(C) Para que se inicie a  volta à normalidade.  

(D) Para iniciarem a volta à normalidade. 

12) A função da linguagem predominante no texto 

é a  

 

(A) Expressiva 

(B) Apelativa 

(C) Conativa 

(D) Referencial 

 

13) Na palavra “adequadamente” (L.2), tem-se 

como base inicial de sua formação: 

 

(A) um substantivo 

(B) um verbo 

(C) um adjetivo 

(D) um pronome 

 

14) É FALSO o que se afirma  em: 

 

(A) Atualmente, o alfabeto brasileiro é formado 

por  vinte e três letras. 

(B) Na palavra “hidrogênio” (L.2), do ponto de 

vista fonético, o “h” NÃO representa uma 

consoante brasileira. 

(C) Na palavra “ponta” (L.15), o grupo “-nt” do 

ponto de vista fonético  NÃO forma um 

encontro consonantal. 

(D) Na palavra  “alquimia” (L.18) há a ocorrência 

de um hiato. 

 

15) Sobre os recursos linguísticos usados no texto, 

marque a alternativa que apresenta a 

afirmação correta. 

 

(A) Os conectores “que”, em “...que os homens 

descobriram” (L.5)  e “que”  em “...que a crise 

siga o seu caminho...” (L.26) são iguais 

enquanto classe gramatical. 

(B) A expressão “No fundo” (L.16) denota 

interiorização. 

(C) A declaração "confiando uns nos outros” (L.7), 

exprime uma ideia de condição. 

(D) A expressão verbal  “deixam” (L.13) está no 

plural para concordar com “outros” (L.12).. 
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16) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um 

hiato e um dígrafo. 

 

(A) “destrói” (L.10), “poupador” (L.16), 

“necessária” (L.24) 

(B) “água” (L.3), “suicidam” (L.4), “espectador” 

(L.10) 

(C) “instáveis” (L.1), “hidrogênio” (L.2), “qual” 

(L.2) 

(D)  “diferem” (L.1), “economia” (L.3), “mundo” 

(L.1) 

 

17) A alternativa em que o termo transcrito 

constitui um caracterizador do substantivo é: 

 

(A) “de um comportamento” (L.8). 

(B) “"dos subprimes".” (L.14) 

(C) “no peito” (L.9). 

(D) “de suas poupanças” (L.18). 

 

18) Levando-se em consideração a prosódia, a 

palavra que, com a presença ou ausência do 

acento do gráfico, possibilita outra pronúncia 

e  a consequente mudança de classe gramatical 

está na alternativa  

 

(A) “poupanças” (L.18). 

(B) “explícita” (L.21). 

(C) “equilíbrios” (L.1). 

(D) “molécula” (L.3). 

 

19) O vocábulo “que“, em “que permitir” (L.26), 

inicia uma declaração 

 

(A) Explicativa. 

(B) Conclusiva. 

(C) Concessiva. 

(D) Comparativa. 

 

 

 

 

 

20) Sobre os mecanismos linguísticos no texto, é 

correto o que se afirma em 

 

(A) A forma verbal “repousa” (L.6) apresenta-se 

com a mesma regência de “desaparece” (L. 12). 

(B) Os vocábulos “se”, em “como se propõe na 

medida heroica do Tesouro Americano” 

(L.23/24) e “se” (L.13), em “estiola-se a 

atividade econômica.”,   possuem o mesmo 

valor morfológico. 

(C) A expressão “iceberg” (L.15) constitui um 

neologismo linguístico. 

(D) A palavra “heroica” (L.24) comporta 

acentuação gráfica na sílaba “roi”, por se tratar 

de um ditongo aberto, resultando a reescrita 

em heróica. 
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21) São Serviços de Proteção Social Especial de 

Alta Complexidade, exceto: 

 

(A) Serviço de Acolhimento em República. 

(B) Serviço de Acolhimento em Família 

Acolhedora. 

(C) Serviço de Proteção em Situações de 

Calamidades Públicas e de Emergências. 

(D) Serviço de Proteção Social Especial para 

Pessoas com Deficiência, Idosos(as) e suas 

Famílias. 

 

22) Salvo comprovada necessidade que atenda ao 

seu superior interesse, devidamente 

fundamentada pela autoridade judiciária, a 

permanência da criança e do adolescente em 

programa de acolhimento institucional não se 

prolongará por mais de: 

 

(A) 1 (um) mês. 

(B) 6 (seis) meses. 

(C) 18 (dezoito) meses. 

(D) 24 (vinte e quatro) meses 

 

23) A assistência social não rege-se pelo seguinte 

princípio: 

 

(A) Supremacia das exigências de rentabilidade 

econômica sobre o atendimento às 

necessidades sociais. 

(B) Universalização dos direitos sociais, a fim de 

tornar o destinatário da ação assistencial 

alcançável pelas demais políticas públicas. 

(C) Igualdade de direitos no acesso ao 

atendimento, sem discriminação de qualquer 

natureza, garantindo-se equivalência às 

populações urbanas e rurais. 

(D) Divulgação ampla dos benefícios, serviços, 

programas e projetos assistenciais, bem como 

dos recursos oferecidos pelo Poder Público e 

dos critérios para sua concessão. 

 

 

 

 

24) O Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (Sinase)  regulamenta a 

execução das medidas destinadas a 

adolescente que pratique ato infracional. Em 

relação ao assunto, compete aos Municípios: 

 

(A) Instituir e manter o Sistema Nacional de 

Informações sobre o Atendimento 

Socioeducativo, seu funcionamento, 

entidades, programas, incluindo dados 

relativos a financiamento e população 

atendida. 

(B) Garantir o pleno funcionamento do plantão 

interinstitucional. 

(C) Criar e manter programas de atendimento 

para a execução das medidas socioeducativas 

em meio aberto. 

(D) Garantir defesa técnica do adolescente a quem 

se atribua prática de ato infracional. 

 

25) Em relação ao Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (Sinase), a 

execução das medidas socioeducativas reger-

se-á pelos seguintes princípios, exceto: 

 

(A) Máxima intervenção, com o objetivo de 

eficiência para a realização dos objetivos da 

medida. 

(B) Proporcionalidade em relação à ofensa 

cometida. 

(C) Legalidade, não podendo o adolescente 

receber tratamento mais gravoso do que o 

conferido ao adulto. 

(D) Individualização, considerando-se a idade, 

capacidades e circunstâncias pessoais do 

adolescente. 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 60 
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26) Sobre os direitos fundamentais da criança e do 

adolescente, não se pode afirmar que: 

 

(A) É dever de todos velar pela dignidade da 

criança e do adolescente, pondo-os a salvo de 

qualquer tratamento desumano, violento, 

aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 

(B) A criança e o adolescente em programa de 

acolhimento institucional ou familiar não 

poderão participar de programa de 

apadrinhamento.           

(C) O poder público, as instituições e os 

empregadores propiciarão condições 

adequadas ao aleitamento materno, inclusive 

aos filhos de mães submetidas a medida 

privativa de liberdade. 

(D) As gestantes ou mães que manifestem 

interesse em entregar seus filhos para adoção 

serão obrigatoriamente encaminhadas, sem 

constrangimento, à Justiça da Infância e da 

Juventude.  

 

27) O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

foi criado em 1990 para dispor sobre a 

proteção integral à criança e ao adolescente. 

Para os fins desta lei, considera-se: 

 

(A) criança a pessoa até doze anos de idade 

incompletos, e adolescente aquela entre doze 

e dezoito anos de idade. 

(B) criança a pessoa até doze anos de idade 

completos, e adolescente aquela entre treze e 

dezoito anos de idade. 

(C) criança a pessoa até treze anos de idade 

completos, e adolescente aquela entre 

quatorze  e dezoito anos de idade. 

(D) criança a pessoa até doze anos de idade 

incompletos, e adolescente aquela entre doze 

e vinte e um anos de idade. 

 

 

 

 

 

 

28) Não é classificado como serviço de Proteção 

Social Básica: 

 

(A) Serviço Especializado para Pessoas em 

Situação de Rua. 

(B) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 

Família – PAIF. 

(C) Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos. 

(D) Serviço de Proteção Social Básica no domicílio 

para pessoas com deficiência e idosas. 

 

29) O reconhecimento da dignidade inerente a 

todos os membros da família humana e de seus 

direitos iguais e inalienáveis é o fundamento 

da liberdade, da justiça e da paz no mundo. 

Representa uma diretriz da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos: 

 

(A) Todo ser humano tem direito à proteção dos 

interesses morais e materiais decorrentes de 

qualquer produção científica literária ou 

artística da qual seja autor. 

(B) Todo ser humano tem direito à liberdade de 

locomoção e residência fora das fronteiras de 

cada Estado.  

(C) Todo ser humano poderá ser arbitrariamente 

privado de sua propriedade. 

(D) Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem 

direito a igual remuneração por trabalhos 

distintos. 

 

30) A seguinte afirmativa viola as disposições da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos: 

 

(A) Todos os seres humanos nascem livres e iguais 

em dignidade e direitos.  

(B) Todo ser humano acusado de um ato delituoso 

tem o direito de ser presumido culpado. 

(C) Todo ser humano tem direito à vida, à 

liberdade e à segurança pessoal. 

(D) Todos são iguais perante a lei e têm direito, 

sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. 

 



 
 

 CARGO: EDUCADOR SOCIAL                                                                                                                     Página 9 de 14 
 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

31) Os atos de violência contra a mulher que lhe 

cause dano emocional e diminuição da auto-

estima ou que lhe prejudique e perturbe o 

pleno desenvolvimento ou que vise degradar 

ou controlar suas ações, comportamentos, 

crenças e decisões, mediante ameaça, 

constrangimento, humilhação, manipulação, 

isolamento, vigilância constante, perseguição 

contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, 

exploração e limitação do direito de ir e vir ou 

qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à 

saúde psicológica e à autodeterminação, 

configuram o seguinte tipo de violência: 
 

(A) Física. 

(B) Patrimonial. 

(C) Psicológica. 

(D) Moral. 

 

32) O juiz assegurará à mulher em situação de 

violência doméstica e familiar, para preservar 

sua integridade física e psicológica, 

manutenção do vínculo trabalhista, quando 

necessário o afastamento do local de trabalho, 

por até:  
 

(A) 15 (quinze) dias. 

(B) 30 (trinta) dias. 

(C) 2 (dois) meses. 

(D) 6 (seis) meses. 

 

33) Constatada a prática de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, nos termos da Lei 

Maria da Penha, o juiz poderá aplicar, de 

imediato, ao agressor, em conjunto ou 

separadamente, as seguintes medidas 

protetivas de urgência, exceto: 

 

(A) Perda do emprego. 

(B) Afastamento do lar, domicílio ou local de 

convivência com a ofendida. 

(C) Prestação de alimentos provisionais ou 

provisórios. 

(D) Proibição de contato com a ofendida, seus 

familiares e testemunhas por qualquer meio 

de comunicação. 

34) Para a Política Nacional para a Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência, é 

considerado deficiência permanente: 

 

(A) Toda perda ou anormalidade de uma estrutura 

ou função psicológica, fisiológica ou anatômica 

que gere incapacidade para o desempenho de 

atividade, dentro do padrão considerado 

normal para o ser humano. 

(B) Aquela que ocorreu ou se estabilizou durante 

um período de tempo suficiente para não 

permitir recuperação ou ter probabilidade de 

que se altere, apesar de novos tratamentos. 

(C) Uma redução efetiva e acentuada da 

capacidade de integração social, com 

necessidade de equipamentos, adaptações, 

meios ou recursos especiais para que a pessoa 

portadora de deficiência possa receber ou 

transmitir informações necessárias ao seu 

bem-estar pessoal e ao desempenho de função 

ou atividade a ser exercida. 

(D) Aquela que ocorreu ou se estabilizou durante 

um período de tempo suficiente para permitir 

recuperação ou ter probabilidade de que se 

altere, após novos tratamentos. 

 

35) Não representa uma das diretrizes da Política 

Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência: 

 

(A) Viabilizar a participação da pessoa portadora 

de deficiência em todas as fases de 

implementação dessa Política, por intermédio 

de suas entidades representativas. 

(B) Ampliar as alternativas de inserção econômica 

da pessoa portadora de deficiência, 

proporcionando a ela qualificação profissional 

e incorporação no mercado de trabalho. 

(C) Estabelecer mecanismos que acelerem e 

favoreçam a inclusão social da pessoa 

portadora de deficiência. 

(D) Garantir o efetivo atendimento das 

necessidades da pessoa portadora de 

deficiência, com o cunho assistencialista. 
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36) Sobre o acesso à educação, a Política Nacional 

para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência, não estabelece que: 

 

(A) A educação especial caracteriza-se por 

constituir processo flexível, dinâmico e 

individualizado, oferecido principalmente nos 

níveis de ensino considerados obrigatórios. 

(B) A educação do aluno com deficiência deverá 

iniciar-se na educação infantil, a partir de 

cinco anos. 

(C) A educação especial contará com equipe 

multiprofissional, com a adequada 

especialização, e adotará orientações 

pedagógicas individualizadas. 

(D) A educação profissional para a pessoa 

portadora de deficiência será oferecida nos 

níveis básico, técnico e tecnológico, em escola 

regular, em instituições especializadas e nos 

ambientes de trabalho. 

 

37) O Estatuto do Idoso estabelece a gratuidade 

dos transportes coletivos públicos urbanos e 

semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e 

especiais, quando prestados paralelamente 

aos serviços regulares, aos maiores de: 

 

(A) 50 (cinquenta) anos. 

(B) 55 (cinquenta e cinco) anos. 

(C) 60 (sessenta) anos. 

(D) 65 (sessenta e cinco) anos. 

 

38) Os casos de suspeita ou confirmação de 

violência praticada contra idosos serão objeto 

de notificação compulsória pelos serviços de 

saúde públicos e privados à autoridade 

sanitária, bem como serão obrigatoriamente 

comunicados por eles a quaisquer dos 

seguintes órgãos, exceto: 

 

(A) Conferência de Saúde. 

(B) Autoridade policial. 

(C) Ministério Público. 

(D) Conselho Municipal do Idoso. 

 

39) Os alimentos serão prestados ao idoso na 

forma da lei civil. Sobre esta obrigação 

alimentar pode-se afirmar que: 

 

(A) É solidária, podendo o idoso optar entre os 

prestadores. 

(B) Não é solidária, mas podendo o idoso optar 

entre os prestadores. 

(C) É solidária, não podendo o idoso optar entre os 

prestadores. 

(D) Não é solidária, não podendo o idoso optar 

entre os prestadores. 

 

40) Além da igualdade e equidade, são princípios 

da Política Nacional para a População em 

Situação de Rua, exceto: 

 

(A) Respeito à dignidade da pessoa humana. 

(B) Direito à convivência familiar e comunitária. 

(C) Valorização e respeito à vida e à cidadania. 

(D) Atendimento centralizado. 

 

41) A União e os demais entes federativos que a ela 

aderirem por meio de instrumento próprio 

implementarão a Política Nacional para a 

População em Situação de Rua de forma: 

 

(A) Hierarquizada. 

(B) Centralizada. 

(C) Descentralizada e articulada. 

(D) Desarticulada. 

 

42) Não representa um eixo estratégico na 

Prevenção e Erradicação ao Trabalho Infantil: 

 

(A) Garantia de educação privada de qualidade 

para todas as crianças e os adolescentes. 

(B) Fomento à geração de conhecimento sobre a 

realidade do trabalho infantil no Brasil, com 

destaque para as suas piores formas. 

(C) Promoção e fortalecimento da família na 

perspectiva de sua emancipação e inclusão 

social. 

(D) Promoção de ações de comunicação e 

mobilização social. 
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43) A taxa de escolarização das crianças e 

adolescentes ocupados caiu de 81% em 2006 

para 80% em 2007, enquanto a das não 

ocupadas aumentou de 91,2% para 94%. Este 

resultado demonstra que: 

 

(A) As formas assumidas pelo trabalho infantil no 

Brasil são fortemente influenciadas por 

fatores relacionados a gênero e raça 

(B) Crianças e adolescentes que trabalham estão 

altamente expostos a situações de risco, 

acidentes e problemas de saúde relacionados 

ao trabalho. 

(C) Crianças e adolescentes que trabalham têm 

índices inferiores de permanência na escola e 

rendimento escolar comprometido. 

(D) Maioria dos adolescentes de 16 e 17 anos que 

trabalham não possui carteira assinada. 

 

44) Analise as afirmativas abaixo sobre o trabalho 

infantil: 

 

I. Até a década de 1980, havia praticamente um 

consenso na sociedade brasileira em torno do 

entendimento do trabalho como um fator 

positivo para crianças que, dada sua situação 

econômica e social, viviam em condições de 

pobreza, de exclusão e de risco social. 

II. O trabalho infantil encontra aliados 

importantes na sua manutenção, legitimação e 

reprodução como uma mão de obra barata, 

justificada pela falta de qualificação e por seu 

tratamento como renda complementar ao 

trabalho adulto. 

III. Quanto menor a renda da família e a 

escolaridade da pessoa de referência da 

unidade familiar, maior o risco de ingresso 

precoce no mundo do trabalho. 

 

O número de afirmativas incorretas corresponde a: 

(A) Zero. 

(B) Uma. 

(C) Duas. 

(D) Três. 

 

45) O termo “trabalho infantil” refere-se, no Plano 

Nacional de Prevenção e Erradicação ao 

Trabalho Infantil, às atividades econômicas 

e/ou atividades de sobrevivência, com ou sem 

finalidade de lucro, remuneradas ou não, 

realizadas por: 

 

(A) Crianças ou adolescentes em idade inferior a 

18 (dezoito) anos, ressalvada a condição de 

aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos, 

dependente da sua condição ocupacional. 

(B) Crianças em idade inferior a 14 (quatorze) 

anos, ressalvada a condição de aprendiz a 

partir dos 12 (doze) anos, independentemente 

da sua condição ocupacional. 

(C) Crianças ou adolescentes em idade inferior a 

16 (dezesseis) anos, ressalvada a condição de 

aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos, 

independentemente da sua condição 

ocupacional. 

(D) Crianças ou adolescentes em idade inferior a 

15 (quinze) anos, ressalvada a condição de 

aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos, 

dependente da sua condição ocupacional. 

 

46) Não é um Serviço de Proteção Social Especial 

de Média Complexidade: 

 

(A) Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI. 

(B) Serviço de Acolhimento Institucional, na 

modalidade Casa Lar. 

(C) Serviço Especializado em Abordagem Social. 

(D) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em 

Cumprimento de Medida Socioeducativa de 

Liberdade Assistida - LA, e de Prestação de 

Serviços à Comunidade – PSC. 
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47) De acordo com a Lei Orgânica da Assistência 

social, compete aos Municípios: 

 

(A) Cofinanciar, por meio de transferência 

automática, o aprimoramento da gestão, os 

serviços, os programas e os projetos de 

assistência social em âmbito nacional. 

(B) Efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e 

funeral. 

(C) Responder pela concessão e manutenção dos 

benefícios de prestação continuada definidos 

na Constituição     Federal. 

(D) Prestar os serviços assistenciais cujos custos 

ou ausência de demanda municipal 

justifiquem uma rede regional de serviços, 

desconcentrada, no âmbito do respectivo 

Estado. 

 

48) O benefício de prestação continuada é a 

garantia de: 

 

(A) Meio salário-mínimo mensal à pessoa com 

deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e 

cinco) anos ou mais que comprovem não 

possuir meios de prover a própria 

manutenção nem de tê-la provida por sua 

família. 

(B) Um salário-mínimo mensal à pessoa com 

deficiência e ao idoso com 60 (sessenta) anos 

ou mais que comprovem não possuir meios de 

prover a própria manutenção nem de tê-la 

provida por sua família. 

(C) Meio salário-mínimo mensal à pessoa com 

deficiência e ao idoso com 60 (sessenta) anos 

ou mais que comprovem não possuir meios de 

prover a própria manutenção nem de tê-la 

provida por sua família. 

(D) Um salário-mínimo mensal à pessoa com 

deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e 

cinco) anos ou mais que comprovem não 

possuir meios de prover a própria 

manutenção nem de tê-la provida por sua 

família. 

 

 

49) A assistência social não tem por objetivo 

específico: 

 

(A) Amparo às crianças e aos adolescentes 

carentes. 

(B) Proteção à paternidade. 

(C) A habilitação e reabilitação das pessoas com 

deficiência e a promoção de sua integração à 

vida comunitária. 

(D) Proteção à família. 

 

50) Considera-se incapaz de prover a manutenção 

da pessoa com deficiência ou idosa a família 

cuja renda mensal per capita seja inferior a:  

 

(A) ½ (meio) salário mínimo 

(B) 1/3 (um terço) do salário mínimo. 

(C) 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. 

(D) 1 (um) salário mínimo. 

 

51) O Estatuto da Pessoa com Deficiência, traz 

regras e orientações para a promoção dos 

direitos e liberdades dos deficientes com o 

objetivo de garantir a essas pessoas inclusão 

social e cidadania. Em relação aos direitos 

assegurados no Estatuto, assinale (V) para as 

afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas. 

 

 ) Ser protegida de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração ou violência. 

 )  Direito de receber como privilégio o 

processo de habilitação e de reabilitação. 

 ) Direito de  não sofrer nenhuma espécie de 

discriminação. 

 ) Direito  à moradia digna apenas  em 

residência inclusiva. 

 ) Direito de  receber atendimento 

prioritário  em todas as instituições e serviços 

de atendimento ao público. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

(A) V- F- V- F- V. 

(B) V- V- V- V- F. 

(C) V- V- V- V- V. 

(D) V- V- V- F- F. 
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52) Observe a imagem abaixo. 
 

 
 

De acordo com o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, as pessoas com deficiência tem direito 

ao trabalho: 

I. De sua livre escolha e aceitação. 

II. Em ambiente acessível e inclusivo. 

III. Com remuneração inferior de acordo com o tipo 

de deficiência.  

IV. Com igualdade de oportunidades como as demais 

pessoas. 

V. Com restrição a permanência no emprego. 
 

Estão corretas apenas: 

(A) I, II e III. 

(B) I, II, III e IV. 

(C) I e II. 

(D) I, II, IV. 

 

53) Leia a charge abaixo. 
 

 
 

Em relação a Lei Maria da Penha que criou 

mecanismos para coibir e prevenir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher, é correto 

afirmar que: 

(A) Os crimes de violência doméstica são julgados 

por juizados especiais criminais. 

(B) Os agressores podem ser punidos com penas 

como multas e doação de cestas básicas. 

(C) O juiz pode obrigar o suspeito de agressão a se 

afastar da casa da vítima,  proibir o contato 

com a mesma e seus familiares. 

(D) A mulher pode desistir da denúncia ainda na 

delegacia. 

 

54) O Estatuto da Criança e do Adolescente têm 

como princípio garantir a proteção integral e o 

pleno desenvolvimento da infância e 

adolescência. Em relação a proteção ao 

trabalho de acordo com o Estatuto, é 

incorreto afirmar que: 
 

(A) O adolescente  trabalhador menor de quatorze 

anos de idade,  não tem direitos trabalhistas 

assegurados. 

(B) A proteção ao trabalho dos adolescentes é 

regulada por legislação especial, sem prejuízo 

do disposto  no Estatuto. 

(C) O adolescente aprendiz tem direito à 

profissionalização e à proteção no trabalho.  

(D) Ao adolescente portador de deficiência é 

assegurado trabalho protegido. 
 

55) Leia o texto abaixo. 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente 

as lacunas abaixo. 
 

De acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, verificada a prática de ato infracional, 

a autoridade competente poderá aplicar ao 

adolescente ____________________ e a criança 

______________. 

 

Segundo os dados divulgados pelo Instituto de 

Pesquisas Econômicas Aplicadas, no ano de 2012, o 

Piauí possui pouco menos de 0,5 jovens privados de 

liberdade por cometimento de ato infracional para cada 

1000 adolescentes de 12 a 21 anos.  

https://cidadeverde.com/noticias/195305/menos-de-05-dos-

jovens-infratores-do-pi-estao-privados-de-liberdade 

 



 
 

 CARGO: EDUCADOR SOCIAL                                                                                                                     Página 14 de 14 
 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

(A) O acolhimento institucional; colocação em 

família substituta. 

(B) A liberdade assistida;  acolhimento 

institucional.  

(C) O abrigo em entidade;  inserção em regime de 

semi-liberdade. 

(D) A obrigação de reparar o dano; prestação de 

serviços à comunidade. 
 

56) Observe a imagem abaixo. 

 
O Estatuto do Idoso é destinado a regular os 

direitos assegurados às pessoas com idade igual ou 

superior a sessenta anos. Em relação ao Direito à 

Saúde, não é correto afirmar que: 

(A) É assegurado ao idoso enfermo o atendimento 

domiciliar pela perícia médica do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, 

(B) Em todo atendimento de saúde, os maiores de 

oitenta anos terão preferência especial sobre 

os demais idosos, exceto em caso de 

emergência.  

(C) Ao idoso em observação  hospitalar não  é 

assegurado o direito a acompanhante. 

(D) É assegurada a atenção integral à saúde do 

idoso, por intermédio do Sistema Único de 

Saúde. 
 

57) “O Plano Nacional de Prevenção e Erradicação 

do Trabalho Infantil, constitui-se num 

instrumento fundamental na busca pelas 

metas de eliminar as piores formas de 

trabalho infantil até 2015 e de erradicar a 

totalidade do trabalho infantil até 2020.” 
 

De acordo com a Lei Orgânica de Assistência Social 

(LOAS), o Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil compreende, EXCETO: 
 

(A) Trabalho social com as  famílias. 

(B) Oferta de empregabilidade aos maiores de 

quatorze anos. 

(C) Transferências de renda. 

(D) Oferta de serviços socioeducativos para 

crianças e adolescentes. 
 

58) Assinale a alternativa que preenche 

corretamente a lacuna abaixo. 
 

O Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo, SINASE, constitui-se de uma 

política pública destinada à inclusão do 

adolescente em conflito __________ que se 

correlaciona e demanda iniciativas dos diferentes 

campos das políticas públicas e sociais. 
 

(A) Com a lei. 

(B) Com a família. 

(C) Com a escola. 

(D) Exclusivo com  os pais. 
 

59) De acordo com a Lei Orgânica da Assistência 

Social, o  benefício da prestação continuada 

(BPC), é a garantia de um salário mínimo 

mensal à pessoa que:   
 

(A) Contribuiu  ao INSS para ter  este direito. 

(B) Apresenta  deficiência múltiplas acima de 65 

anos. 

(C) Apresenta deficiência e ao idoso com 65 anos 

que não tem como se prover. 

(D) Apresenta deficiência mental ou motora acima 

de 65 anos de idade. 
 

60) A modalidade de atendimento assistencial, 

proteção social especial, não é destinada:  
 

(A) Ás crianças, aos adolescentes, aos jovens e aos 

idosos. 

(B) A  internação de crianças e adolescentes 

rebeldes em  abrigos. 

(C) Ás pessoas com deficiência e às pessoas em 

situação de rua que tiverem seus direitos 

violados. 

(D) Ás famílias e indivíduos que se encontram em 

situação de risco pessoal e social, por 

ocorrência de abandono, maus tratos físicos, 

psíquicos e abuso sexual. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8742compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8742compilado.htm

