EDITAL Nº 001/2019
SELEÇÃO PÚBLICA
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
GUARAMIRANGA-CE
Nº DA INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

CADERNO DE PROVAS

COORDENADOR (A) DO
PROGRAMA CRIANÇA
FELIZ

1. Esta prova contém 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 4 (quatro) opções
de respostas em cada uma.
2. O Cartão Resposta será distribuído antes da realização da prova. É de responsabilidade do
candidato preenchê-lo e devolvê-lo ao (à) fiscal de sala.
2.1. Ao preencher o Cartão Resposta, observar as instruções específicas nele contidas.
2.2. Ao fazer a prova, ficar atento (a) aos fatores que anulam uma questão: marcar mais de uma
letra, rasurar ou deixar de marcar uma das letras.
2.3. Antes de entregar o Cartão Resposta ao (à) fiscal, verificar cuidadosamente se todas as
questões apresentaram marcação de resposta.
3. Durante as provas, o candidato NÃO deverá: comunicar-se com outros candidatos durante a
realização das provas; portar indevidamente e/ou fazer uso equipamentos eletrônicos, mesmo que
desligados, como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador,
máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; livros, anotações,
réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente
permitidos ou qualquer outro material de consulta; bolsa, relógio de qualquer espécie, óculos escuros
ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc; retirar-se definitivamente
da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início das provas; levar consigo, ao se retirar
da sala, o Caderno de Provas.
5. A duração máxima das provas é de 3h00min (3 horas), iniciando as 9h e encerrando às 12h, já
incluído o tempo destinado ao preenchimento do Cartão Resposta.
6. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular
nas dependências da escola.
7. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão sair juntos, após a assinatura da frequência e do lacre
do envelope contendo as provas e os cartões resposta.
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PORTUGUÊS
QUESTÃO 01) Qual a alternativa em
que há um plural incorreto?
A)
Guardas-noturnos;
vicesdiretores
B)
Boias-frias; bate-papos
C)
Puros-sangues; dedos-duros
D)
Sextas-feiras; Joões-ninguém
QUESTÃO 02) Leia os períodos abaixo:
IEstando em boa fase, não fez
grande partida.
IINão veio por estar muito
ocupado.
IIIFeitas
as
ressalvas,
encerramos a reunião.
As orações em destaque apresentam,
respectivamente,
as
seguintes
circunstâncias:
A)
Condiçãoconsequênciafinalidade.
B)
Concessãoexplicaçãoproporcionalidade.
C)
Proporcionalidadecausaconcessão.
D)
Concessão- causa- tempo.
IQUESTÃO 03) Analise o trecho abaixo. II“João, Francisco, Antônio desde
pequenos vêm sendo construtivos;IIIenfrentam as maiores dificuldades,
ajudam os pais, amparam os irmãos,IVrealizam breves alegrias entre milVsombras”
Do ponto de vista da construção
sintática, é correto afirmar que esse
período é composto por:
A)
Subordinação,
apresentando
três orações.
B)
Coordenação,
apresentando
quatro orações.
C)
Coordenação,
apresentando
cinco orações.
D)
Subordinação,
apresentando
cinco orações.

QUESTÃO 04) Identifique a alternativa
em que o termo em destaque é agente
da passiva:
A)
Os ilhéus estavam cercados por
jacaré.
B)
Não estou duvidando de sua
bondade.
C)
Foram claras as respostas às
nossas dúvidas.
D)
Não deves consentir nisso...
QUESTÃO 05) Assinale a alternativa
que
preenche,
correta
e
respectivamente, as lacunas:
“Seguem___________ as encomendas
que me pediu. Agora estou__________
com você.
A)
anexo – quite;
B)
anexa – quites;
C)
anexas – quites;
D)
anexas – quite.
QUESTÃO 06) Assinale a alternativa
que preenche corretamente as lacunas.
Viu-se frente_____ frente com o inimigo.
Observava,____distância, o que estava
acontecendo.
Não se referira_____ nenhum das
presentes.
Desandou _____ correr ladeira abaixo.
Chegou
_____
uma
hora
da
madrugada.
A)
B)
C)
D)

à, à, à, à, à
à, à, a, a, à
à, a, à, a, à
a, a, a, a, à

QUESTÃO 07) Assinale a alternativa
em que a concordância nominal está
errada:
A)
Submetia sua frieza a exagerada
postura e controle.
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B)
Submetia sua frieza a postura e
controle exagerados.
C)
Submetia sua frieza a postura e
controle exageradas.
D)
Submetia sua frieza a exagerado
controle e postura.
QUESTÃO 08) Analise os verbos do
período que segue:
“O jovem andava triste, já que poucos
o ajudavam. Todavia, tinha esperança
de que algo viesse do céu, a fim de
que o iluminasse.”
Assinale a opção em que os verbos são,
respectivamente, classificados de forma
correta:
A)
Ligação – transitivo direto –
transitivo direto – intransitivo – transitivo
direto
B)
Intransitivo – transitivo direto –
transitivo direto – intransitivo – transitivo
direto
C)
Intransitivo – transitivo direto –
transitivo direto e indireto – intransitivo –
transitivo direto
D)
Ligação – transitivo direto –
transitivo direto e indireto – intransitivo –
transitivo direto
QUESTÃO 09) Todas as alternativas
contêm predicado nominal, exceto:
A)
A casa, de longe, parecia um
monstro.
B)
Aquele
amor
deixava-o
insensível.
C)
Fique certo: eu não sou você.
D)
O tempo está chuvoso, sombrio.
QUESTÃO 10) Assinale a alternativa
em que as palavras são acentuadas
pela mesma norma de acentuação
gráfica:
A)
delírio, persistência, mistério
B)
paraíso, muído, flexível
C)
irresistível, mágico, afrodisíaco
D)
só, cipó, demônio

MATEMÁTICA
QUESTÃO 11) Analise as equações a
seguir e marque a que tem como raízes
os números –2 e 8?
A) x² + 10x = 0
B) 8x² + 2x + 10 = 0
C) x² + x – 2 = 0
D) x² – 6x – 16 = 0
QUESTÃO 12) Fernando aplicou R$
110.000,00 do seguinte modo: R$
68.000,00 a 5% a.a. no Banco A e R$
42.000,00 a uma taxa desconhecida no
Banco B. Depois de 6 meses, a
aplicação do Banco A tinha rendido R$
125,00 a mais do que a do Banco B.
Pergunta-se qual a taxa anual praticada
na aplicação do Banco B? (Juros
simples)
A)6,9%
B)8,3%
C)7,5%
D)7,8%
QUESTÃO 13) A quantia resultante da
aplicação que fiz de R$ 5.000,00 à taxa
de 1,00% a.m., durante 5 meses, em
regime de juros simples é:
A) R$ 5.250,00
B) R$ 5.300,00
C) R$ 5.900,00
D) R$ 5.180,00
QUESTÃO 14) Podemos escrever o
número decimal 0,0725 na forma de
fração como:
A) 29/400.
B) 25/400.
C) 29/4000.
D) 29/4.
QUESTÃO 15) Uma bolsa custava R$
330,00. Ela teve dois aumentos
sucessivos de 15% e 20 %,
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respectivamente. Em seguida, ela teve
um desconto de 10%. Qual o preço final
dessa bolsa?
A) R$ 273,24.
B) R$ 379,16.
C) R$ 409,86.
D) R$ 354,45.

nas seguintes condições: taxa de juros
21% a.a. e prazo: 32 dias.
A) R$ 44,80.
B) R$ 52,40.
C) R$ 58,90.
D) R$ 72,00.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16) Sabe-se que a soma dos
três ângulos internos de um triângulo é
igual a 180°. Se os ângulos internos de
um triângulo são proporcionais a 1, 2 e
3, então o maior desses ângulos mede:
A) 45°
B) 108°
C) 60°
D) 90°
QUESTÃO 17) Qual é o número 12,5
vezes maior que 8,50?
A) 87,5.
B) 137,5.
C) 47,5.
D) 106,25.
QUESTÃO 18) Para um cargo de certo
concurso, havia 180 candidatos. Tendo
sido aprovados 60, a razão entre o
número de reprovados e o de aprovados
é de:
A) 1/2.
B) 1.
C) 2.
D) 1/3.

QUESTÃO 21) Assinale a alternativa
correta com relação as garantias
previstas no Estatuto da Criança e do
Adolescente com relação a gestante:
A) O atendimento pré-natal será
realizado por profissionais da atenção
especializada.
B) Os profissionais de saúde de
referência da gestante garantirão sua
vinculação, no segundo trimestre da
gestação, ao estabelecimento em que
será realizado o parto, garantido o
direito de opção da mulher.
C) Incumbe ao poder
público
proporcionar assistência psicológica à
gestante e à mãe, no período pré e pósnatal, inclusive como forma de prevenir
ou minorar as consequências do estado
puerperal.
D) A gestante e a parturiente têm direito
a 2 (um) acompanhantes de sua
preferência durante o período do prénatal, do trabalho de parto e do pósparto imediato.

QUESTÃO 22) Marcelo e Márcio
QUESTÃO 19) Calcule o Mínimo
Múltiplo Comum (MMC) de (18, 75, 250)
e marque a opção que apresenta o
resultado CORRETO.
A) 1.570.
B) 2.135.
C) 2.250.
D) 3.350.
QUESTÃO 20) Calcule o juro simples
referente a um capital de R$ 2.400,00

vivem em união estável e decidem
adotar uma criança. Para tanto,
encaminham-se até o Juízo da Infância
e da Juventude, recebendo do Oficial da
Infância e Juventude a seguinte
orientação sobre a habilitação de
pretendentes à adoção prevista no ECA:
A) somente serão habilitados para
adoção de criança ou adolescente com
deficiência ou doença crônica;
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B) um se habilita e, após a adoção, o
outro ingressa com pedido de adoção
unilateral;
C) não poderão se habilitar, pois apenas
os
casados
podem
adotar
conjuntamente;
D) terão prioridade no cadastro, caso
desejem adotar criança ou adolescente
com deficiência ou doença crônica.
QUESTÃO 23) Considera-se criança e
adolescente, para os efeitos da Lei N°
8.069, de 13 de julho de 1990.
A) Considera-se criança a pessoa até
doze anos de idade incompletos, e
adolescente aquela entre doze e dezoito
anos de idade.
B) Considera criança a pessoa de até
catorze anos de idade incompletos e
adolescente a compreendida entre
catorze e dezesseis anos;
C) Considera criança a pessoa de até
dez anos de idade incompletos e
adolescente a compreendida entre dez
e dezesseis anos;
D) Considera criança a pessoa de até
doze anos de idade incompletos e
adolescente a compreendida entre doze
e catorze anos;
QUESTÃO 24) Os pais, os integrantes
da família ampliada, os responsáveis,
os agentes públicos executores de
medidas socioeducativas ou qualquer
pessoa encarregada de cuidar de
crianças e de adolescentes, tratá-los,
educá-los ou protegê-los que utilizarem
castigo físico ou tratamento cruel ou
degradante como formas de correção,
disciplina, educação ou qualquer outro
pretexto estarão sujeitos, sem prejuízo
de outras sanções cabíveis, às
seguintes medidas, que serão aplicadas
de acordo com a gravidade do caso,
EXCETO:

A) Encaminhamento a tratamento de
enfermagem ou psiquiátrico;
B) Encaminhamento a cursos ou
programas de orientação;
C) Encaminhamento a programa oficial
ou comunitário de proteção à família;
D) Advertência;
QUESTÃO 25) Para o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), ao
adolescente empregado, aprendiz, em
regime familiar de trabalho, aluno de
escola técnica, assistido em entidade
governamental ou não-governamental,
é vedado trabalho:
I. Noturno, realizado entre as vinte e
duas horas de um dia e às cinco horas
do dia seguinte.
II. Noturno, realizado entre as vinte e
duas horas de um dia e às seis horas do
dia seguinte.
III. Perigoso, insalubre ou penoso.
IV. Realizado em locais prejudiciais à
sua formação e ao seu desenvolvimento
físico, psíquico, moral e social.
V. Realizado em horários e locais que
não permitam a frequência à escola.
VI. Realizado em locais interditos e
funéreos.
Assinale a alternativa que apresenta a
resposta CORRETA:
A) Todas os itens estão corretos,
EXCETO o item II.
B) Apenas os itens I, III, IV estão
corretos.
C) Apenas os itens III, IV e VI estão
corretos.
D) Apenas os itens I, III, IV e V estão
corretos.
QUESTÃO 26) Segundo o Estatuto da
Criança e do Adolescente, os hospitais
e demais estabelecimentos de atenção
à saúde de gestantes, públicos e
particulares, são obrigados a:
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I. Manter registro das atividades
desenvolvidas, através de prontuários
individuais, pelo prazo de dezoito anos.
II. Identificar o recém-nascido mediante
o registro de sua impressão plantar e
digital e da impressão digital da mãe,
sem prejuízo de outras formas
normatizadas
pela
autoridade
administrativa competente.
III. Proceder a exames visando ao
diagnóstico
e
terapêutica
de
anormalidades no metabolismo
do recém-nascido, bem como prestar
orientação aos pais.
IV. Fornecer declaração de nascimento
onde constem necessariamente as
intercorrências
do parto
e
do
desenvolvimento do neonato.
V.
Manter
alojamento
conjunto,
possibilitando
ao
neonato
a
permanência junto à mãe.
Estão corretos:
A) somente os itens I, IV e V.
B) somente os itens II, III e V.
C) somente os itens I, II e V.
D) todos os itens estão corretos.
QUESTÃO 27) Em relação a Lei Federal
nº 8069/90 Estatuto da Criança e do
Adolescente pode afirmar que:
A) A permanência da criança e do
adolescente
em
programa
de
acolhimento institucional não se
prolongará por mais de dois anos, salvo
comprovada necessidade que atenda
ao seu superior interesse, devidamente
fundamentada
pela
autoridade
judiciária.
B) Nos procedimentos para imposição
de penalidade administrativa por
infração às normas de proteção à
criança e ao adolescente, iniciados com
o auto de infração, poderão ser usadas
fórmulas impressas, especificando-se a
natureza e as circunstâncias da
infração.

C) Em se tratando de viagem de criança
ao exterior, dispensa-se a autorização
judicial se ela estiver acompanhada de
um dos pais, presumindo-se a
aquiescência do outro.
D) Os prazos estabelecidos no Estatuto
da Criança e do Adolescente são
contados em dias úteis, excluído o dia
do começo e incluído o dia do
vencimento, vedado o prazo em dobro
para a Fazenda Pública e o Ministério
Público.
QUESTÃO 28) Conforme a Lei nº
10.741/03, a prevenção e a manutenção
da saúde do idoso serão efetivadas por
meio de, EXCETO:
A) Cadastramento da população idosa
em base territorial.
B)
Atendimento
geriátrico
e
gerontológico em ambulatórios.
C) Unidades geriátricas de referência,
com pessoal não especializado nas
áreas de geriatria e gerontologia social.
D) Atendimento domiciliar, incluindo a
internação, para a população que dele
necessitar e esteja impossibilitada de se
locomover, inclusive para idosos
abrigados e acolhidos por instituições
públicas, filantrópicas ou sem fins
lucrativos e eventualmente conveniadas
com o Poder Público, nos meios urbano
e rural.
QUESTÃO 29) A Lei Federal que
regulamenta a política de assistência
social no Brasil tem por objetivos
EXCETO:
A) A desarrimo à família, à maternidade,
à infância, à adolescência e à velhice;
B) O amparo às crianças e adolescentes
carentes;
C) A promoção da integração ao
mercado de trabalho;
D) A garantia de 1 (um) salário mínimo
de benefício mensal à pessoa portadora
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de deficiência e idosos que comprovem
não possuir meios de prover a própria
manutenção ou de tê-la provida por sua
família.
QUESTÃO 30) A Assistência Social
rege-se pelos seguintes princípios,
EXCETO:
A) Universalização dos direitos sociais,
a fim de tornar o destinatário da ação
assistencial alcançável pelas demais
políticas públicas;
B) Respeito à dignidade do cidadão, à
sua autonomia e ao seu direito a
benefícios e serviços de qualidade, bem
como à convivência familiar e
comunitária,
vedando-se
qualquer
comprovação vexatória de necessidade;
C) Igualdade de direitos no acesso ao
atendimento, sem discriminação de
qualquer
natureza,
garantindo-se
equivalência às populações urbanas e
rurais;
D) Secundariedade do atendimento às
necessidades
sociais
sobre
as
exigências de rentabilidade econômica;
QUESTÃO 31) O Benefício de
Prestação Continuada compõe a
proteção social básica, constituindo um
benefício de atendimento direto ao
público, ou seja, concedido diretamente
ao beneficiário. Em relação a este
assinale a alternativa correta.
A) Para efeito de concessão deste
benefício, a pessoa portadora de
deficiência é aquela incapacitada para a
vida independente e para o lazer.
B) O benefício de que trata este artigo
não pode ser acumulado pelo
beneficiário com qualquer outro no
âmbito da seguridade social ou de outro
regime, salvo o da assistência médica.
C) A situação de internado prejudica o
direito do idoso ou do portador de
deficiência ao benefício.

D) A concessão do benefício ficará
sujeita a exame médico pericial e
entrevista realizados pelos serviços de
perícia médica do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS.
QUESTÃO 32) A Política Nacional para
a Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência compreende o conjunto de
orientações normativas que objetivam
assegurar o pleno exercício dos direitos
individuais e sociais das pessoas
portadoras
de
deficiência.
E
compreende os seguintes objetivos
EXCETO:
A) O acesso, o ingresso e a
permanência da pessoa portadora de
deficiência em todos os serviços
oferecidos à comunidade;
B) Formação de recursos humanos para
atendimento da pessoa portadora de
deficiência; e
C) Garantia da efetividade dos
programas
de
reabilitação,
de
atendimento especializado e de
inclusão social.
D) Integração das ações dos órgãos e
das entidades públicos e privados nas
áreas de saúde, educação, trabalho,
transporte, assistência social, edificação
pública, previdência social, habitação,
cultura, desporto e lazer, visando à
prevenção
das
deficiências,
à
eliminação de suas múltiplas causas e à
inclusão social;
QUESTÃO 33) Qual das afirmações
abaixo NÃO compõe a definição da
“assistência social” existente na lei
orgânica da assistência social do Brasil:
A) Garantir o atendimento às
necessidades básicas.
B) Direito do cidadão e dever do Estado.
C) Política de Seguridade Social não
contributiva.
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D) Realizada através de ação única de
iniciativa pública e da sociedade.
QUESTÃO 34) Dentro das normativas
técnicas assistenciais do PAIF do
Ministério do Desenvolvimento Social, é
INCORRETO afirmar que, no que diz
respeito à prática profissional – apoiada
em saber científico - do trabalho social
com famílias, sua efetividade depende:
A) da consciência crítica e espírito
pesquisador por parte dos profissionais
do CRAS assim como do conhecimento
do território – suas potencialidades,
recursos, vulnerabilidades, relações
estabelecidas, de modo a realizar uma
ação preventiva e proativa;
B) da adoção de abordagens e
procedimentos
metodológicos
apropriados para o cumprimento dos
objetivos do Serviço, necessitando de
estudo e análise permanente dos
conceitos fundamentais, tais como:
família e território, nas abordagens
sociológica, antropológica, econômica,
psicológica,
entre
outras,
cuja
compreensão é essencial para a
implementação qualificada do PAIF;
C) do planejamento e análise das ações
a serem adotadas no desenvolvimento
do trabalho social com famílias e da
promoção da participação dos usuários
no planejamento e avaliação das ações
do Serviço;
D) do desenvolvimento de uma prática
de atuação segregada, na qual cada
profissional que compõe a equipe do
CRAS se limite ao seu domínio
disciplinar, e do conhecimento sobre os
ciclos de vida, questões étnicas, raciais,
de orientação sexual, assim como
outras
questões
específicas
identificadas no território.
QUESTÃO 35) No “conceito de trabalho
social com famílias no âmbito do PAIF”,

dentro
das
normativas
técnicas
assistenciais do PAIF do Ministério do
Desenvolvimento
Social,
seria
CORRETO afirmar que o termo “família”
é identificado como:
A) Um grupo social, unido por vínculos
consanguíneos, de afinidade e/ou
solidariedade.
B) Um grupo social composto por pai,
mãe e filhos, unidos por vínculos
consanguíneos e/ou afetivos.
C) Um grupo social, unido por vínculos
consanguíneos, hereditários e/ou da
ancestralidade.
D) Um grupo social, composto por avós,
pais e filhos, unidos por vínculos
consanguíneos e/ou afetivos.
QUESTÃO 36) De acordo com a Lei
8.069/90, os casos de suspeita ou
confirmação de maus-tratos contra
criança
ou
adolescente
serão
obrigatoriamente comunicados ao:
A) Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente.
B) Conselho Tutelar da respectiva
localidade.
C) Justiça da Infância e da Juventude.
D) Autoridade policial da localidade.
E) Poder Legislativo Municipal
QUESTÃO 37) Constatada a prática de
violência doméstica e familiar contra a
mulher, nos termos da Lei 11.340/2006
o juiz poderá aplicar, de imediato, ao
agressor,
em
conjunto
ou
separadamente, as seguintes medidas
protetivas de urgência, EXCETO:
A) Afastamento do lar, domicílio ou local
de convivência com a ofendida;
B) Suspensão da posse ou restrição do
porte de armas, com comunicação ao
órgão competente, nos termos da Lei
no 10.826, de 22 de dezembro de 2003;
C) Restrição ou suspensão de visitas
aos dependentes menores, ouvida a
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equipe de atendimento multidisciplinar
ou serviço similar;
D) Determinar a separação de corpos.
QUESTÃO 38) A Lei 8.069 de 13 de
Julho de 1990, Estatuto da Criança e do
Adolescente, completou 24 anos e
ainda é muito discutida pelas
autoridades e grupos de interesse. Uma
das maiores conquistas dessa lei foi o
rompimento com a lógica da “situação
irregular” trazida pelo Código de
Menores de 1979. Passou-se a
observar a criança como portadora de
direitos e de proteção integral, por parte
da família, da sociedade e do Estado.
São características da Lei 8.069/90,
EXCETO:
A) Controle social da pobreza, criança
alvo de punição.
B) Proteção integral.
C) Crianças e adolescentes sujeitos de
direito.
D) Direito à vida, à saúde, à liberdade, à
convivência familiar, entre outros.
QUESTÃO 39) Os objetivos gerais do
Serviço
de
Convivência
e
Fortalecimento de Vínculos, assinale a
alternativa correta.
I- Suplementar o trabalho social com
família, prevenindo a ocorrência de
situações de risco social e fortalecendo
a convivência familiar e comunitária;
II- Promover acessos a benefícios e
serviços
socioassistenciais,
fortalecendo a rede de proteção social
de assistência social nos territórios;
III-Oportunizar o acesso às informações
sobre direitos e sobre participação
cidadã, estimulando o desenvolvimento
do protagonismo dos usuários;
IV-Favorecer o desenvolvimento de
atividades intergeracionais, propiciando
trocas de experiências e vivências,

fortalecendo os vínculos familiares e
comunitários.
A) Somente as assertivas I e II estão
corretas.
B) Somente as assertivas I, II e III estão
corretas.
C) Somente as assertivas II e IV estão
corretas.
D) Somente as assertivas II, III E IV
estão corretas.
QUESTÃO
40)
O
Serviço
de
Convivência e Fortalecimento de
Vínculos tem especificidades que
contemplam os ciclos de vida dos
usuários, a saber:
I-Crianças até 6 anos;
II-Crianças e Adolescentes de 6 a 15
anos;
III-Adolescentes de 15 a 18 anos;
IV-Jovens de 18 a 30 anos;
V-Adultos de 30 a 59 anos e Idosos.
Assinale a assertiva correta:
A) Apenas a I e II estão corretas.
B) Apenas a II, III e IV estão corretas.
C) Apenas a I, II e IV estão corretas.
D) Apenas a I, II e V estão corretas.
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Nº DA INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

CADERNO DE PROVAS

PSICOLOGO- STDS

1. Esta prova contém 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 4 (quatro)
opções de respostas em cada uma.
2. O Cartão Resposta será distribuído antes da realização da prova. É de responsabilidade
do candidato preenchê-lo e devolvê-lo ao (à) fiscal de sala.
2.1. Ao preencher o Cartão Resposta, observar as instruções específicas nele contidas.
2.2. Ao fazer a prova, ficar atento (a) aos fatores que anulam uma questão: marcar mais
de uma letra, rasurar ou deixar de marcar uma das letras.
2.3. Antes de entregar o Cartão Resposta ao (à) fiscal, verificar cuidadosamente se todas
as questões apresentaram marcação de resposta.
3.Durante as provas, o candidato NÃO deverá: comunicar-se com outros candidatos durante
a realização das provas; portar indevidamente e/ou fazer uso equipamentos eletrônicos,
mesmo que desligados, como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets,
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer
aparelho similar; livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação,
impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de
consulta; bolsa, relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de
chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc; retirar-se definitivamente da sala antes de
decorridos 60 (sessenta) minutos do início das provas; levar consigo, ao se retirar da sala,
o Caderno de Provas.
5. A duração máxima das provas é de 3h00min (3 horas), iniciando as 9h e encerrando às
12h, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do Cartão Resposta.
6. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar
celular nas dependências da escola.
7. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão sair juntos, após a assinatura da frequência e
do lacre do envelope contendo as provas e os cartões resposta.
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PORTUGUÊS
QUESTÃO 01) Qual a alternativa em
que há um plural incorreto?
A)
Guardas-noturnos;
vicesdiretores
B)
Boias-frias; bate-papos
C)
Puros-sangues; dedos-duros
D)
Sextas-feiras; Joões-ninguém
QUESTÃO 02) Leia os períodos abaixo:
IIIIII-

Estando em boa fase, não
fez grande partida.
Não veio por estar muito
ocupado.
Feitas
as
ressalvas,
encerramos a reunião.

As orações em destaque apresentam,
respectivamente,
as
seguintes
circunstâncias:
A)
Condiçãoconsequênciafinalidade
B)
Concessãoexplicaçãoproporcionalidade
C)
Proporcionalidadecausaconcessão
D)
Concessão- causa- tempo
QUESTÃO 03) Analise o trecho abaixo.
“João, Francisco, Antônio desde
pequenos vêm sendo construtivos;
enfrentam as maiores dificuldades,
ajudam os pais, amparam os irmãos,
realizam breves alegrias entre mil
sombras”
Do ponto de vista da construção
sintática, é correto afirmar que esse
período é composto por:

A)
Subordinação,
três orações
B)
Coordenação,
quatro orações
C)
Coordenação,
cinco orações
D)
Subordinação,
cinco orações

apresentando
apresentando
apresentando
apresentando

QUESTÃO 04) Identifique a alternativa
em que o termo em destaque é agente
da passiva:
A)
Os ilhéus estavam cercados por
jacaré.
B)
Não estou duvidando de sua
bondade.
C)
Foram claras as respostas às
nossas dúvidas.
D)
Não deves consentir nisso...
QUESTÃO 05) Assinale a alternativa
que
preenche,
correta
e
respectivamente, as lacunas:
“Seguem___________ as encomendas
que me pediu. Agora estou__________
com você.
A)
anexo – quite;
B)
anexa – quites;
C)
anexas – quites;
D)
anexas – quite.
QUESTÃO 06) Assinale a alternativa
que preenche corretamente as lacunas.
IViu-se frente_____ frente
com o inimigo.
IIObservava,____distância, o
que estava acontecendo.
IIINão
se
referira_____
nenhum das presentes.
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IV-

Desandou _____ correr
ladeira abaixo.
VChegou _____ uma hora da
madrugada.
A)
à, à, à, à, à
B)
à, à, a, a, à
C)
à, a, à, a, à
D)
a, a, a, a, à
QUESTÃO 07) Assinale a alternativa
em que a concordância nominal está
errada:
A)
Submetia sua frieza a exagerada
postura e controle.
B)
Submetia sua frieza a postura e
controle exagerados.
C)
Submetia sua frieza a postura e
controle exageradas.
D)
Submetia sua frieza a exagerado
controle e postura.
QUESTÃO 08) Analise os verbos do
período que segue:
“O jovem andava triste, já que poucos o
ajudavam. Todavia, tinha esperança
de que algo viesse do céu, a fim de que
o iluminasse.”
Assinale a opção em que os verbos são,
respectivamente, classificados de forma
correta:
A)
Ligação – transitivo direto –
transitivo direto – intransitivo – transitivo
direto
B)
Intransitivo – transitivo direto –
transitivo direto – intransitivo – transitivo
direto
C)
Intransitivo – transitivo direto –
transitivo direto e indireto – intransitivo –
transitivo direto

D)
Ligação – transitivo direto –
transitivo direto e indireto – intransitivo –
transitivo direto
QUESTÃO 09) Todas as alternativas
contêm predicado nominal, exceto:
A)
A casa, de longe, parecia um
monstro.
B)
Aquele amor deixava-o
insensível.
C)
Fique certo: eu não sou você.
D)
O tempo está chuvoso, sombrio.
QUESTÃO 10) Assinale a alternativa
em que as palavras são acentuadas
pela mesma norma de acentuação
gráfica:
A)
delírio, persistência, mistério
B)
paraíso, muído, flexível
C)
irresistível, mágico, afrodisíaco
D)
só, cipó, demônio
MATEMÁTICA
QUESTÃO 11) Analise as equações a
seguir e marque a que tem como raízes
os números –2 e 8?
A) x² + 10x = 0
B) 8x² + 2x + 10 = 0
C) x² + x – 2 = 0
D) x² – 6x – 16 = 0
QUESTÃO 12) Fernando aplicou R$
110.000,00 do seguinte modo: R$
68.000,00 a 5% a.a. no Banco A e R$
42.000,00 a uma taxa desconhecida no
Banco B. Depois de 6 meses, a
aplicação do Banco A tinha rendido R$
125,00 a mais do que a do Banco B.
Pergunta-se qual a taxa anual praticada
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na aplicação do Banco B? (Juros
simples)
A)6,9%
B)8,3%
C)7,5%
D)7,8%
QUESTÃO 13) A quantia resultante da
aplicação que fiz de R$ 5.000,00 à taxa
de 1,00% a.m., durante 5 meses, em
regime de juros simples é:
A) R$ 5.250,00
B) R$ 5.300,00
C) R$ 5.900,00
D) R$ 5.180,00
QUESTÃO 14) Podemos escrever o
número decimal 0,0725 na forma de
fração como:
A) 29/400.
B) 25/400.
C) 29/4000.
D) 29/4.
QUESTÃO 15) Uma bolsa custava R$
330,00. Ela teve dois aumentos
sucessivos de 15% e 20 %,
respectivamente. Em seguida, ela teve
um desconto de 10%. Qual o preço final
dessa bolsa?
A) R$ 273,24.
B) R$ 379,16.
C) R$ 409,86.
D) R$ 354,45.
QUESTÃO 16) Sabe-se que a soma dos
três ângulos internos de um triângulo é
igual a 180°. Se os ângulos internos de
um triângulo são proporcionais a 1, 2 e
3, então o maior desses ângulos mede:

A) 45°
B) 108°
C) 60°
D) 90°
QUESTÃO 17) Qual é o número 12,5
vezes maior que 8,50?
A) 87,5.
B) 137,5.
C) 47,5.
D) 106,25.
QUESTÃO 18) Para um cargo de certo
concurso, havia 180 candidatos. Tendo
sido aprovados 60, a razão entre o
número de reprovados e o de aprovados
é de:
A) 1/2.
B) 1.
C) 2.
D) 1/3.
QUESTÃO 19) Calcule o Mínimo
Múltiplo Comum (MMC) de (18, 75, 250)
e marque a opção que apresenta o
resultado CORRETO.
A) 1.570.
B) 2.135.
C) 2.250.
D) 3.350.
QUESTÃO 20) Calcule o juro simples
referente a um capital de R$ 2.400,00
nas seguintes condições: taxa de juros
21% a.a. e prazo: 32 dias.
A) R$ 44,80.
B) R$ 52,40.
C) R$ 58,90.
D) R$ 72,00.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21) A compreensão das
relações interpessoais ocorre de modo
gradativo ao longo do desenvolvimento.
As argumentações: “Somos amigos
porque gostamos de ficar juntos e
porque emprestamos nossas coisas um
para o outro” e “Nós nos ajudamos
quando temos que fazer lição juntos”
ilustram
A) reciprocidade e bidirecionalidade,
que aparecem por volta dos oito anos.
B) compatibilidade psicológica e
lealdade, que aparecem por volta dos
seis anos.
C) companheirismo e compatibilidade
psicológica, que aparecem por volta dos
cinco anos.
D) bidirecionalidade e apoio psicológico,
que aparecem por volta dos dez anos.
QUESTÃO 22) Uma família, composta
por pai, mãe, avó materna e três filhos,
estes com idades de 12, 10 e 02 anos,
foi encaminhada para atendimento
psicológico familiar. O profissional, para
a condução do trabalho, deve
considerar necessária a presença:
A) do casal e dos dois filhos mais
velhos, dado serem o núcleo familiar
que pode ser responsabilizado.
B) do casal e da avó, por serem os
adultos sobre os quais pode ser
efetuado um trabalho mais efetivo.
C) do casal, da avó e do filho mais velho,
dado
que
os
menores
pouco
contribuiriam para o desenvolvimento
do atendimento.

D) de todos os membros, tendo-se em
vista que cada um poderá expressar sua
opinião acerca das questões familiares.
QUESTÃO 23) A terapia familiar
funcional é uma das modalidades
sugeridas no tratamento de transtornos
da conduta, e foi projetada para crianças
entre o início e a metade da
adolescência.
Seu principal objetivo é
A) melhorar a comunicação dentro da
família.
B) modificar os processos de
pensamento dos membros da família.
C) estabelecer com os pais os modos de
controle do filho.
D) otimizar a função egóica dos
membros da família.
QUESTÃO 24) Quando da avaliação
psicológica
de
um
adolescente,
encaminhado
pela
coordenadora
pedagógica da escola que frequenta,
em
função
de
comportamentos
inadequados, o profissional psicólogo
A) compartilhará com a requisitante
todas as informações que vier a coletar.
B) dará ciência aos responsáveis das
declarações que o adolescente tenha
realizado.
C) inquirirá o adolescente quanto aos
fatos alegados para a sua avaliação.
D) informará o adolescente sobre os
objetivos do processo e os resultados
verificados.
QUESTÃO 25) É diretriz da Assistência
Social, tal como apresentada na Política
Nacional:
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(A) participação de empresas privadas
no planejamento, controle das ações e
suprimento de recursos.
(B) primazia na responsabilidade dos
Municípios na condução da Política de
Assistência Social.
(C) centralidade da família na
concepção e implementação dos
benefícios, serviços, programas e
projetos.
(D) participação das comunidades na
distribuição dos recursos para os
projetos e benefícios.

QUESTÃO 26) Conforme o Artigo 16°
da Declaração dos Direitos Humanos:
I- A partir da idade núbil, o homem e a
mulher têm o direito de casar e de
constituir família, sem restrição alguma
de raça, nacionalidade ou religião.
Durante o casamento e na altura da sua
dissolução, ambos têm direitos iguais.
II-O casamento pode ser celebrado sem
o livre e pleno consentimento dos
futuros esposos dependendo da cultura
ou religião de um dos cônjuges.
III-A família é o elemento natural e
fundamental da sociedade e tem direito
à proteção desta e do Estado.
A) Apenas as afirmativas I e II estão
corretas.
B) Apenas as afirmativas I e III estão
corretas.
C) Apenas as afirmativas II e III estão
corretas.
D) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 27) Analise os Artigos
contidos na Lei Federal 11.340/06 e
responda:
I-Art. 1o Esta Lei cria mecanismos para
coibir e prevenir a violência doméstica e
familiar contra a mulher, nos termos do
§ 8o do art. 226 da Constituição Federal,
da Convenção sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Violência contra a
Mulher, da Convenção Interamericana
para Prevenir, Punir e Erradicar a
Violência contra a Mulher e de outros
tratados internacionais ratificados pela
República Federativa do Brasil; dispõe
sobre a criação dos Juizados de
Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher; e estabelece medidas de
assistência e proteção às mulheres em
situação de violência doméstica e
familiar.
II-Art.
2o
Toda
mulher,
independentemente de classe, raça,
etnia, orientação sexual, renda, cultura,
nível educacional, idade e religião, goza
dos direitos fundamentais inerentes à
pessoa
humana,
sendo-lhe
asseguradas as oportunidades e
facilidades para viver sem violência,
preservar sua saúde física e mental e
seu aperfeiçoamento moral, intelectual
e social.
III-Art. 3o Serão asseguradas às
mulheres as condições para o exercício
efetivo dos direitos à vida, à segurança,
à saúde, à alimentação, à educação, à
cultura, à moradia, ao acesso à justiça,
ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao
respeito e à convivência familiar e
comunitária.
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A) Apenas as afirmativas I e II estão
corretas.
B) Apenas as afirmativas I e III estão
corretas.
C) Apenas as afirmativas II e III estão
corretas.
D) Todas as afirmativas estão corretas.
QUESTÃO 28) O Artigo 18 da Lei
Federal
11.340/06,
recebido
o
expediente com o pedido da ofendida,
caberá
ao
juiz,
no
prazo
de____________ horas:
I- Conhecer do expediente e do pedido
e decidir sobre as medidas protetivas de
urgência;
II- Determinar o encaminhamento da
ofendida ao órgão de assistência
judiciária, quando for o caso;
III-Comunicar ao Ministério Público para
que adote as providências cabíveis.
A) 24(vinte e quatro).
B) 36 (trinta e seis).
C) 48 (quarenta e oito).
D) 72 (setenta e duas)
QUESTÃO 29) De acordo com o
Estatuto do Idoso, Artigo 1o, é instituído
o Estatuto do Idoso, destinado a regular
os direitos assegurados às pessoas
com idade:
A) superior a 60 (sessenta) anos.
B) igual ou superior a 60 (sessenta)
anos.
C) igual ou superior a 65 (sessenta e
cinco) anos.
D) igual ou superior a 70 (setenta) anos.

QUESTÃO 30) O PAIF deve se pautar
nos seguintes pressupostos, exceto:
A) a defesa do direito à convivência
familiar na proteção de assistência
social supera o conceito de família como
unidade econômica, mera referência de
cálculo de rendimento per capita e a
entende como um núcleo afetivo, cujos
membros se vinculam por laços
consanguíneos, de aliança ou de
afinidade,
onde
os
vínculos
circunscrevem obrigações recíprocas e
mútuas, organizadas em torno de
relações de geração e de gênero;
B) não existe pluralidade de arranjos e
de fases, e sim a família, com carências,
vulnerabilidades e potencialidades
distintas
e
distintos
graus
de
dependência ou não.
C) a relação entre família e proteção
social de assistência social, como dever
de Estado e direito de cidadania, tem
por parâmetros, de um lado, o
entendimento de que a família é o
núcleo básico de afetividade, acolhida,
convívio, autonomia, sustentabilidade e
referência
no
processo
de
desenvolvimento e reconhecimento do
cidadão e, de outro, que o Estado tem o
dever de proteção social respeitada a
autonomia dos arranjos familiares;
D) o fortalecimento de possibilidades de
convívio, educação e proteção social na
própria família não restringem as
responsabilidades públicas de proteção
social para com os indivíduos e a
sociedade;
QUESTÃO 31) O acompanhamento
deve levar em consideração os
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objetivos do programa, o conjunto de
indicadores, a dinâmica do atendimento
à família, presença e absenteísmo,
contrato feito com as famílias,
resultados esperados e grau de
complexidade da demanda e da
situação familiar.
Serão acompanhadas, com prioridade,
às famílias:
a) mais abastardas
b) beneficiária do bolsa família
c) em suposta condição de risco
d) abrigadas
QUESTÃO 32) Quais os objetivos
específicos do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos-SCFV para
Crianças até 6 anos?
I- Complementar as ações de proteção
e desenvolvimento das crianças e o
fortalecimento dos vínculos familiares e
sociais;
II- Assegurar espaços de convívio
familiar
e
comunitário
e
o
desenvolvimento de relações de
afetividade e sociabilidade; Fortalecer a
interação entre crianças do mesmo ciclo
etário;
III- Valorizar a cultura de famílias e
comunidades locais, pelo resgate de
seus brinquedos e brincadeiras e a
promoção de vivências lúdicas;
IV- Desenvolver estratégias para
estimular
as
potencialidades
de
crianças com deficiência e o papel das
famílias e comunidade no processo de
proteção social;
a) I e II apenas são verdadeiras.

b) II e III apenas são verdadeiras.
c) III e IV apenas são verdadeiras.
d) I, II, III e IV são verdadeiras.
QUESTÃO 33) Analise as afirmativas
sobre drogas, a sua interferência na
direção veicular e marque V para
verdadeiro e F para falso.
( ) Os opiáceos induzem a reações
rápidas, ativam a atenção.
( ) Os alucinógenos (GHB, LSD etc.)
comprometem
o
desempenho
psicomotor, produzem ataxia, tremores,
distúrbio do pensamento, psicose
temporária, ilusões, distorções da
imagem corporal e outros.
( ) Motoristas usuários de cocaína
apresentam alto risco de cometer
infrações de trânsito e de se envolverem
em acidentes.
( ) A cannabis altera a performance
cognitiva e psicomotora.
Marque a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA, de cima para
baixo.
A) V, F, F, V.
B) F, V, V, V.
C) F, V, V, F.
D) V, F, V, F.
QUESTÃO 34) O Centro de Referência
de Assistência Social – CRAS é uma
unidade pública estatal de base
territorial, que integra o Sistema Único
de Assistência Social - SUAS. Sobre o
CRAS é INCORRETO afirmar que:
A) O CRAS, nas cidades de pequeno e
médio porte, funciona também como
órgão gestor da política de assistência
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social,
sendo
responsável
pela
organização da rede socioassistencial.
B) O CRAS assume como fatores
identitários
dois
grandes
eixos
estruturantes do SUAS: a matricialidade
sociofamiliar e a territorialização.
C) O CRAS atua com famílias e
indivíduos em seu contexto comunitário,
visando à orientação e ao convívio
sociofamiliar e comunitário.
D) O CRAS é responsável pelo
desenvolvimento do Programa de
Atenção Integral às Famílias.
E)
O
CRAS
promove
o
encaminhamento da população local
para as demais políticas públicas e
sociais, atuando na perspectiva da
intersetorialidade.

Estatuto do Idoso preconiza que as
decisões e ele referentes serão

QUESTÃO 35) Quando da avaliação
psicológica
de
um
adolescente,
encaminhado
pela
coordenadora
pedagógica da escola que frequenta,
em
função
de
comportamentos
inadequados, o profissional psicólogo
A) compartilhará com a requisitante
todas as informações que vier a coletar.
B) dará ciência aos responsáveis das
declarações que o adolescente tenha
realizado.
C) informará o adolescente sobre os
objetivos do processo e os resultados
verificados.
D) estará subordinado, técnica e
profissionalmente,
à
profissional
requisitante.

QUESTÃO 37) Acerca das regras que
tratam da prática de ato infracional,
prevista no Estatuto da Criança e do
Adolescente, Lei nº 8.069/90, é correto
afirmar que:
A) a aplicação da medida de internação
independe da existência de prova da
materialidade da infração e indícios
suficientes de autoria.
B) são penalmente inimputáveis os
menores de dezesseis anos.
C) a internação, antes da sentença,
poderá ser determinada pelo prazo
máximo de quarenta e cinco dias.
D) em nenhuma hipótese o prazo
máximo de internação poderá exceder a
cinco anos.

QUESTÃO 36) Na prevenção e
manutenção da saúde do idoso, o

QUESTÃO 38) Sobre o Benefício de
Prestação Continuada (BPC), a Lei
Orgânica de Assistência Social (LOAS)
prevê que o mesmo será concedido

A) estabelecidas por ele e sua família,
de comum acordo, quando ele estiver no
domínio de suas faculdades mentais.
B) realizadas pelo médico, em
detrimento da família, toda vez que o
idoso não estiver em condições de
optar.
C)assumidas pelo curador e familiares
quando não houver tempo hábil para o
médico emitir seu parecer e o idoso não
estiver em condições de optar.
D) estabelecidas por ele, segundo o que
lhe for reputado mais favorável, se ele
estiver no domínio de suas faculdades
mentais
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também aos sujeitos com transtorno
mental. Sobre os sujeitos com
transtorno mental beneficiários do BPC,
é correto afirmar que
A) Os sujeitos com transtorno mental e
beneficiados,
apenas
apresentam
dificuldade de regular suas vidas nos
momentos de crise, o que ocorre muito
esporadicamente.
B) Os beneficiados receberão o
benefício eternamente, já que o
transtorno mental afeta os sujeitos por
toda sua vida, os deixando incapazes
para as mais singelas e as mais
complexas atividades.
C) A maioria das pessoas que possuem
transtorno mental deixam de ser
beneficiadas, pois são completamente
capazes de regular sua vida, como
qualquer outra, pelo menos na maior
parte do tempo.
D) A melhoria das condições de renda
da família do beneficiado em nada altera
sua condição de recebedor do BPC, já
que renda familiar, transtorno mental e
BPC não se articulam.
QUESTÃO 39) A Lei nº 11.340,
conhecida como Lei Maria da Penha, de
7 de agosto de 2006, prevê no Título VII,
Disposições Finais, Art. 35 – A União, o
Distrito Federal, os Estados e os
Municípios poderão criar e promover, no
limite das respectivas competências,
EXCETO:
A) Centros de atendimento integral e
multidisciplinar
para mulheres e
respectivos dependentes em situação
de violência doméstica e familiar.

B)
Centros
de
detenção
com
reabilitação
para
os
agressores
poderem voltar ao convívio familiar.
C) Delegacias, núcleos de defensoria
pública, serviços de saúde e centros de
perícia médico-legal especializados
no atendimento à mulher em situação de
violência doméstica e familiar.
D)Programas
e
campanhas
de
enfrentamento da violência
doméstica e familiar.
QUESTÃO 40) São drogas depressoras
do sistema nervoso central, EXCETO
A) Bebidas alcoólicas.
B) Solventes ou Inalantes.
C) Anfetaminas.
D) Opiláceos e Opioides.
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Nº DA INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

CADERNO DE PROVAS

SUPERVISOR (A) DO
PROGRAMA CRIANÇA
FELIZ

1. Esta prova contém 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 4 (quatro) opções
de respostas em cada uma.
2. O Cartão Resposta será distribuído antes da realização da prova. É de responsabilidade do
candidato preenchê-lo e devolvê-lo ao (à) fiscal de sala.
2.1. Ao preencher o Cartão Resposta, observar as instruções específicas nele contidas.
2.2. Ao fazer a prova, ficar atento (a) aos fatores que anulam uma questão: marcar mais de uma
letra, rasurar ou deixar de marcar uma das letras.
2.3. Antes de entregar o Cartão Resposta ao (à) fiscal, verificar cuidadosamente se todas as
questões apresentaram marcação de resposta.

3. Durante as provas, o candidato NÃO deverá: comunicar-se com outros candidatos durante a
realização das provas; portar indevidamente e/ou fazer uso equipamentos eletrônicos, mesmo que
desligados, como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador,
máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; livros, anotações,
réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente
permitidos ou qualquer outro material de consulta; bolsa, relógio de qualquer espécie, óculos escuros
ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc; retirar-se definitivamente
da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início das provas; levar consigo, ao se retirar
da sala, o Caderno de Provas.
5. A duração máxima das provas é de 3h00min (3 horas), iniciando as 9h e encerrando às 12h, já
incluído o tempo destinado ao preenchimento do Cartão Resposta.
6. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular
nas dependências da escola.
7. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão sair juntos, após a assinatura da frequência e do lacre
do envelope contendo as provas e os cartões resposta.
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PORTUGUÊS
QUESTÃO 01) Qual a alternativa em
que há um plural incorreto?
A)
Guardas-noturnos;
vicesdiretores
B)
Boias-frias; bate-papos
C)
Puros-sangues; dedos-duros
D)
Sextas-feiras; Joões-ninguém
QUESTÃO 02) Leia os períodos abaixo:
IEstando em boa fase, não fez
grande partida.
IINão veio por estar muito
ocupado.
IIIFeitas
as
ressalvas,
encerramos a reunião.
As orações em destaque apresentam,
respectivamente,
as
seguintes
circunstâncias:
A)
Condiçãoconsequênciafinalidade.
B)
Concessãoexplicaçãoproporcionalidade.
C)
Proporcionalidadecausaconcessão.
D)
Concessão- causa- tempo.
IQUESTÃO 03) Analise o trecho abaixo. II“João, Francisco, Antônio desde
pequenos vêm sendo construtivos;IIIenfrentam as maiores dificuldades,
ajudam os pais, amparam os irmãos,IVrealizam breves alegrias entre milVsombras”
Do ponto de vista da construção
sintática, é correto afirmar que esse
período é composto por:
A)
Subordinação,
apresentando
três orações.
B)
Coordenação,
apresentando
quatro orações.
C)
Coordenação,
apresentando
cinco orações.
D)
Subordinação,
apresentando
cinco orações.

QUESTÃO 04) Identifique a alternativa
em que o termo em destaque é agente
da passiva:
A)
Os ilhéus estavam cercados por
jacaré.
B)
Não estou duvidando de sua
bondade.
C)
Foram claras as respostas às
nossas dúvidas.
D)
Não deves consentir nisso...
QUESTÃO 05) Assinale a alternativa
que
preenche,
correta
e
respectivamente, as lacunas:
“Seguem___________ as encomendas
que me pediu. Agora estou__________
com você.
A)
anexo – quite;
B)
anexa – quites;
C)
anexas – quites;
D)
anexas – quite.
QUESTÃO 06) Assinale a alternativa
que preenche corretamente as lacunas.
Viu-se frente_____ frente com o inimigo.
Observava,____distância, o que estava
acontecendo.
Não se referira_____ nenhum das
presentes.
Desandou _____ correr ladeira abaixo.
Chegou
_____
uma
hora
da
madrugada.
A)
B)
C)
D)

à, à, à, à, à
à, à, a, a, à
à, a, à, a, à
a, a, a, a, à

QUESTÃO 07) Assinale a alternativa
em que a concordância nominal está
errada:
A)
Submetia sua frieza a exagerada
postura e controle.
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B)
Submetia sua frieza a postura e
controle exagerados.
C)
Submetia sua frieza a postura e
controle exageradas.
D)
Submetia sua frieza a exagerado
controle e postura.
QUESTÃO 08) Analise os verbos do
período que segue:
“O jovem andava triste, já que poucos
o ajudavam. Todavia, tinha esperança
de que algo viesse do céu, a fim de
que o iluminasse.”
Assinale a opção em que os verbos são,
respectivamente, classificados de forma
correta:
A)
Ligação – transitivo direto –
transitivo direto – intransitivo – transitivo
direto
B)
Intransitivo – transitivo direto –
transitivo direto – intransitivo – transitivo
direto
C)
Intransitivo – transitivo direto –
transitivo direto e indireto – intransitivo –
transitivo direto
D)
Ligação – transitivo direto –
transitivo direto e indireto – intransitivo –
transitivo direto
QUESTÃO 09) Todas as alternativas
contêm predicado nominal, exceto:
A)
A casa, de longe, parecia um
monstro.
B)
Aquele
amor
deixava-o
insensível.
C)
Fique certo: eu não sou você.
D)
O tempo está chuvoso, sombrio.
QUESTÃO 10) Assinale a alternativa
em que as palavras são acentuadas
pela mesma norma de acentuação
gráfica:
A)
delírio, persistência, mistério
B)
paraíso, muído, flexível
C)
irresistível, mágico, afrodisíaco
D)
só, cipó, demônio

MATEMÁTICA
QUESTÃO 11) Analise as equações a
seguir e marque a que tem como raízes
os números –2 e 8?
A) x² + 10x = 0
B) 8x² + 2x + 10 = 0
C) x² + x – 2 = 0
D) x² – 6x – 16 = 0
QUESTÃO 12) Fernando aplicou R$
110.000,00 do seguinte modo: R$
68.000,00 a 5% a.a. no Banco A e R$
42.000,00 a uma taxa desconhecida no
Banco B. Depois de 6 meses, a
aplicação do Banco A tinha rendido R$
125,00 a mais do que a do Banco B.
Pergunta-se qual a taxa anual praticada
na aplicação do Banco B? (Juros
simples)
A)6,9%
B)8,3%
C)7,5%
D)7,8%
QUESTÃO 13) A quantia resultante da
aplicação que fiz de R$ 5.000,00 à taxa
de 1,00% a.m., durante 5 meses, em
regime de juros simples é:
A) R$ 5.250,00
B) R$ 5.300,00
C) R$ 5.900,00
D) R$ 5.180,00
QUESTÃO 14) Podemos escrever o
número decimal 0,0725 na forma de
fração como:
A) 29/400.
B) 25/400.
C) 29/4000.
D) 29/4.
QUESTÃO 15) Uma bolsa custava R$
330,00. Ela teve dois aumentos
sucessivos de 15% e 20 %,
respectivamente. Em seguida, ela teve
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um desconto de 10%. Qual o preço final
dessa bolsa?
A) R$ 273,24.
B) R$ 379,16.
C) R$ 409,86.
D) R$ 354,45.

nas seguintes condições: taxa de juros
21% a.a. e prazo: 32 dias.
A) R$ 44,80.
B) R$ 52,40.
C) R$ 58,90.
D) R$ 72,00.

QUESTÃO 16) Sabe-se que a soma dos
três ângulos internos de um triângulo é
igual a 180°. Se os ângulos internos de
um triângulo são proporcionais a 1, 2 e
3, então o maior desses ângulos mede:
A) 45°
B) 108°
C) 60°
D) 90°

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 17) Qual é o número 12,5
vezes maior que 8,50?
A) 87,5.
B) 137,5.
C) 47,5.
D) 106,25.
QUESTÃO 18) Para um cargo de certo
concurso, havia 180 candidatos. Tendo
sido aprovados 60, a razão entre o
número de reprovados e o de aprovados
é de:
A) 1/2.
B) 1.
C) 2.
D) 1/3.
QUESTÃO 19) Calcule o Mínimo
Múltiplo Comum (MMC) de (18, 75, 250)
e marque a opção que apresenta o
resultado CORRETO.
A) 1.570.
B) 2.135.
C) 2.250.
D) 3.350.
QUESTÃO 20) Calcule o juro simples
referente a um capital de R$ 2.400,00

QUESTÃO 21) Assinale a alternativa
correta com relação as garantias
previstas no Estatuto da Criança e do
Adolescente com relação a gestante:
A) O atendimento pré-natal será
realizado por profissionais da atenção
especializada.
B) Os profissionais de saúde de
referência da gestante garantirão sua
vinculação, no segundo trimestre da
gestação, ao estabelecimento em que
será realizado o parto, garantido o
direito de opção da mulher.
C) Incumbe ao poder
público
proporcionar assistência psicológica à
gestante e à mãe, no período pré e pósnatal, inclusive como forma de prevenir
ou minorar as consequências do estado
puerperal.
D) A gestante e a parturiente têm direito
a 2 (um) acompanhantes de sua
preferência durante o período do prénatal, do trabalho de parto e do pósparto imediato.

QUESTÃO 22) Marcelo e Márcio
vivem em união estável e decidem
adotar uma criança. Para tanto,
encaminham-se até o Juízo da Infância
e da Juventude, recebendo do Oficial da
Infância e Juventude a seguinte
orientação sobre a habilitação de
pretendentes à adoção prevista no ECA:
A) somente serão habilitados para
adoção de criança ou adolescente com
deficiência ou doença crônica;
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B) um se habilita e, após a adoção, o
outro ingressa com pedido de adoção
unilateral;
C) não poderão se habilitar, pois apenas
os
casados
podem
adotar
conjuntamente;
D) terão prioridade no cadastro, caso
desejem adotar criança ou adolescente
com deficiência ou doença crônica.
QUESTÃO 23) Considera-se criança e
adolescente, para os efeitos da Lei N°
8.069, de 13 de julho de 1990.
A) Considera-se criança a pessoa até
doze anos de idade incompletos, e
adolescente aquela entre doze e dezoito
anos de idade.
B) Considera criança a pessoa de até
catorze anos de idade incompletos e
adolescente a compreendida entre
catorze e dezesseis anos;
C) Considera criança a pessoa de até
dez anos de idade incompletos e
adolescente a compreendida entre dez
e dezesseis anos;
D) Considera criança a pessoa de até
doze anos de idade incompletos e
adolescente a compreendida entre doze
e catorze anos;
QUESTÃO 24) Os pais, os integrantes
da família ampliada, os responsáveis,
os agentes públicos executores de
medidas socioeducativas ou qualquer
pessoa encarregada de cuidar de
crianças e de adolescentes, tratá-los,
educá-los ou protegê-los que utilizarem
castigo físico ou tratamento cruel ou
degradante como formas de correção,
disciplina, educação ou qualquer outro
pretexto estarão sujeitos, sem prejuízo
de outras sanções cabíveis, às
seguintes medidas, que serão aplicadas
de acordo com a gravidade do caso,
EXCETO:

A) Encaminhamento a tratamento de
enfermagem ou psiquiátrico;
B) Encaminhamento a cursos ou
programas de orientação;
C) Encaminhamento a programa oficial
ou comunitário de proteção à família;
D) Advertência;
QUESTÃO 25) Para o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), ao
adolescente empregado, aprendiz, em
regime familiar de trabalho, aluno de
escola técnica, assistido em entidade
governamental ou não-governamental,
é vedado trabalho:
I. Noturno, realizado entre as vinte e
duas horas de um dia e às cinco horas
do dia seguinte.
II. Noturno, realizado entre as vinte e
duas horas de um dia e às seis horas do
dia seguinte.
III. Perigoso, insalubre ou penoso.
IV. Realizado em locais prejudiciais à
sua formação e ao seu desenvolvimento
físico, psíquico, moral e social.
V. Realizado em horários e locais que
não permitam a frequência à escola.
VI. Realizado em locais interditos e
funéreos.
Assinale a alternativa que apresenta a
resposta CORRETA:
A) Todas os itens estão corretos,
EXCETO o item II.
B) Apenas os itens I, III, IV estão
corretos.
C) Apenas os itens III, IV e VI estão
corretos.
D) Apenas os itens I, III, IV e V estão
corretos.
QUESTÃO 26) Segundo o Estatuto da
Criança e do Adolescente, os hospitais
e demais estabelecimentos de atenção
à saúde de gestantes, públicos e
particulares, são obrigados a:
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I. Manter registro das atividades
desenvolvidas, através de prontuários
individuais, pelo prazo de dezoito anos.
II. Identificar o recém-nascido mediante
o registro de sua impressão plantar e
digital e da impressão digital da mãe,
sem prejuízo de outras formas
normatizadas
pela
autoridade
administrativa competente.
III. Proceder a exames visando ao
diagnóstico
e
terapêutica
de
anormalidades no metabolismo
do recém-nascido, bem como prestar
orientação aos pais.
IV. Fornecer declaração de nascimento
onde constem necessariamente as
intercorrências
do parto
e
do
desenvolvimento do neonato.
V.
Manter
alojamento
conjunto,
possibilitando
ao
neonato
a
permanência junto à mãe.
Estão corretos:
A) somente os itens I, IV e V.
B) somente os itens II, III e V.
C) somente os itens I, II e V.
D) todos os itens estão corretos.
QUESTÃO 27) Em relação a Lei Federal
nº 8069/90 Estatuto da Criança e do
Adolescente pode afirmar que:
A) A permanência da criança e do
adolescente
em
programa
de
acolhimento institucional não se
prolongará por mais de dois anos, salvo
comprovada necessidade que atenda
ao seu superior interesse, devidamente
fundamentada
pela
autoridade
judiciária.
B) Nos procedimentos para imposição
de penalidade administrativa por
infração às normas de proteção à
criança e ao adolescente, iniciados com
o auto de infração, poderão ser usadas
fórmulas impressas, especificando-se a
natureza e as circunstâncias da
infração.

C) Em se tratando de viagem de criança
ao exterior, dispensa-se a autorização
judicial se ela estiver acompanhada de
um dos pais, presumindo-se a
aquiescência do outro.
D) Os prazos estabelecidos no Estatuto
da Criança e do Adolescente são
contados em dias úteis, excluído o dia
do começo e incluído o dia do
vencimento, vedado o prazo em dobro
para a Fazenda Pública e o Ministério
Público.
QUESTÃO 28) Conforme a Lei nº
10.741/03, a prevenção e a manutenção
da saúde do idoso serão efetivadas por
meio de, EXCETO:
A) Cadastramento da população idosa
em base territorial.
B)
Atendimento
geriátrico
e
gerontológico em ambulatórios.
C) Unidades geriátricas de referência,
com pessoal não especializado nas
áreas de geriatria e gerontologia social.
D) Atendimento domiciliar, incluindo a
internação, para a população que dele
necessitar e esteja impossibilitada de se
locomover, inclusive para idosos
abrigados e acolhidos por instituições
públicas, filantrópicas ou sem fins
lucrativos e eventualmente conveniadas
com o Poder Público, nos meios urbano
e rural.
QUESTÃO 29) A Lei Federal que
regulamenta a política de assistência
social no Brasil tem por objetivos
EXCETO:
A) A desarrimo à família, à maternidade,
à infância, à adolescência e à velhice;
B) O amparo às crianças e adolescentes
carentes;
C) A promoção da integração ao
mercado de trabalho;
D) A garantia de 1 (um) salário mínimo
de benefício mensal à pessoa portadora
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de deficiência e idosos que comprovem
não possuir meios de prover a própria
manutenção ou de tê-la provida por sua
família.
QUESTÃO 30) A Assistência Social
rege-se pelos seguintes princípios,
EXCETO:
A) Universalização dos direitos sociais,
a fim de tornar o destinatário da ação
assistencial alcançável pelas demais
políticas públicas;
B) Respeito à dignidade do cidadão, à
sua autonomia e ao seu direito a
benefícios e serviços de qualidade, bem
como à convivência familiar e
comunitária,
vedando-se
qualquer
comprovação vexatória de necessidade;
C) Igualdade de direitos no acesso ao
atendimento, sem discriminação de
qualquer
natureza,
garantindo-se
equivalência às populações urbanas e
rurais;
D) Secundariedade do atendimento às
necessidades
sociais
sobre
as
exigências de rentabilidade econômica;
QUESTÃO 31) O Benefício de
Prestação Continuada compõe a
proteção social básica, constituindo um
benefício de atendimento direto ao
público, ou seja, concedido diretamente
ao beneficiário. Em relação a este
assinale a alternativa correta.
A) Para efeito de concessão deste
benefício, a pessoa portadora de
deficiência é aquela incapacitada para a
vida independente e para o lazer.
B) O benefício de que trata este artigo
não pode ser acumulado pelo
beneficiário com qualquer outro no
âmbito da seguridade social ou de outro
regime, salvo o da assistência médica.
C) A situação de internado prejudica o
direito do idoso ou do portador de
deficiência ao benefício.

D) A concessão do benefício ficará
sujeita a exame médico pericial e
entrevista realizados pelos serviços de
perícia médica do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS.
QUESTÃO 32) A Política Nacional para
a Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência compreende o conjunto de
orientações normativas que objetivam
assegurar o pleno exercício dos direitos
individuais e sociais das pessoas
portadoras
de
deficiência.
E
compreende os seguintes objetivos
EXCETO:
A) O acesso, o ingresso e a
permanência da pessoa portadora de
deficiência em todos os serviços
oferecidos à comunidade;
B) Formação de recursos humanos para
atendimento da pessoa portadora de
deficiência; e
C) Garantia da efetividade dos
programas
de
reabilitação,
de
atendimento especializado e de
inclusão social.
D) Integração das ações dos órgãos e
das entidades públicos e privados nas
áreas de saúde, educação, trabalho,
transporte, assistência social, edificação
pública, previdência social, habitação,
cultura, desporto e lazer, visando à
prevenção
das
deficiências,
à
eliminação de suas múltiplas causas e à
inclusão social;
QUESTÃO 33) Qual das afirmações
abaixo NÃO compõe a definição da
“assistência social” existente na lei
orgânica da assistência social do Brasil:
A) Garantir o atendimento às
necessidades básicas.
B) Direito do cidadão e dever do Estado.
C) Política de Seguridade Social não
contributiva.
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D) Realizada através de ação única de
iniciativa pública e da sociedade.
QUESTÃO 34) Dentro das normativas
técnicas assistenciais do PAIF do
Ministério do Desenvolvimento Social, é
INCORRETO afirmar que, no que diz
respeito à prática profissional – apoiada
em saber científico - do trabalho social
com famílias, sua efetividade depende:
A) da consciência crítica e espírito
pesquisador por parte dos profissionais
do CRAS assim como do conhecimento
do território – suas potencialidades,
recursos, vulnerabilidades, relações
estabelecidas, de modo a realizar uma
ação preventiva e proativa;
B) da adoção de abordagens e
procedimentos
metodológicos
apropriados para o cumprimento dos
objetivos do Serviço, necessitando de
estudo e análise permanente dos
conceitos fundamentais, tais como:
família e território, nas abordagens
sociológica, antropológica, econômica,
psicológica,
entre
outras,
cuja
compreensão é essencial para a
implementação qualificada do PAIF;
C) do planejamento e análise das ações
a serem adotadas no desenvolvimento
do trabalho social com famílias e da
promoção da participação dos usuários
no planejamento e avaliação das ações
do Serviço;
D) do desenvolvimento de uma prática
de atuação segregada, na qual cada
profissional que compõe a equipe do
CRAS se limite ao seu domínio
disciplinar, e do conhecimento sobre os
ciclos de vida, questões étnicas, raciais,
de orientação sexual, assim como
outras
questões
específicas
identificadas no território.
QUESTÃO 35) No “conceito de trabalho
social com famílias no âmbito do PAIF”,

dentro
das
normativas
técnicas
assistenciais do PAIF do Ministério do
Desenvolvimento
Social,
seria
CORRETO afirmar que o termo “família”
é identificado como:
A) Um grupo social, unido por vínculos
consanguíneos, de afinidade e/ou
solidariedade.
B) Um grupo social composto por pai,
mãe e filhos, unidos por vínculos
consanguíneos e/ou afetivos.
C) Um grupo social, unido por vínculos
consanguíneos, hereditários e/ou da
ancestralidade.
D) Um grupo social, composto por avós,
pais e filhos, unidos por vínculos
consanguíneos e/ou afetivos.
QUESTÃO 36) De acordo com a Lei
8.069/90, os casos de suspeita ou
confirmação de maus-tratos contra
criança
ou
adolescente
serão
obrigatoriamente comunicados ao:
A) Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente.
B) Conselho Tutelar da respectiva
localidade.
C) Justiça da Infância e da Juventude.
D) Autoridade policial da localidade.
E) Poder Legislativo Municipal
QUESTÃO 37) Constatada a prática de
violência doméstica e familiar contra a
mulher, nos termos da Lei 11.340/2006
o juiz poderá aplicar, de imediato, ao
agressor,
em
conjunto
ou
separadamente, as seguintes medidas
protetivas de urgência, EXCETO:
A) Afastamento do lar, domicílio ou local
de convivência com a ofendida;
B) Suspensão da posse ou restrição do
porte de armas, com comunicação ao
órgão competente, nos termos da Lei
no 10.826, de 22 de dezembro de 2003;
C) Restrição ou suspensão de visitas
aos dependentes menores, ouvida a
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equipe de atendimento multidisciplinar
ou serviço similar;
D) Determinar a separação de corpos.
QUESTÃO 38) A Lei 8.069 de 13 de
Julho de 1990, Estatuto da Criança e do
Adolescente, completou 24 anos e
ainda é muito discutida pelas
autoridades e grupos de interesse. Uma
das maiores conquistas dessa lei foi o
rompimento com a lógica da “situação
irregular” trazida pelo Código de
Menores de 1979. Passou-se a
observar a criança como portadora de
direitos e de proteção integral, por parte
da família, da sociedade e do Estado.
São características da Lei 8.069/90,
EXCETO:
A) Controle social da pobreza, criança
alvo de punição.
B) Proteção integral.
C) Crianças e adolescentes sujeitos de
direito.
D) Direito à vida, à saúde, à liberdade, à
convivência familiar, entre outros.
QUESTÃO 39) Os objetivos gerais do
Serviço
de
Convivência
e
Fortalecimento de Vínculos, assinale a
alternativa correta.
I- Suplementar o trabalho social com
família, prevenindo a ocorrência de
situações de risco social e fortalecendo
a convivência familiar e comunitária;
II- Promover acessos a benefícios e
serviços
socioassistenciais,
fortalecendo a rede de proteção social
de assistência social nos territórios;
III-Oportunizar o acesso às informações
sobre direitos e sobre participação
cidadã, estimulando o desenvolvimento
do protagonismo dos usuários;
IV-Favorecer o desenvolvimento de
atividades intergeracionais, propiciando
trocas de experiências e vivências,

fortalecendo os vínculos familiares e
comunitários.
A) Somente as assertivas I e II estão
corretas.
B) Somente as assertivas I, II e III estão
corretas.
C) Somente as assertivas II e IV estão
corretas.
D) Somente as assertivas II, III E IV
estão corretas.
QUESTÃO
40)
O
Serviço
de
Convivência e Fortalecimento de
Vínculos tem especificidades que
contemplam os ciclos de vida dos
usuários, a saber:
I-Crianças até 6 anos;
II-Crianças e Adolescentes de 6 a 15
anos;
III-Adolescentes de 15 a 18 anos;
IV-Jovens de 18 a 30 anos;
V-Adultos de 30 a 59 anos e Idosos.
Assinale a assertiva correta:
A) Apenas a I e II estão corretas.
B) Apenas a II, III e IV estão corretas.
C) Apenas a I, II e IV estão corretas.
D) Apenas a I, II e V estão corretas.

