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PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EFETIVAS DO QUADRO DE PESSOAL DA
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27 de maio de 2018

EDUCADOR SOCIAL
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 50 (cinquenta) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio
de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha,
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (Os
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);
g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o Regulamento;
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores,
executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno
de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.
PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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PORTUGUÊS
Leia o texto para responder as questões de 01 a 05:
O amor é cego - literalmente
Camila Costa

Quem está apaixonado fica em estado de graça: meio aéreo, sem prestar muita atenção no que está se passando a
sua volta. Cientistas da Universidade de Flórida acabam de descobrir que a coisa pode ir muito além: o amor torna o
cérebro humano literalmente incapaz de prestar atenção em rostos mais bonitos.
Os pesquisadores fizeram um estudo para medir a atenção de 113 homens e mulheres, que foram expostos a fotos
de pessoas lindas (e outras não tão bonitas). Metade dos voluntários teve de escrever, antes da experiência, um pequeno
texto falando do amor que tinha por seu parceiro. A outra metade fez uma redação genérica, sobre felicidade. Em seguida,
as fotos eram exibidas - com os olhos dos voluntários monitorados por um computador. Quem tinha escrito (e pensado)
em amor passou a ignorar as imagens de pessoas bonitas. E essa rejeição só acontecia com as fotos de gente linda; coma
as imagens comuns, não havia diferença.
Segundo os cientistas, isso acontece porque, quando as pessoas pensam em amor, seu neocórtex passa a repelir
pessoas muito atraentes - que são tentadoras e têm mais chances de levar alguém a praticar adultério. O mais
impressionante é que, entre os homens, esse mecanismo antitraição é 4 vezes mais forte do que nas mulheres.
Os cientistas especulam que ele teria se desenvolvido, ao longo da evolução, para ajudar os machos a se manterem
monogâmicos. “Há muitos benefícios evolutivos em uma relação monogâmica, e o organismo leva isso em conta”, diz o
psicólogo Jon Maner.
Superinteressante em 20 fev. 2016

QUESTÃO 01
É correto afirmar sobre o texto:
A) A principal ideia defendida no texto é que o neocórtex dos seres humanos tem a função de repelir pessoas atraentes;
B) A informação principal é a exibição de fotos de pessoas atraentes para dois grupos distintos de indivíduos;
C) Segundo a pesquisa, o fato de os homens terem desenvolvido um mecanismo antitraição quatro vezes mais forte do que
as mulheres indica que elas são menos capazes de se apaixonar do que os homens;
D) O texto diz que os homens são mais fieis do que as mulheres;
E) De acordo com a pesquisa, quando pensam em amor, os indivíduos ativam o mecanismo antitraição que os faz ignorar
pessoas bonitas.
QUESTÃO 02
O gênero o qual o texto pertence é:
A) Artigo de divulgação científica;
B) Artigo de opinião;
C) Crônica;
D) Conto;
E) Resenha.
QUESTÃO 03
Analise as afirmações a respeito da análise linguística de algumas palavras do texto, em seguida assinale a opção que
contempla a afirmação verdadeira:
I. As palavras “quem” e “além” possuem o mesmo número de fonemas;
II. As palavras “pesquisadores” e “mulheres” são paroxítonas;
III. Nas palavras “atraentes” e “tentadoras” há encontro consonantal;
IV. Na palavra “apaixonado” há ditongo oral decrescente e na palavra “cientista” há hiato.
A) Somente
B) Somente
C) Somente
D) Somente
E) Somente

as afirmações I e II são verdadeiras;
a afirmação II é verdadeira;
as afirmações I e IV são verdadeiras;
as afirmações II e IV são verdadeiras;
as afirmações II e III são verdadeiras.
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QUESTÃO 04
“Quem está apaixonado”, “literalmente incapaz de prestar atenção em rostos mais bonitos.” e “... para ajudar os
machos a se manterem monogâmicos.” Os termos destacados são formados, respectivamente, por:
A) Derivação
B) Derivação
C) Derivação
D) Derivação
E) Derivação

prefixal e sufixal, derivação sufixal, derivação prefixal, composição por aglutinação;
parassintética, derivação sufixal, derivação prefixal, composição por aglutinação;
prefixal e sufixal, derivação sufixal, derivação prefixal, composição por justaposição;
parassintética, derivação imprópria, derivação prefixal, composição por justaposição;
prefixal e sufixal, derivação sufixal, derivação regressiva, derivação sufixal.

QUESTÃO 05
Marque a opção em que a classificação gramatical da palavra destacada está correta:
A) “... meio aéreo, sem prestar muita atenção no que está se passando a sua volta...” (numeral);
B) “Os pesquisadores fizeram um estudo para medir a atenção de 113 homens e mulheres, que foram expostos a fotos de
pessoas lindas” (conjunção explicativa);
C) “Quem tinha escrito (e pensado) em amor passou a ignorar as imagens de pessoas bonitas.” (preposição);
D) “E essa rejeição só acontecia com as fotos de gente linda;” (adjetivo);
E) “...e têm mais chances de levar alguém a praticar adultério.” (artigo).
QUESTÃO 06
“Há muitos benefícios evolutivos em uma relação monogâmica, ...” O sujeito da oração é:
A) Simples;
B) Composto;
C) Determinado;
D) Indeterminado;
E) Oração sem sujeito.
A charge servirá de base para as questões 07 e 08:

QUESTÃO 07
Julgue as análises linguísticas das orações da tirinha em (C) certas ou (E) erradas.
( ) A regra de acentuação gráfica dos monossílabos justifica o acento da palavra “já” no primeiro quadrinho;
( ) “É preciso admitir que às vezes nos damos bem.” A oração destacada é subordinada substantiva subjetiva;
( ) “Mas e quando você fica estúpida?” O elemento coesivo destacado pode ser alterado por “porém” sem prejudicar o
sentido da frase;
( ) Há incorreção na regência do verbo preferir no último quadrinho.
A sequência correta é:
A) C, E, C, C;
B) E, E, C, C;
C) C, C, E, E;
D) C, E, C, E;
E) E, C, E, C.
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QUESTÃO 08
Assinale a alternativa em que a oração está totalmente de acordo com a norma culta da Língua quanto ao uso da crase,
concordância e regência:
A) Ele quer a netinha, tanto quanto quer aos filhos;
B) Assiste os alunos o direito de pedir revisão de prova à secretaria;
C) Assim que chegarmos à cidade, iremos ao mercado;
D) Já fazem duas semanas que estamos aguardando a decisão da assembleia;
E) Ela não assiste à filmes de violência.
QUESTÃO 09
Faça a análise linguística dos itens abaixo, em seguida assinale a opção correta:
I. Prefiro mais a angústia do que a paz da acomodação.
II. Compre uma calça e ganhe grátis um brinde.
III. Os adolescentes que são rebeldes, precisam de limites.
A) A oração I não representa qualquer desvio quanto à regência ou concordância;
B) A oração II aparece uma redundância;
C) Na oração III a vírgula pode ser retirada sem alterar o sentido da frase;
D) O conectivo “e” da oração II está sendo usado de forma equivocada no contexto;
E) Na oração III o uso da palavra “rebeldes” altera o sentido da frase.
QUESTÃO 10
Observe as frases a seguir e marque a opção em que a palavra destacada está corretamente empregada no contexto:
I. Foi até a sela onde estava o preso;
II. O empregado insipiente pode cometer erros devido a inexperiência no cargo;
III. Ele infringiu várias leis de trânsito, por isso a exorbitância da multa;
IV. Moveu um processo porque fora destratado perante todos os amigos com insultos e palavras de baixo calão.
A) Todas as palavras destacadas estão empregadas corretamente no contexto;
B) Está empregada corretamente apenas o III e o IV;
C) Estão empregadas corretamente apenas as dos itens I e II;
D) Estão empregadas corretamente apenas o II e o III;
E) Está empregada corretamente apenas o I e o IV.
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RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO
QUESTÃO 11
Uma torneira despeja 90 litros de água em 10 minutos.
Quantos litros despejam em 1 hora e dois quintos?
A) 567;
B) 576;
C) 675;
D) 756;
E) 765.
QUESTÃO 12
Alice, Bruna e Carol são suspeitas de ter comido a última
fatia do bolo da vovó. Quando perguntadas sobre o fato,
declaram o seguinte:
- ALINE: “Foi a Bruna que comeu”
- BRUNA: “Aline está mentindo”
- CAROL: “Não fui eu”

QUESTÃO 15
Um fio de cobre de 6m foi cortado em 3 partes com
comprimentos inversamente proporcionais aos números 2,
3 e 7. Dessa forma, a diferença entre o maior e menor
pedaço desse fio de cobre, em centímetros, é:
A) 50;
B) 100;
C) 150;
D) 200;
E) 250.
QUESTÃO 16
Para que as sentenças proposicionais A → B e ~A v B
constituam uma equivalência lógica, os números 1, 2 e 3
devem ser, respectivamente, trocados por:
A
V
V
F
F

Sabendo que apenas uma delas está dizendo a verdade e
que apenas uma delas comeu o bolo, é correto afirmar que
o bolo foi comido por:

B
V
F
V
F

A→B
1
F
V
V

~A
F
F
V
V

B
V
F
V
F

~A v B
2
3
V
V

A) Aline;
B) Bruna;
C) Carol;
D) Aline e Carol;
E) Carol e Bruna.

A) V, V, V;
B) F, F, F;
C) V, F, V;
D) F, V, F;
E) V, V, F.

QUESTÃO 13
Se hoje é domingo, que dia da semana será daqui a 1016
dias?

QUESTÃO 17
Se sou estudioso, então sou um bom aluno. Uma
afirmação equivalente à afirmação acima se encontra no
item:

A) Segunda;
B) Terça;
C) Quarta;
D) Quinta;
E) Sexta.
QUESTÃO 14
Quando uma proposição composta apresenta apenas o
valor lógico verdadeiro é chamada de:
A) Silogismo;
B) Tautologia;
C) Eloquência;
D) Contradição;
E) Contingência.

A) Se sou um bom aluno, então sou estudioso;
B) Sou um bom aluno se e somente se sou estudioso;
C) Se não sou estudioso, então não sou um bom aluno;
D) Não sou estudioso se e somente se não sou um bom
aluno;
E) Se não sou um bom aluno, então não sou estudioso.
QUESTÃO 18
Qual o valor de p na equação x² – 6x + 2p = 0, de modo
que uma das raízes seja o dobro da outra?
A) 4;
B) 5;
C) 6;
D) 7;
E) 8.
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QUESTÃO 19
Sabe-se que um atleta gasta, em média, 440 calorias a
cada 40 minutos praticando exercícios aeróbicos. Se
Hebert que é atleta e gasta a mesma quantia de média de
calorias, praticou 37 minutos de exercícios aeróbicos,
então ele gastou um total de calorias igual a:
A) 407;
B) 410;
C) 520;
D) 390;
E) 880.
QUESTÃO 20
A solução da equação
número:
A) Inteiro;
B) Natural;
C) Primo;
D) Racional;
E) Imaginário.

𝑥𝑥

2

+

𝑥𝑥

3

–

𝑥𝑥

5

= 2 é expressa por um
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
De acordo com a Política Nacional de Assistência Social –
PNAS, a política pública de proteção social deve garantir:
A) Segurança de sobrevivência (de rendimento e de
autonomia); de acolhida; e, convívio ou vivência
familiar;
B) Apenas segurança de sobrevivência (de rendimento e
de autonomia);
C) Apenas segurança de acolhida;
D) Apenas segurança de vivência familiar;
E) Apenas de acolhida; e, convívio ou vivência familiar.
QUESTÃO 22
De acordo com a Política Nacional de Assistência Social –
PNAS, a segurança de acolhida opera com a provisão das
necessidades humanas que começa com:
A) Os
B) Os
C) Os
D) Os
E) Os

direitos
direitos
direitos
direitos
direitos

à alimentação, ao vestuário, e ao abrigo;
à escola;
ao emprego;
ao financiamento estudantil;
aos atendimentos em hospitais.

QUESTÃO 24
De e acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente,
divulgar, total ou parcialmente, sem autorização devida,
por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou
documento de procedimento policial, administrativo ou
judicial relativo a criança ou adolescente a que se atribua
ato infracional, é sofrido pena de:
A) Multa de três a vinte salários de referência, aplicandose o dobro em caso de reincidência;
B) Multa de um a vinte salários de referência, aplicando-se
o dobro em caso de reincidência;
C) Multa de três a vinte salários de referência, aplicandose o mesmo em caso de reincidência;
D) Multa de três a dez salários de referência, aplicando-se
o dobro em caso de reincidência;
E) Multa de três a vinte e cinco salários de referência,
aplicando-se o dobro em caso de reincidência.
QUESTÃO 25
Quanto aos direitos e garantias individuais e coletivos,
analise as opções a seguir e marque a correta:

QUESTÃO 23
Das infrações do Estatuto da Criança e do Adolescente,
Deixar o médico, professor ou responsável por
estabelecimento de atenção à saúde e de ensino
fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à
autoridade competente os casos de que tenha
conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de
maus-tratos contra criança ou adolescente sofrerá pena
de:
A) Multa de três a vinte salários de referência, aplicandose o dobro em caso de reincidência;
B) Multa de um a vinte salários de referência, aplicando-se
o dobro em caso de reincidência;
C) Multa de três a vinte salários de referência, aplicandose o mesmo em caso de reincidência;
D) Multa de três a dez salários de referência, aplicando-se
o dobro em caso de reincidência;
E) Multa de três a vinte e cinco salários de referência,
aplicando-se o dobro em caso de reincidência.

A) A Constituição Federal assegura a todos, desde que
mediante o pagamento de taxas, a obtenção de
certidões em repartições públicas, para a defesa de
direitos e interesses pessoais;
B) Os direitos e garantias fundamentais não poderão ser
gozados por pessoas jurídicas, somente por pessoas
físicas;
C) A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre
serão comunicados imediatamente ao juiz competente
e à família do preso ou à pessoa por ele indicada;
D) O Mandado de Segurança Coletivo pode ser interposto
por partido político independentemente de haver
representante no Congresso Nacional;
E) A todos no âmbito judicial é assegurada a razoável
duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação, o que não ocorre quando
se está diante de processos administrativos.
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QUESTÃO 26
Aos tratar dos direitos sociais à educação, a Constituição
Federal:

QUESTÃO 29
Ao tratar dos direitos sociais à educação, a Constituição
Federal:

A) Estabelece que o ensino fundamental é de competência
exclusiva dos estados e municípios;
B) Exclui a competência dos municípios para prestar o
ensino médio e o superior;
C) Exclui a competência dos estados para prestar a
educação infantil;
D) Estabelece o dever de atendimento educacional
especializado
aos
portadores
de
deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino;
E) Atribui apenas à União a competência para estabelecer
as condições estruturais e organizacionais do ensino
médio e superior.

A) Estabelece que o ensino fundamental é de competência
exclusiva dos estados e municípios;
B) Exclui a competência dos municípios para prestar o
ensino médio e o superior;
C) Exclui a competência dos estados para prestar a
educação infantil;
D) Estabelece o dever de atendimento educacional
especializado
aos
portadores
de
deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino;
E) Atribui apenas à União a competência para estabelecer
as condições estruturais e organizacionais do ensino
médio e superior.

QUESTÃO 27
De acordo com a Política Nacional de Assistência Social –
PNAS, a segurança de rendimentos é:

QUESTÃO 30
De acordo com a Política Nacional de Assistência Social –
PNAS, os serviços de proteção social de média
complexidade são:

A) Uma compensação do valor do salário-mínimo
inadequado;
B) A garantia de que todos tenham uma forma monetária
de garantir sua sobrevivência, independentemente de
suas limitações para o trabalho ou do desemprego;
C) A garantia de que alguns tenham a forma monetária de
garantir sua sobrevivência, independentemente de suas
limitações para o trabalho ou do desemprego;
D) A garantia de que alguns tenham a forma monetária de
garantir sua sobrevivência, dependentemente de suas
limitações para o trabalho ou do desemprego;
E) Apenas uma doação de cesta básica.
QUESTÃO 28
A Constituição Federal estabelece que o crime de racismo
é:
A) Imprescritível, porém pode ser afiançável;
B) Imprescritível e inafiançável, não dispondo se a pena a
ser aplicada seria de reclusão ou detenção;
C) Punido se ainda não tiver ocorrido a prescrição do
crime, pois assim o Estado não mais possui o direito de
punir o infrator;
D) Inafiançável, apenas;
E) Imprescritível, inafiançável e punido com pena de
reclusão.

A) Aqueles que oferecem atendimentos às famílias e
indivíduos com seus direitos violados, cujos vínculos
familiar e comunitário foram rompidos;
B) Aqueles que oferecem atendimentos apenas aos
indivíduos com seus direitos violados, cujos vínculo
familiar foram rompidos;
C) Aqueles que oferecem atendimentos às famílias e
indivíduos com seus direitos garantidos, cujos vínculos
familiar e comunitário não foram rompidos;
D) Aqueles que oferecem atendimentos às famílias e
indivíduos com seus direitos violados, mas cujos
vínculos familiar e comunitário não foram rompidos;
E) Aqueles que oferecem atendimentos às famílias e
indivíduos com seus direitos violados, mas cujo apenas
o vínculo comunitário não foi rompido.
QUESTÃO 31
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente,
com relação a Internação é correto afirmar:
A) A internação constitui medida privativa da liberdade,
sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e
respeito à condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento;
B) A internação não constitui medida privativa da
liberdade, sujeita aos princípios de brevidade,
excepcionalidade e respeito à condição peculiar de
pessoa em desenvolvimento;
C) A internação constitui medida privativa da liberdade,
não é sujeita aos princípios de brevidade,
excepcionalidade e respeito à condição peculiar de
pessoa em desenvolvimento;
D) A internação constitui medida privativa da liberdade,
sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e
sem respeito à condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento;
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
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QUESTÃO 32
No que tange a erradicação do trabalho infantil é correto
afirmar que o PETI (Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil) é:
A) Um programa do Governo Federal que visa erradicar
todas as formas de trabalho de crianças e adolescentes
menores de 16 anos e garantir que frequentem a escola
e atividades socioeducativas;
B) Um programa do Governo Federal que visa erradicar
todas as formas de trabalho de crianças e adolescentes
menores de 18 anos e garantir que frequentem a escola
e atividades socioeducativas;
C) Um programa do Governo Federal que visa erradicar
todas as formas de trabalho de crianças e adolescentes
menores de 19 anos e garantir que frequentem a escola
e atividades socioeducativas;
D) Um programa do Governo Federal que visa erradicar
todas as formas de trabalho apenas de crianças
menores de 10 anos e garantir que frequentem a escola
e atividades socioeducativas;
E) Um programa do Governo Federal que visa erradicar
todas as formas de trabalho apenas de crianças
menores de 08 anos e garantir que frequentem a escola
e atividades socioeducativas.
QUESTÃO 33
O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil:
A) Compõe
B) Compõe
C) Compõe
D) Compõe
E) Compõe

o Sistema Único de Assistência Social (SUAS);
o Sistema Único de Saúde (SUS);
a Previdência Social;
o Estatuto do Idoso;
a Lei do Portador de deficiência.

QUESTÃO 36
A garantia de prioridade do idoso compreende, exceto:
A) Atendimento preferencial imediato e individualizado
junto aos órgãos públicos e privados prestadores de
serviços à população;
B) Preferência na formulação e na execução de políticas
sociais públicas específicas;
C) Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas
relacionadas com a proteção ao idoso;
D) Viabilização de formas alternativas de participação,
ocupação e convívio do idoso com as demais gerações;
E) Prioridade no estacionamento de veículo em calçadas.
QUESTÃO 37
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente,
são diretrizes da política de atendimento, exceto:
A) Municipalização do atendimento;
B) Manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais
vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da
criança e do adolescente;
C) Criação e manutenção de programas específicos,
observada a descentralização político-administrativa;
D) Criação de conselhos municipais, estaduais e nacional
dos direitos da criança e do adolescente;
E) Mudança do Estatuto da Criança e do Adolescente de 6
em 6 meses.
QUESTÃO 38
Com relação à pobreza e a desigualdade social do Brasil é
correto afirmar:

QUESTÃO 34
Os eixos orientadores do Programa de Direitos Humanos
são, exceto:
A) Interação Democrática entre Estado e Sociedade Civil;
B) Desenvolvimento e Direitos Humanos;
C) Universalizar
Direitos
em
um
Contexto
de
Desigualdades;
D) Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à
Violência;
E) Interação ditatorial entre Estado e Sociedade Civil.
QUESTÃO 35
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente,
“as medidas de proteção à criança e ao adolescente são
aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei
forem ameaçados ou violados”, exceto:

A) Nas últimas décadas, o Brasil vem impondo uma
enorme desigualdade na distribuição de renda e
elevados níveis de pobreza que exclui parte significativa
de sua população do acesso a condições mínimas de
dignidade e cidadania;
B) Nas últimas décadas, o Brasil vem impondo uma
enorme igualdade na distribuição de renda e elevados
níveis de pobreza que exclui parte significativa de sua
população do acesso a condições mínimas de dignidade
e cidadania;
C) Nas últimas décadas, o Brasil vem impondo uma
enorme desigualdade na distribuição de renda e dessa
forma níveis de pobreza vêm diminuindo;
D) Nas últimas décadas, o Brasil vem impondo uma
enorme desigualdade na distribuição de renda e
elevados níveis de pobreza que inclui parte significativa
de sua população do acesso a condições mínimas de
dignidade e cidadania;
E) Nas últimas décadas, o Brasil não vem impondo uma
enorme desigualdade na distribuição de renda.

A) Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;
B) Por falta dos pais ou responsável;
C) Em razão de sua conduta;
D) Omissão ou abuso dos pais ou responsável;
E) Ação dos animais selvagens.
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QUESTÃO 39
O Estatuto do Idoso assegura:

QUESTÃO 41
Segundo o Programa Nacional de Direitos Humanos:

A) Aos maiores de 60 (sessenta) anos fica assegurada a
gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e
semiurbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais,
quando prestados paralelamente aos serviços
regulares;
B) Aos maiores de 55 (cinquenta e cinco) anos fica
assegurada a gratuidade dos transportes coletivos
públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços
seletivos e especiais, quando prestados paralelamente
aos serviços regulares;
C) Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica
assegurada a gratuidade dos transportes coletivos
públicos apenas para o centro da cidade, exceto nos
serviços seletivos e especiais, quando prestados
paralelamente aos serviços regulares;
D) Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica
assegurada a gratuidade dos transportes coletivos
públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços
seletivos e especiais, quando prestados paralelamente
aos serviços regulares;
E) Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica
assegurada a gratuidade dos transportes coletivos
públicos urbanos e semiurbanos, inclusive nos serviços
seletivos e especiais, quando prestados paralelamente
aos serviços regulares.

A) O reconhecimento e a incorporação dos Direitos
Humanos no ordenamento social, político e jurídico
brasileiro resultam de um processo de conquistas
históricas, que se materializaram na Constituição de
1988;
B) O reconhecimento e a incorporação dos Direitos
Humanos no ordenamento social, político e jurídico
brasileiro resultam de um processo de conquistas
históricas, que se materializaram em 1950;
C) O reconhecimento e a incorporação dos Direitos
Humanos no ordenamento social, político e jurídico
brasileiro resultam de um processo de conquistas
históricas, que se materializaram em 1800;
D) O reconhecimento e a incorporação dos Direitos
Humanos no ordenamento social, político e jurídico
brasileiro resultam de um processo de conquistas
históricas, que se materializaram em 1960;
E) Ainda não há o reconhecimento e a incorporação dos
Direitos Humanos no ordenamento social, político e
jurídico brasileiro.

QUESTÃO 40
Com relação à família na sociedade brasileira atual,
podemos afirmar que:

A) Na inclusão social e em garantir o exercício amplo da
cidadania, garantindo espaços consistentes às
estratégias de desenvolvimento local e territorial,
agricultura familiar, pequenos empreendimentos,
cooperativismo e economia solidária;
B) Na exclusão social e em garantir o exercício amplo da
cidadania, garantindo espaços consistentes às
estratégias de desenvolvimento local e territorial,
agricultura familiar, pequenos empreendimentos,
cooperativismo e economia solidária;
C) Na inclusão social e em garantir o exercício restrito da
cidadania, garantindo espaços consistentes às
estratégias de desenvolvimento local e territorial,
agricultura familiar, pequenos empreendimentos,
cooperativismo e economia solidária;
D) Na inclusão social e em garantir o exercício amplo da
cidadania, garantindo espaços consistentes às
estratégias de desenvolvimento local e territorial, e na
dependência econômica do Governo;
E) Na inclusão social e em garantir o exercício amplo da
cidadania, garantindo espaços que não apoiem às
estratégias de desenvolvimento local e territorial,
agricultura familiar, pequenos empreendimentos,
cooperativismo e economia solidária.

A) Hoje em dia a família brasileira modificou-se de um
modo geral, pois existem várias tipos de formação
familiar coexistindo em nossa sociedade, tendo cada
uma delas suas características e não mais seguindo
padrões antigos;
B) A família brasileira continua a mesma do século XVIII;
C) A configuração familiar brasileira atual pouquíssimo se
diferencia da família do modelo burguês;
D) Não existem em nossa sociedade atual famílias de pais
separados, chefiadas por mulheres, chefiadas por
homens sem a companheira, a extensa, a homossexual;
E) A única família existente no Brasil de hoje que diferencia
da família burguesa é a família composta por mães
viúvas com seus filhos.

QUESTÃO 42
Segundo o Programa Nacional de Direitos Humanos, a
estratégia relativa ao tema Desenvolvimento e Direitos
Humanos é centrada:
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QUESTÃO 43
Com relação a participação social é correto afirmar:
A) A Política Nacional de Participação Social (PNPS) visa
minimizar os mecanismos e as instâncias democráticas
de diálogo e a atuação conjunta entre o governo federal
e sociedade civil;
B) A Política Nacional de Participação Social (PNPS) visa
fortalecer e articular os mecanismos e as instâncias
democráticas de diálogo e a atuação conjunta entre o
governo federal e sociedade civil;
C) A Política Nacional de Participação Social (PNPS) visa
fortalecer, porém desarticular os mecanismos e as
instâncias democráticas de diálogo e a atuação conjunta
entre o governo federal e sociedade civil;
D) A Política Nacional de Participação Social (PNPS) visa
fortalecer e articular os mecanismos e as instâncias
democráticas de diálogo e a atuação separadamente
entre o governo federal e sociedade civil;
E) Não existe Política Nacional de Participação Social.
QUESTÃO 44
O Compromisso Nacional pela Participação Social consiste
em:
A) Num acordo entre as organizações não governamentais
que define diretrizes para a promoção da participação
social como método de governo, com o objetivo de
fortalecer os mecanismos e instâncias de diálogo entre
Estado e Sociedade Civil, com vistas à consolidação da
democracia participativa no País;
B) Num acordo da sociedade civil que define diretrizes para
a promoção da participação social como método de
governo, com o objetivo de fortalecer os mecanismos e
instâncias de diálogo entre Estado e Sociedade Civil,
com vistas à consolidação da democracia participativa
no País;
C) É um acordo apenas entre os governos federal e
municipal que define diretrizes para a promoção da
participação social como método de governo, com o
objetivo de fortalecer os mecanismos e instâncias de
diálogo entre Estado e Sociedade Civil, com vistas à
consolidação da democracia participativa no País;
D) Num acordo entre apenas os governos estadual e
municipal que define diretrizes para a promoção da
participação social como método de governo, com o
objetivo de fortalecer os mecanismos e instâncias de
diálogo entre Estado e Sociedade Civil, com vistas à
consolidação da democracia participativa no País;
E) Num acordo entre os governos federal, estadual e
municipal que define diretrizes para a promoção da
participação social como método de governo, com o
objetivo de fortalecer os mecanismos e instâncias de
diálogo entre Estado e Sociedade Civil, com vistas à
consolidação da democracia participativa no País.

QUESTÃO 45
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é
correto:
A) A política de atendimento dos direitos da criança e do
adolescente far-se-á através de um conjunto
desarticulado de ações governamentais e não governamentais, da União, dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios;
B) A política de atendimento dos direitos da criança e do
adolescente far-se-á através de um conjunto articulado
de ações governamentais e não-governamentais, da
União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios;
C) A política de atendimento dos direitos da criança e do
adolescente far-se-á através de um conjunto articulado
de ações apenas governamentais, da União, dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios;
D) A política de atendimento dos direitos da criança e do
adolescente far-se-á através de um conjunto articulado
de ações governamentais e não-governamentais, da
União, exceto dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios;
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
QUESTÃO 46
Sobre o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, é
correto afirmar que a:
A) Transferência indireta de renda a famílias com crianças
ou adolescentes em situação de trabalho, serviços de
convivência e fortalecimento de vínculos para
crianças/adolescentes até 16 anos e acompanhamento
familiar através do Centro de Referência de Assistência
Social (Cras) e Centro de Referência Especializado de
Assistência Social (Creas);
B) Transferência direta de renda a famílias com crianças
ou adolescentes em situação de trabalho, serviços de
convivência e fortalecimento de vínculos para
crianças/adolescentes até 16 anos e acompanhamento
familiar através apenas do Centro de Referência de
Assistência Social (Cras);
C) Transferência direta de renda a famílias com crianças
ou adolescentes em situação de trabalho, serviços de
convivência e fortalecimento de vínculos para
crianças/adolescentes até 16 anos e acompanhamento
familiar através apenas do Centro de Referência
Especializado de Assistência Social (Creas);
D) Transferência direta de renda a famílias com crianças
ou adolescentes em situação de trabalho, serviços de
convivência e enfraquecimento de vínculos para
crianças/adolescentes até 18 anos e acompanhamento
familiar através apenas do Centro de Referência
Especializado de Assistência Social (Creas);
E) Transferência direta de renda a famílias com crianças
ou adolescentes em situação de trabalho, serviços de
convivência e fortalecimento de vínculos para
crianças/adolescentes até 16 anos e acompanhamento
familiar através do Centro de Referência de Assistência
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Social (Cras) e Centro de Referência Especializado de
Assistência Social (Creas).
QUESTÃO 47
A abrangência do Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil é:
A) Apenas municipal;
B) Apenas estadual;
C) Apenas para a região Sudeste;
D) Nacional;
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
QUESTÃO 48
Como é realizada a inclusão do usuário no Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil:
A) A família pode procurar espontaneamente a gestão do
Cadastro Único no Município para pedir que seja
incluída no Programa, bem como a assistência social do
município pode também identificar trabalho infantil na
família e encaminhá-la para o Programa;
B) Apenas com a procura espontânea da família;
C) Apenas a assistência social do município pode cadastrar
ao identificar em denúncias do trabalho infantil;
D) Através da Sede da Câmara dos Vereadores;
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
QUESTÃO 49
O ministério responsável pelo Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil é o:
A) Ministério
B) Ministério
C) Ministério
D) Ministério
E) Ministério
Fome.

da Saúde;
do Planejamento;
da Fazenda;
da Cultura;
do Desenvolvimento Social e Combate à

QUESTÃO 50
Atualmente, o principal programa de combate à pobreza
do País é o:
A) Bolsa
B) Bolsa
C) Bolsa
D) Bolsa
E) Bolsa

Universidade;
pós-graduação;
Saúde;
Família;
Geração de Renda.
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