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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de quatro horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que 
acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta; 
 
12 Assine o cartão resposta no verso.  

 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 
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01 - Assinale a opção em que as palavras se completam com a letra entre parênteses: 
a) gor_eia/ apo_eu ( j ). 
b) contor_ão/ mi_anga ( ç ). 
c) proe_a/ análi_e ( z ). 
d) en_ofre/ fa_ada ( x ). 
 
02 - Assinale a frase em que há erro no emprego do pronome pessoal: 
a) Ela é contra eu estar aqui. 
b) O namoro acabou, nada mais há entre eu e ti. 
c) Júlio só pensa em si. 
d) A tia trouxe as crianças consigo. 
 
03 - Das frases abaixo, assinale a que não está pontuada corretamente: 
a) Os candidatos, nervosos, esperavam o resultado. 
b) Nervosos, os candidatos esperavam o resultado. 
c) Os candidatos esperavam o resultado. 
d) Os candidatos, esperavam nervosos, o resultado. 
 
04 - Assinale a alternativa correta quanto à concordância nominal: 
a) Já estou quites com o banco. 
b) Anexo enviamos uma foto. 
c) Nós continuávamos alerta. 
d) Não será permitida interferência de ninguém. 
 
05 - Observe as duas frases abaixo: 
              O jornal a que o empresário aludiu lhe fazia duras críticas. 
              Todos visam uma vida de paz.  
Quanto à regência verbal, pode-se dizer que: 
a) Só a primeira está certa. 
b) Só a segunda está certa. 
c) Ambas estão certas. 
d) Ambas estão erradas. 
 

06 - Um prêmio de 22 milhões da loteria federal deve ser dividido por um grupo de amigos. Ademar, o 
responsável por fazer a aposta pelo grupo, irá receber 1/8 do valor total do prêmio, sendo que doará 2% de sua 
parte para instituições de caridade. O valor a ser doado por Ademar é de: 
a) R$ 5000,00. 
b) R$ 5500,00. 
c) R$ 55000,00. 
d) R$ 55500,00. 
 
07 - Um muro com 2,5 m de altura e 40 m de comprimento foi construído por 4 trabalhadores, em 5 dias de 
trabalho. Respeitando-se o mesmo ritmo de trabalho, se o muro tivesse 3 m de altura e comprimento de 30 m, 
para ser construído em 6 dias seriam necessários: 
a) 2 trabalhadores. 
b) 3 trabalhadores. 
c) 4 trabalhadores. 
d) 5 trabalhadores. 
 
08 - A terça parte de 5, subtraída do quadrado de 3, tem como resultado: 
a) 22/3. 
b) 13/3. 
c) –22/3. 
d) –13/3. 
 

09 - O volume de água no interior de uma pirâmide quadrangular regular, com diagonal da base medindo  
dm, e altura de 0,5 m, é suficiente para encher: 
a) 10 recipientes com capacidade para 1,5 litro. 
b) 8 recipientes com capacidade para 2 litros. 
c) 6 recipientes com capacidade para 3 litros. 
d) 4 recipientes com capacidade para 5 litros. 
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10 - Wesley desenhou um triângulo ABC, retângulo em B, sendo a, b e c, as medidas do comprimento dos lados 
BC, AC e AB, respectivamente. Em relação a esse triângulo, ele escreveu: 
I - o lado b é o maior dos lados desse triângulo. 
II - se  = 40º, então  = 40º. 
III - se a = 5 cm, b = 13 cm e c = 12 cm, então a área desse triângulo é de 30 cm2. 
IV - se a = 3 cm e b = 4 cm, então c = 5 cm. 
Está correto o que se afirma: 
a) Apenas em I. 
b) Apenas em I e III. 
c) Apenas em II e IV. 
d) Apenas em IV. 
 

11 - Ao tomar conhecimento de um fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da 
criança ou adolescente, o Conselho Tutelar deverá encaminhar a notícia do fato: 
a) à Delegacia de Polícia. 
b) aos pais ou responsáveis. 
c) ao Ministério Público. 
d) ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
 
12 - A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo 
para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: 
I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 
II - Direito de ser respeitado por seus educadores e direito de organização e participação em entidades 
estudantis. 
III - Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. 
IV - Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Todas as afirmativas estão corretas. 
d) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
 
13 - O Beneficio de Prestação continuada – BPC, previsto na Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS (Lei n. 
8.742 de 07/12/1993) é: 
a) A garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais 
que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. 
b) A garantia de dois salários mínimos mensais à pessoa com deficiência e ao idoso com 60 (sessenta) anos ou mais que 
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família. 
c) A garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 70 (setenta) anos ou mais que 
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. 
d) A garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 50 (cinquenta) anos ou mais que 
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. 
 
14 - De acordo com o artigo 1º da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) A Assistência Social é direito do cidadão. 
b) A Assistência Social é dever do Estado. 
c) A Assistência Social é Política de Seguridade Social contributiva. 
d) A Assistência Social visa garantir o atendimento às necessidades básicas. 
 
15 - Constituem-se como DIRETRIZES da Política Nacional do Idoso (Lei n. 8.842/94), exceto: 
a) Diferenças econômicas, sociais, regionais e, particularmente, as contradições entre o meio rural e o urbano. 
b) Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso, que proporcionem sua integração 
às demais gerações. 
c) Participação do idoso, através de suas organizações representativas, na formulação, implementação e avaliação das 
políticas, planos, programas e projetos a serem desenvolvidos. 
d) Priorização do atendimento ao idoso através de suas próprias famílias, em detrimento do atendimento asilar, à 
exceção dos idosos que não possuam condições que garantam sua própria sobrevivência. 
 
16 - Nos computadores atuais existe um tipo de memória cuja função é atender as demandas de velocidade do 
processador. Trata-se da memória: 
a) ROM. 
b) CACHE. 
c) RAM. 
d) EEPROM. 
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17 - Quais teclas do atalho, ao serem somadas, podem ser utilizadas para imprimir um documento do Word? 
a) Ctrl + X. 
b) Ctrl + A. 
c) Ctrl + P. 
d) Ctrl + I. 
 
18 - Nos termos do art. 3º da Lei nº. 8.069/90 (ECA), a criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-se-lhes, por lei ou por 
outros meios: 
I - Todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico e mental. 
II - Todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento moral. 
III - Todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento espiritual e social, em 
condições de liberdade e de dignidade. 
É correto o que se afirma: 
a) Apenas em I e II. 
b) Apenas em I e III. 
c) Apenas em II. 
d) I, II e III. 
 
19 - Em relação aos princípios destacados no SINASE – Sistema Nacional Socioeducativo, assinale a opção 
correta: 
a) Na aplicação da medida ao adolescente em situações de elevado risco é possível utilizar a interpretação equivalente 
ao tratamento dispensado à pessoa adulta. 
b) O ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, adota a doutrina de proteção integral dos direitos da criança e do 
adolescente, conforme estabelece o artigo 227, da Constituição Federal de 1988. 
c) A medida socioeducativa de privação de liberdade deve ser aplicada pelo maior tempo possível, sempre. 
d) O adolescente como pessoa em situação peculiar de desenvolvimento, vem sendo priorizado desde o Código de 
Menores (Lei nº. 6.697/79). 
 
20 - Segundo o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se adolescente a pessoa: 
a) Maior de 14 anos completos e menor de 18 anos de idade incompletos. 
b) Maior de 12 anos completos e menor de 18 anos de idade incompletos 
c) Maior de 14 anos incompletos e menor de 18 anos de idade completos.  
d) Maior de 12 anos incompletos e menor de 18 anos de idade completos. 
 
21 - As preceitos previstos na Lei nº. 8.069/90 podem ser aplicados: 
a) Somente às crianças e aos adolescentes. 
b) Apenas às crianças e, excepcionalmente, aos adolescentes. 
c) Aos adolescentes, mas nunca aos adultos. 
d) Excepcionalmente, aos adultos com idade entre 18 e 21 anos. 
 
22 - Segundo o texto da Constituição Federal de 1988, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade: 
I - O direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação. 
II - O lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade. 
III - O respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
IV - O trabalho para os aprendizes menores de 14 (quatorze) anos. 
Estão corretas: 
a) Somente I e II. 
b) Somente I e III. 
c) Somente II, III, e IV. 
d) Somente I, II e III. 
 
23 - A Política Nacional de Drogas, bem como a legislação vigente, classificam as drogas em: 
a) Drogas estimulantes e perturbadoras. 
b) Drogas lícitas e ilícitas. 
c) Drogas lícitas e depressoras. 
d) Drogas ilícitas e depressoras. 
 
24 - Postura de atendimento é o tratamento dispensado às pessoas. Está relacionado ao funcionário em si, com as 
suas atitudes. Para bem atender, o profissional deverá: 
a) Compreender e acatar as necessidades de quem está sendo atendido e, fazer a correta execução do que lhe for 
solicitado. 
b) Justificar quaisquer falhas a partir da explicação de que “errar é humano”. 
c) Manter semblante rígido e agir de forma calculista. 
d) Manter uma boa apresentação, sendo que as mulheres deverão sempre estar com os cabelos curtos. 
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25 - A Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente criaram um Sistema de Garantias 
de Direitos da Criança e do Adolescente que se apóia em três eixos, os quais são: 
a) Promoção de direitos, defesa e controle social. 
b) Políticas de atendimento, internação e controle. 
c) Entrosamento, integração política e serviços de prevenção. 
d) Inclusão, atendimento psicológico, garantia processual. 
 
26 - De acordo com as diretrizes e bases da educação nacional estabelece que o ensino será ministrado com base 
em alguns princípios. Assinale a alternativa que não apresenta um desses princípios: 
a) Respeito à liberdade e apreço à intolerância. 
b) Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 
c) Pluralismo de idéias e concepções pedagógicas. 
d) Valorização do profissional da educação escolar. 

27 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) Uma ação educativa comprometida com a cidadania e com a formação de uma sociedade democrática e não 
excludente, deve promover o convívio com a diversidade, que inclui as diversas culturas, hábitos, costumes e, também, 
competências. 
b) O trabalho pedagógico deve abranger desde o planejamento até o tratamento das questões da diversidade para que 
não reproduza a exclusão. 
c) A escola, historicamente, tem sido o lugar de luta contra a discriminação. 
d) A escola inclusiva é uma tendência internacional desde o final do século XX. É considerada escola inclusiva aquela 
que abre espaços para todas as crianças, exceto aquelas com necessidades especiais. 

28 - Considere as seguintes afirmativas: 
1 - Desde o nascimento, no contato com a família, com a escola, meios de comunicação e outras instituições, 
assumimos o processo de acomodação, padrão de comportamento adequado à sociedade em que vivemos. 
2 - Os estudos de educação inclusiva trazem um novo pensar sobre a definição de pessoa deficiente. Nesse 
sentido, surge o termo “pessoa em situação de deficiência”, que significa a condição resultante da interação entre 
as características da pessoa e dos ambientes em que ela está inserida. 
3 - A Constituição Federal de 1988 reconhece que a família deve ter proteção especial do Estado. 
4 - Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da 
idade do casal, formada por parentes próximos com os quais criança ou adolescente convive e mantém vínculos 
de afinidade e afetividade. 
Podemos afirmar que estão corretas as afirmativas: 
a) Apenas 1, 2 e 3. 
b) Apenas 2, 3 e 4. 
c) Apenas 1, 3 e 4. 
d) 1, 2, 3 e 4. 
 
29 - Durante muito tempo, no Brasil, a escola foi pensada para incorporar as pessoas à vida social. Entretanto, 
ainda temos em nosso país uma sociedade com muitos excluídos. Com relação à questão da exclusão de acordo 
com estudos realizados, desenvolveram-se em duas vertentes: 
a) Teorias críticas da educação apontaram a escola como grande responsável pela exclusão e reprodução das diferenças 
de classes sociais. Teorias não críticas esperam que a escola tenha um papel de inclusão social. 
b) A corrente sócio-histórica e a corrente inatista considera as diferenças de classes sociais com base nas diferenças 
individuais. 
c) As teorias, não críticas e as teorias críticas entendem a escola como produtora da marginalidade social. 
d) A vertente Marxista e Durkheim critica a forma de reprodução dos valores dominantes e acredita que a escola produz 
a marginalidade. 
 
30 - Para cada assertiva atribua V (verdadeiro) e F (falso): 
(    ) A atual estrutura do sistema educacional regular compreende a educação básica – formada pela educação 
infantil, ensino fundamental e ensino médio – e a educação superior. 
(    ) Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN – são referências de qualidade para os ensinos fundamental e 
médio do país, elaborados pelo Governo Federal. O objetivo é propiciar subsídios à elaboração e reelaboração do 
currículo, tendo em vista um projeto pedagógico em função da cidadania do aluno e uma escola em que se 
aprende mais e melhor. 
(    ) Toda criança e adolescente têm direito a ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em 
família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas 
dependentes de substâncias entorpecentes. 
(  ) O FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação) é um fundo de financiamento para toda a educação básica. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo: 
a) V, F, V, F.    c) F, F, V, V. 
b) V, V, V, V.    d) V, F, F, V. 


