
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE D’OESTE 
 

CARGO: ORIENTADOR SOCIAL 
DATA: 13/05/2012 - PERÍODO: MANHÃ 

EDITAL 04/2012 – TESTE SELETIVO MUNICIPAL 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para 

rascunho. 
2. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles 

constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala. 
3. Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA 

utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta. 
4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 

preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição. 
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita 

com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim. 
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é 

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

como qualquer outro tipo de rasura. 
8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c) e 

(d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma 
alternativa para cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma 
das respostas esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. 

Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os 

rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta. 
12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, 

que deverão conter sua assinatura. 
13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 3h00min. 
14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) hora 

do seu início. 
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O JACARÉ E SEU PAPEL DE GARI AMBIENTAL 
 
1º Como toras de madeira, deitados em longas fileiras nas praias, os jacarés faziam parte da natureza nos rios Paraguai, 
Cuiabá e São Lourenço. Infelizmente, esse tempo já passou - caçadas comerciais os devastaram como se fossem uma praga. 
Uma das conseqüências perniciosas desse ataque: o número de piranhas se tornou consideravelmente maior. Pois os jacarés são 
os únicos inimigos desse peixe que, quando em número ______________, transforma os rios em armadilhas mortais. 
2º O fato de o jacaré se alimentar principalmente de peixes não significa, como muitos pensam, que ele ameace a espécie. 
Ao contrário. Desde suas fezes, que alimentam peixes, até a _________ dos pequenos ou filhotes perseguidos (eles se 
aproximam do jacaré, que invariavelmente só abocanha o atacante), ele protege a vida aquática. Aliás, igual às lontras, garças e 
cegonhas, o jacaré prefere os peixes doentes, impedindo a propagação de epidemias. 
3º Essa função do jacaré - gari da natureza - coincide com a das piranhas, que não representariam perigo sério se a 
quantidade de jacarés, para controlá-las, fosse suficiente. Na realidade, nenhum deles é ___________ - isso não existe. Ambos 
são úteis limpadores, desde que possam existir, juntos, nas proporções estabelecidas pela natureza. Uma das outras formas 
interessantes de o jacaré manter em ordem a natureza está em sua preferência por filhotes de pássaros que caem dos ninhos, sem 
chance de salvamento. O estranho é notar que, enquanto ele espera algum cair dos galhos que pendem sobre o rio, colhereiros, 
garças, cabeças-secas e baguaris pescam sossegadamente diante de suas mandíbulas. 
 

Veja, 21-05-75 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) ezagerado - defeza - danozo. 
b) exagerado - defesa - danoso. 
c) ezagerado - defesa - danoso. 
d) exajerado - defeza - danozo. 
 
02 - Analise as substituições sugeridas para algumas palavras do texto: 
I - devastaram (1º parágrafo) = destruíram. 
II - perniciosas (1º parágrafo) = prejudiciais. 
III - consideravelmente (1º parágrafo) = infelizmente. 
IV - propagação (2º parágrafo) = surgimento. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) somente I e II. 
b) somente II e IV. 
c) somente III e IV. 
d) somente I e III. 
 
03 - Todas as alternativas apresenta fatos que provam que o jacaré “protege” a vida aquática, exceto: 
a) As fezes dos jacarés alimentam os peixes. 
b) O jacaré defende os filhotes devorando o atacante. 
c) O jacaré se alimenta de peixes doentes, impedindo a propagação de epidemias. 
d) O jacaré se alimenta principalmente de piranhas com isso impede que os rios se transformem em armadilhas mortais. 
 
04 - No fragmento “enquanto ele espera algum cair dos galhos” (3º parágrafo), o elemento coesivo destacado introduz 
uma idéia de: 
a) explicação. 
b) oposição. 
c) causa. 
d) tempo. 
 
05 - A palavra pássaros é acentuada pela mesma razão que: 
a) jacaré e preferência. 
b) número e mandíbulas. 
c) Cuiabá e aliás. 
d) aquática e contrário. 
 
06 - “Peixe” se escreve com “x”. Também se escreve com “x”:  
a) ca___umba e vê___ame. 
b) en___ente e co___ilar. 
c) me___erico e re___eio.  
d) ___alé e ca___ecol. 
 
07 - Fabian nasceu quando Adrian tinha 9 anos. Hoje, o produto entre as idades de ambos é igual a 112. Adrian tem: 
a) 16 anos. 
b) 15 anos. 
c) 14 anos. 
d) 13 anos. 
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08 - Mikeli comprou 4 calças e 3 bermudas por R$ 262,90. Se ela tivesse comprado 1 calça e 2 bermudas, teria pago R$ 
103,10. O preço de cada calça comprada por Mikeli é igual a: 
a) R$ 43,30. 
b) R$ 45,50. 
c) R$ 46,60. 
d) R$ 48,80. 
 
09 - O tetraedro é uma pirâmide triangular regular em que todas as arestas possuem a mesma medida) A superfície de 
um tetraedro regular de arestas medindo 8 cm é igual a: 
a)  cm2. 

b)  cm2. 

c)  cm2. 
d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
10 - Recentemente, um site da internet noticiou que o jogador Kaká viu o valor de seu passe despencar 60% se 
comparado a 3 anos antes, quando da sua aquisição pelo Real Madrid) Atualmente, estima-se que o craque brasileiro 
possa ter seu passe comprado por 70 milhões de reais. Com base nessas informações, é correto afirmar que Kaká teve seu 
passe adquirido pelo Real Madrid por, aproximadamente: 
a) 116 milhões de reais. 
b) 130 milhões de reais. 
c) 150 milhões de reais. 
d) 175 milhões de reais. 

 
11 - Dom Álvaro Cabeça de Vaca é considerado como o descobridor: 
a) Das Cataratas do Iguaçu. 
b) Do Estado do Paraná. 
c) Do Paraguai. 
d) Do Rio Paraná. 
 
12 - Em que ano aconteceu a alteração da grafia do nome do atual município de “Diamante d’Oeste”, deixando de se 
chamar “Diamante do Oeste”? 
a) 1.973. 
b) 1.979. 
c) 1.983. 
d) 1.987. 
 
13 - O Rio Paraná nasce entre quais Estados Brasileiros? 
a) Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Paraná. 
b) Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo. 
c) Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. 
d) Minas Gerais, Paraná e São Paulo. 
 
14 - Qual foi primeiro nome do atual município de Diamante d’Oeste? 
a) Colônia Diamante. 
b) Foz do Diamante. 
c) Pouso Diamante.  
d) Salto do Diamante. 
 
15 - Na implementação da Política Nacional do Idoso, é definido como competência para a área de Habitação e 
Urbanismo: 
a) Incluir nos programas de assistência ao idoso formas de melhoria de condições de habitabilidade e adaptação de moradia, 
considerando seu estado físico e sua independência de locomoção. 
b) Estimular a criação de incentivos e de alternativas de atendimento ao idoso, como centros de convivência, centros de cuidados 
diurnos, casas-lares, oficinas abrigadas de trabalho, atendimentos domiciliares e outros. 
c) Propiciar ao idoso o acesso aos locais e eventos culturais, mediante preços reduzidos, em âmbito nacional. 
d) Incentivar e criar programas de lazer, esporte e atividades físicas que proporcionem a melhoria da qualidade de vida do idoso 
e estimulem sua participação na comunidade. 
 
16 - Para o Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei n. 8.069 de 13 de Julho de 1990, considera-se criança: 
a) A pessoa entre dez e dezoito anos de idade. 
b) A pessoa até doze anos de idade incompletos. 
c) A pessoa até quatorze anos de idade. 
d) A pessoa de 0 até 10 anos de idade incompletos. 
 
17 - Assinale a alternativa INCORRETA sobre o Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho previsto no 
Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei n. 8.069 de 13 de Julho de 1990: 
a) É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz. 
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b) O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros: 
respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento; e capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. 
c) Ao adolescente portador de deficiência não lhe é assegurado trabalho protegido. 
d) Ao adolescente aprendiz, maiores de quatorze anos são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. 
 
18 - Assinale a alternativa CORRETA que melhor explique a medida socioeducativa de Internação prevista no Estatuto 
da Criança e do Adolescente - Lei n. 8.069 de 13 de Julho de 1990 - a ser aplicada a adolescentes quando da prática do 
ato infracional: 
a) A medida de Internação somente será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, 
auxiliar e orientar o adolescente. A autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá ser 
recomendada por entidade ou programa de atendimento. Será fixada pelo prazo mínimo de seis meses, podendo a qualquer 
tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor. 
b) Na medida socioeducativa de Internação, em nenhuma hipótese, será permitida a realização de atividades externas e o período 
máximo de internação não excederão a três anos. 
c) A Internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à 
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Só poderá ser aplicada quando: tratar-se de ato infracional cometido mediante 
grave ameaça ou violência à pessoa; por reiteração no cometimento de outras infrações graves; e por descumprimento reiterado e 
injustificável da medida anteriormente imposta. 
d) A medida de Internação pode ser determinada desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a 
realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial. São obrigatórias a escolarização e a 
profissionalização, devendo, sempre que possível, ser utilizados os recursos existentes na comunidade. 
 
19 - Acerca do disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei n. 8.069 de 13 de Julho de 1990 - sobre o Conselho 
Tutelar assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Em cada Município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar composto de cinco membros, escolhidos pela comunidade local 
para mandato de três anos, permitida uma recondução. 
b) O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento 
dos direitos da criança, do adolescente, da família e do idoso. 
c) O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade 
moral e assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento definitivo. 
d) Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança é uma das 
atribuições do Conselho Tutelar. 
 
20 - A gestão das ações na área de assistência social, de acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS deve ser 
organizada sob a forma de sistema descentralizado e participativo denominado de: 
a) Comissões Intergestores Bipartite - CIB. 
b) Sistema Único Social - SUS. 
c) Política Nacional de Assistência Social - PNAS. 
d) Sistema Único de Assistência Social - SUAS. 
 
21 - Assinale a alternativa CORRETA acerca do Benefício de Prestação Continuada - BPC, tendo como parâmetro a Lei 
Orgânica da Assistência Social: 
a) Não tem direito ao Benefício de Prestação Continuado, o idoso ou a pessoa com deficiência que se encontrem acolhidos em 
instituições de longa permanência. 
b) O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 02 (dois) anos para avaliação da continuidade das condições que 
lhe deram origem. 
c) Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja 
inferior a 1/2 (meio) salário-mínimo. 
d) O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 60 
(sessenta) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. 
 
22 - A Diretas Já  foi um dos movimentos de maior participação popular, da história do Brasil. Teve início em 
__________, no governo de João Batista Figueiredo e propunha eleições diretas para ____________. A campanha ganhou 
o apoio dos partidos PMDB e PDS, e em pouco tempo, a simpatia da população, que foi às ruas para pedir a volta das 
eleições diretas.  
Complete a alternativa que preencha corretamente as lacunas da afirmativa acima: 
a) 1950 - o Senado brasileiro. 
b) 1983 - o cargo de Presidente da República. 
c) 1978 - Ditadura Militar. 
d) 1990 - cargo de Presidente da República. 
 
23 - Assinale a alternativa que melhor explique na história social da criança e da família o que foi a Roda dos Expostos: 
a) Mecanismo, em forma de portinhola giratória, embutido em uma parede, que servia de abrigo às crianças de rua que não 
possuíam lugares para pernoitar.   
b) Modelo de acolhimento de crianças doentes ou natimortos em substituição ao sepultamento. 
c) Mecanismo originário na Idade Média, que tinha a forma de um túnel giratório que unia a rua ao hospital de forma a acolher 
os enjeitados, utilizado no Brasil pelas Santas Casas de Misericórdia a partir do ano 1726. 
d) Artefato de madeira fixado ao muro ou janela do hospital, no qual crianças brincavam. 



 5

 
24 - A educação básica (formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio), nos dias de hoje, tem como 
finalidade: 
a) Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, 
integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada 
geração. 
b) O desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade. 
c) Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação 
no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua. 
d) Desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios 
para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 
 
25 - Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente são: 
a) Órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada à participação popular paritária por meio de 
organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais. 
b) Entidades governamentais e não governamentais que planejam o e executam programas de proteção e socioeducativos 
destinados a crianças e adolescentes. 
c) Órgãos contenciosos não jurisdicionais, encarregados de “zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente” 
particularmente através da aplicação de medidas especiais de proteção a crianças e adolescentes com direitos ameaçados ou 
violados e através da aplicação de medidas especiais a pais ou responsáveis. 
d) Entidades que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços, executam programas ou projetos e concedem 
benefícios de prestação social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco 
social e pessoal. 
 
26 - “[...] ações sociais coletivas de caráter sócio-político e cultural que viabilizam formas distintas de a população se 
organizar e expressar suas demandas”. (GOHN, 2008). 
O enunciado refere-se ao conceito de: 
a) Controle Social. 
b) Organização não governamental. 
c) Movimentos Sociais. 
d) Conselhos. 
 
27 - A legislação atual em vigor enfatiza que os servidores deverão atender ao público em geral nas repartições públicas 
por ordem de: 
a) Assunto. 
b) Chegada. 
c) Emergência. 
d) Prioridade. 
 
28 - Em que situação abaixo deve ser distribuída senhas de atendimento para o dia seguinte? 
a) Ao final do expediente, quando ainda existirem pessoas para serem atendidas. 
b) Em qualquer horário, fica a critério do porteiro do local de atendimento. 
c) No inicio do expediente para organizar a fila de presentes. 
d) Quando a pessoa que busca o atendimento não pode aguardar o horário previsto. 
 
29 - Estando trabalhando no Windows, Que teclas de atalho devem ser pressionadas simultaneamente para que o “Menu 
Iniciar” seja apresentado na tela? 
a) Alt + Del. 
b) Caps Lock + Scroll Lock. 
c) Ctrl + Esc. 
d) Esc + Shift. 
 
30 - No Word 2003, através de que menu é possível se inserir uma senha em algum documento? 
a) Editar � Senha � Inserir. 
b) Ferramentas � Opções � Segurança. 
c) Formatar � Segurança � Senha. 
d) Inserir � Opções � Senha. 

 




