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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA 
CONCURSUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2013 
 

CADERNO DE PROVA ESCRITA 
 
 

CARGO: MONITOR - PETI  
 
 

Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 
 

 

 
MAIO DE 2013. 

 
INSTRUÇÕES 

 
* PREENCHA A TABELA ACIMA COM SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO E NOME COMPLETO 
* A duração da prova será de 03 horas, compreendidas entre as 09:00 hs e 12:00 hs. 
 
I - Para fazer a prova você usará: 
 
a) Este caderno de prova; 
b) Um cartão-resposta. 
 
II - Verifique no caderno de prova se constam todas as questões e se há falta ou imperfeições gráficas 
que lhe causem dúvidas. Qualquer reclamação só será aceita durante os 20 minutos iniciais da prova. 
 
III - O caderno de prova conterá 25 questões de múltipla escolha com até cinco alternativas (“a” a 
“e”), sendo: 
 
Questões de nº 01 a 05 – Língua Portuguesa 
Questões de nº 06 a 10 - Conhecimentos Gerais 
Questões de nº 11 a 25 - Conhecimentos Específicos 
 
IV - As questões deverão ser elaboradas no caderno de prova e após, transferidas ao CARTÃO 
RESPOSTA, onde você deverá preencher o espaço quadriculado, que representa a resposta da questão, 
com caneta esferográfica azul ou preta. 
 
V - O CARTÃO RESPOSTA não poderá ser assinado pelo candidato e nem estar rasurado, sob pena 
de desclassificação do Concurso. O candidato deverá preencher no CARTÃO RESPOSTA seu número 
de inscrição no espaço destinado para esta finalidade. 
 
VI - Ao terminar a prova, o candidato deve entregar ao fiscal o caderno de prova completo, juntamente 
com o CARTÃO RESPOSTA.  
 
VII - Durante a prova, não se admite que o candidato se comunique com outros candidatos, efetue 
empréstimos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. Utilize o verso do caderno de prova 
como rascunho. Não é permitido o uso de calculadoras ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos. A 
fraude, indisciplina, e o desrespeito aos fiscais são faltas que eliminam o candidato.  
 

Boa prova! 
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
LEIA O TEXTO: 
  
“Às avessas 
  
Para proteger-se de bisbilhoteiros, o pintor Leonardo da Vinci (1452-1519) se valia de um artifício 
curioso. Ele escrevia da direita para a esquerda, de modo que seus textos só podiam ser lidos diante de 
um espelho.” 
  
 
01. Observe a frase e responda: 
 
“Ele escrevia da direita para a esquerda, de modo que seus textos só podiam ser lidos diante de um 
espelho”. 
Se a frase fosse escrita no tempo Presente, as palavras grifadas “escrevia” e  “podiam” ficariam: 
 
a) Escreveria e poderia. 
b) Escreverei e poderei. 
c)  Escreve e podem. 
d)  Escrevessem e pudessem. 
e)  Escrevestes e pudésseis. 
 
 
02. A palavra “gramática” é uma: 
 
a)  Monossílaba. 
b)  Oxítona. 
c)  Paroxítona. 
d)  Dissílaba. 
e)  Proparoxítona. 
  
  
03. A palavra “bisbilhoteiro” é: 
  
a)    Palavra feminina / polissílaba / adjetivo. 
b)   Palavra feminina / trissílaba / verbo. 
c)   Palavra feminina /trissílaba / conjunção. 
d)  Substantivo feminino / polissílaba. 
e)  Substantivo feminino / dissílaba. 
 
 
04. Assinale a alternativa correta: 
Os números “1452” e “1519” que aparecem no texto, quando escritos por extenso, ficam: 
 
a)  Mil quatrocentos e sinquenta e dois/mil quinhentos e dezenove. 
b)  Mil quatrocentos e cinqüenta e dois/ mil quinhentos e desenove. 
c)  Mil quatrocentos e cinqüenta e dois/ mil quinhentos e dezenove. 
d)  Mil quinhentos e cinquenta e doiz/ mil quinhentos e dessenove. 
e)  Mil quinhentos e sinquenta e dois/ mil quinhentos e dezenovi. 
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05. No texto, a palavra “ser” é: 
  
a)  Verbo auxiliar. 
b)   Locução adverbial. 
c)  Sujeito paciente. 
d)   Numeral. 
e)  Artigo. 
 
 
 
 
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 
 
06. “José Alencar Gomes da Silva, que morreu às 14h41 da terça, 29 de março de 2011, aos 79 anos. 
Foi a soma de muitos heróis. O menino pobre do povoado de Itamurique construiu um império 
industrial de porte global.” (Revista Isto É, São Paulo. Abril. p. 46. Nº 2160. 6 abril/2011) 
 
José Alencar Gomes da Silva foi: 
 
a)  Governador da Bahia. 
b) Presidente da República. 
c)  Vice-Presidente do ex- Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. 
d)  Vice-Presidente do ex- Presidente da República Fernando Henrique Cardoso. 
e)  Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
  
07. A cidade de Balneário Gaivota é uma das mais jovens do Estado, sendo que o primeiro mandato 
iniciou-se no ano de 1997, quando o Governador de Santa Catarina era: 
 
a)  Luiz Henrique da Silveira. 
b) Esperidião Amin Helou Filho. 
c)  Casildo Maldaner. 
d) Paulo Afonso Evangelista Vieira. 
e) Vilson Pedro Kleinubing. 
 
 
08. A Lei nº 14.651, de 12 de janeiro de 2009, institui um importante programa de atenção às crianças, 
jovens, adultos, etc., que sofrem com qualquer tipo de constrangimento, humilhação, intimidação, 
chantagem perante o outro. 
 
Esta Lei diz respeito: 
 
a)  ECA – Estatuto  da Criança e Adolescente. 
b)  Lei dos Crimes da Internet. 
c)  Programa de Combate ao Bullying. 
d)  Plano Nacional da  Educação. 
e)  Plano Nacional de promoção da cidadania e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais/LGBT. 
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09. Hugo Chavez faleceu em 05 de março de 2013 depois de mais de uma década no comando de um 
país latino americano. Hugo Chavez foi Presidente de qual País? 
 
a) Bolívia. 
b)  Venezuela. 
c) Colômbia. 
d) Peru. 
e) Chile. 
 
 
10. A música do Hino Nacional brasileiro foi feita por Francisco Manuel da Silva e a letra por: 
 
a)  Joaquim Silvério dos Reis. 
b)  Joaquim da Silva Xavier. 
c)  Joaquim Manuel Bandeira. 
d)  Joaquim Osório Duque Estrada. 
e)  Nenhuma das alternativas anteriores. 
  
 
 
 
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
11. O PETI é um programa integrante do Sistema Único de Assistência Social, com papel estratégico, 
no sentido de assegurar, além da transferência direta de renda às famílias. Analise as afirmativas 
abaixo: 
 
I-  A inclusão das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de Vínculos. 
II-  O aprimoramento do processo de identificação das situações de trabalho infantil, nos espaços 

públicos, por meio do Serviço Especializado em Abordagem Social. 
III- A orientação e o acompanhamento das famílias através do Programa de Atenção Integral à Família 

- PAIF e do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI 
por referenciamento e contrarreferenciamento dos usuários no Sistema, conforme especificidades 
das situações vivenciadas, dentro da perspectiva do trabalho em rede concebido pela SUAS. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Todas estão corretas 
c) Apenas a afirmativa III está correta. 
d) Apenas a afirmativa I está correta. 
e) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
 
12. O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA é a lei que regulamenta os direitos da criança e do 
adolescente. A Lei é a de número 8.069 e está em vigor no País desde o ano de: 
 
a) 1.994. 
b) 1.993 
c) 1.992 
d) 1.991 
e) 1.990. 
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13. O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, aponta em sua estrutura a implantação 
das Comissões Municipais e Estaduais de erradicação do trabalho infantil. Entre suas atribuições, 
podemos afirmar o seguinte: 
 
I-  Contribuir nos processos de identificação de crianças e adolescentes em situação de trabalho, 

inclusive de suas piores formas, além de sugerir e apoiar a realização de estudos ou diagnósticos 
sobre trabalho infantil. 

II-  Articular-se com diferentes atores e setores da sociedade, contribuindo na sensibilização e 
mobilização para a erradicação do trabalho infantil. 

III-  Contribuir na elaboração dos planos locais de enfrentamento ao trabalho infantil. 
IV- Propor ações e estratégias regionais e intersetoriais para o enfrentamento das piores formas de 

trabalho infantil, quando a realidade requerer soluções em âmbito regional. 
 
Com base nas afirmativas acima, assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas a afirmativa III está correta. 
b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
c)  Todas as afirmativas estão corretas. 
d)  Apenas a afirmativa IV está correta. 
e) Nenhuma das afirmativas estão corretas. 
 
 
14. Analise as alternativas abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso: 
 
(  )  O trabalho infantil é necessário porque a criança está ajudando a sua família à sobreviver. 
(  ) A criança que trabalha fica mais esperta, aprende a lutar pela vida e tem condições de vencer 

profissionalmente. 
(  ) O trabalho infantil causa danos ao desenvolvimento físico, intelectual, afetivo e moral. 
(  ) Os empregadores preferem a mão-de-obra infantil, por ela ser mais hábil, dócil, mais explorável e 

menos custosa. 
 
Assinale alternativa com a sequência correta: 
 
a) F, V, F, V 
b) V, V, V, V 
c) F, F, V, V 
d) V, F, V, F 
e) F, F, F, F 
 
 
15. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que os dirigentes de estabelecimentos de ensino 
fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os seguintes casos: 
 
I-  Maus-tratos envolvendo seus alunos. 
II-  Reiteração de faltas justificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. 
III- Elevados níveis de repetência. 
IV- Indisposição para os exercícios físicos. 
 
Com base nas afirmativas acima, assinale a alternativa correta: 
 
a)  Somente a I está correta. 
b) Somente a I, II e III estão corretas. 
c) Somente II e III estão corretas. 
d)  Somente I e III estão corretas. 
e)  Todas as afirmativas estão corretas. 
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16. O PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, foi criado com a finalidade de erradicar o 
trabalho infantil no país. Assinale a alternativa que indica qual esfera governamental criou este 
programa: 
 
a) Esfera municipal. 
b) Esfera federal. 
c) Esfera estadual. 
d) Esfera distrital. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
 
17. Com relação ao PETI, analise as questões abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso: 
 
(  )  Existe um tempo máximo de 4 (quatro) anos para a criança/adolescente permanecer no PETI. 
(  )  O PETI atende crianças e adolescentes de 0 a 18 anos de idade. 
(  )  O PETI é um Programa da esfera estadual. 
(  )  O benefício (bolsa) do PETI poderá ser cancelado quando houver descumprimento das 

condicionalidades de educação, saúde e assistência social. 
(  )  A equipe técnica deverá ser preparada e capacitada para intervenção no enfrentamento ao trabalho 

infantil e contar com recursos materiais e didáticos adequados para realização das atividades do 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do PETI. 

 
Assinale a alternativa com a sequência correta: 
 
a) V, V, F, F, V 
b) V, F, V, V, F 
c) F, F, F, V, V 
d) F, F, V, F, V 
e) F, V, F, V, F 
 
 
18. O controle da frequência no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo do PETI, deve 
ser feita por meio do seguinte sistema: 
 
a) SISPETI. 
b) SUASWEB. 
c) SUAS. 
d) Sistema próprio local. 
e) Nenhuma das Alternativas. 
 
 
19. O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA em seu artigo 63, aponta que a formação técnico-
profissional obedecerá alguns princípios. Analise as afirmativas abaixo sobre esses princípios: 
 
I- Garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. 
II-  Atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. 
III-  Horário especial para o exercício das atividades. 
 
Com base nas afirmativas acima, assinale a alternativa correta: 
 
a) Todas as afirmativas estão incorretas. 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Apenas a afirmativa III está correta. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
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20. O PETI apresenta em seu conteúdo inúmeros objetivos. Dentre eles podemos citar: 
 
I-  Proteção da criança e do adolescente de todas as formas de exploração do trabalho. 
II-  Contribuição para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, oportunizando o acesso 

à escola formal, saúde, alimentação, esporte, lazer, cultura, profissionalização, bem como a 
convivência familiar e comunitária. 

III- Mobilização e sensibilização quanto à exploração do trabalho infantil. 
IV- Oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do PETI, conforme previsto pela 

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, a todas às crianças e adolescentes retirados 
da situação de trabalho. 

 
Com base nas afirmativas acima, assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
b) Apenas a afirmativas I está correta. 
c) Apenas a afirmativas IV está correta. 
d) Nenhuma das afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
 
21. O artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, aponta as medidas de proteção 
aplicáveis às crianças e adolescentes, sempre que os direitos reconhecidos na lei forem ameaçados ou 
violados por: 
 
I- Ação ou omissão da sociedade ou do Estado. 
II-  Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis. 
III-  Em razão de sua conduta. 
IV-  Por carência econômica. 
 
Com base nas afirmativas acima, assinale a alternativa correta: 
 
a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Apenas a I e II estão corretas. 
c) Apenas a IV está incorreta. 
d) Apenas a I está correta. 
e) Apenas a III está incorreta. 
 
 
22. O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA em seu artigo 64 aponta que é assegurado ao 
adolescente bolsa de aprendizagem. Assinale a alternativa que mostra a idade correta apontada neste 
artigo: 
 
a) Com 12 anos completos. 
b) A partir dos 16 anos de idade. 
c) Até 12 anos de idade. 
d) Superior à 14 anos de idade. 
e) Até 14 anos de idade. 
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23- O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do PETI (serviço socioeducativo), possui 
objetivos e finalidades próprios. Analise as afirmativas abaixo sobre estes objetivos: 
 
I- Ampliar trocas culturais e de vivências. 
II-  Desenvolver o sentimento de pertencer e de identidade. 
III-  Fortalecer vínculos familiares. 
IV-  Incentivar a socialização e a convivência comunitária. 
 
Com base nas afirmativas acima, assinale a alternativa correta: 
  
a) Apenas a I e II estão corretas. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Todas as afirmativas estão incorretas. 
d) Apenas a II e IV estão corretas. 
e) Apenas a II está incorreta. 
 
 
24. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do PETI (serviço socioeducativo), é 
realizado em horário oposto ao da escola. Aponte a alternativa correta em relação a carga horária deste 
serviço: 
 
a) No máximo três horas semanais. 
b) No mínimo três horas semanais. 
c) No mínimo três horas diárias. 
d) No máximo três hora diárias. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
 
25. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do PETI (SCFV), entre tantos objetivos, 
mostra que o trabalho deve estar centrado na família e por isso, possui articulação, de modo a 
promover o atendimento das famílias dos usuários destes serviços, garantindo a matricialidade sócio-
familiar da política de assistência social. Assinale a alternativa que corresponde ao programa ou 
sistema que SCFV está relacionado: 
 
a) PAIF (Programa de Atenção Integral à Família).  
b) PAEF(Programa de Atenção Integral à Família). 
c) PROJOVEM. 
d) SUAS (Sistema Único de Assistência Social). 
e) Nenhumas das alternativas. 
 
 
 
  
 
 
 
 







