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CONCURSO PÚBLICO Nº 049/2013 - PARA PROVIMENTO DE 
VAGAS PARA O CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DO 

MUNICÍPIO DE SARANDI - ESTADO DO PARANÁ 
 

CARGO: ORIENTADOR SOCIAL 
DATA: 29/09/2013 - PERÍODO DE PROVA: TARDE 

 
LEIA AS INSTRUÇÕES: 

� Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele 
contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para 
cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha 
qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao 
fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações 
posteriores nesse sentido; 

� No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você 
estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em 
Ata; 

� Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva; 
� Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
� Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica 

de tinta azul ou preta; 
� Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip, 

telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, 
gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem 
como relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios 
de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, 
apontamentos e apostilas; 

� É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

� Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
� Somente após decorrido 01 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
� Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão 

resposta devidamente assinado e deixe o local de provas; 
� A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente 

caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 
� Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

 
 
INSCRIÇÃO:_____________ 

NOME COMPLETO:_________________________________________ 
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Viver em sociedade 
 
1º A sociedade humana é um conjunto de pessoas unidas pela necessidade de se ajudarem umas às 
outras, _______ de que possam garantir a continuidade da vida e satisfazer seus interesses e desejos. 
2º  Se a vida em sociedade, as pessoas não conseguiriam sobreviver, pois o ser humano, durante muito 
tempo, necessita de outros para conseguir alimentação e abrigo. E no mundo moderno, com a grande maioria 
das pessoas morando nas cidades, com hábitos que tornam necessários muito bem produzidos pela indústria, 
não há quem não necessite dos outros no ____________. 
3º Mas as necessidades dos seres humanos não são apenas de ordem material, como os alimentos, a 
roupa, a moradia, os meios de transporte e os cuidados de saúde. Elas são também de ordem espiritual e 
psicológica. Toda pessoa humana necessita de afeto, precisa de amar e sentir-se amada, quer sempre que 
alguém lhe dê atenção e que todos a respeitem. Além disso, todo ser humano tem suas crenças, tem sua fé em 
alguma coisa, que é a base de suas esperanças. 
4º Os seres humanos não vivem juntos, não vivem em sociedade, apenas porque escolhem esse modo de 
vida, mas porque a vida em sociedade é uma sociedade da natureza humana. Desse modo, por exemplo, se 
dependesse apenas da vontade, seria possível uma pessoa muito rica isolar-se em algum lugar, ________ 
tivesse armazenado grande quantidade de alimentos. Mas essa pessoa estaria, em pouco tempo, sentindo falta 
de companhia, sofrendo a tristeza da solidão, precisando de alguém com quem falar e trocar ideias, necessita 
de dar e receber afeto. E muito provavelmente ficaria louca se continuasse sozinha por muito tempo. 
5º Mas, justamente _________ vivendo em sociedade é que a pessoa humana pode satisfazer suas 
necessidades, é preciso que a sociedade seja organizada de tal modo que sirva, realmente, para esse fim. E 
não basta que a vida social permita apenas a satisfação de algumas pessoas. A sociedade organizada com 
justiça é aquela em que se procura fazer com que todas as pessoas possam satisfazer todas as suas 
necessidades, é aquela em que todos, desde o momento em que nascem, têm as mesmas oportunidades, 
aquela em que os benefícios e encargos são repartidos igualmente entre todos.  
6° Para que essa repartição se faça com justiça, é preciso que todos procurem conhecer seus direitos e 
exijam que eles sejam respeitados, como também devem conhecer e cumprir seus deveres e suas 
responsabilidades sociais. 

Dalmo de Abreu Dallari. Viver em sociedade. São Paulo, Moderna, 1985. p. 5-6. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha contínua do texto: 
a) afim – dia-a-dia – aonde – por que. 
b) a fim – dia a dia – onde – porque.  
c) afim – dia a dia – aonde – por quê.  
d) a fim – dia-a-dia – onde – porquê. 
 
02 - Assinale a alternativa em que as expressões retiradas do texto (4º parágrafo) não é regida 
por um nome: 
a) da natureza humana.   c) da solidão. 
b) de companhia.    d) de alguém. 
 
03 - Com referência à ortografia oficial e às regras de acentuação gráfica assinale a alternativa 
incorreta: 
a) As paroxítonas “necessários” e “indústria” são acentuadas por terminarem em ditongo. 
b) As palavras “hábitos” e “ psicológica” obedecem à mesma regra de acentuação. 
c) Na palavra “sobreviver” não se usa hífen, mas em “sobre-humano” usa-se o hífen. 
d) A grafia correta do substantivo correspondente ao verbo “permitir” é “permição”. 
 
04 - Assinale a alternativa em que a função sintática dos termos retirados da oração “Todo ser 
humano tem suas crenças” está incorreta: 
a) ser – núcleo do sujeito. 
b) humano – complemento nominal. 
c) suas – adjunto adnominal. 
d) crenças – núcleo do objeto direto. 
 
05 - Assinale a alternativa em que a palavra “companhia” retirada do texto quanto à classificação 
dos fonemas está correta: 
a) apresenta dois dígrafos e um hiato. 
b) apresenta um encontro consonantal. 
c) apresenta dois encontros consonantais e um ditongo. 
d) apresenta dois dígrafos e um ditongo. 
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06 - Analise as afirmativas referentes ao texto e em seguida assinale a incorreta: 
a) A ideia principal do texto é que sem a vida em sociedade, as pessoas não conseguiriam sobreviver. 
b) Segundo o autor, o que caracteriza a sociedade humana é a dependência que as pessoas têm uma das 
outras. 
c) Segundo ao autor, para que uma sociedade seja justa basta as pessoas conhecerem seus direito e deveres. 
d) O texto é dissertativo, o autor desenvolveu um raciocínio e expôs suas ideias sobre o tema. 

 
07 - Observe o gráfico da função y = f(x) que segue. 

 
Interpretando o gráfico acima, é correto afirmar que: 
a) A função f(x) não possui raiz real. 
b) Fazendo f(x) = 0, obtemos ∆ > 0. 
c) A função f(x) apresenta valor de máximo no vértice, para x = 2. 
d) O gráfico intercepta o eixo das ordenadas, para f(x) =1. 
 
08 - Uma caixa em formato de paralelepípedo reto retângulo possui dimensões cujas medidas 
formam uma progressão geométrica de razão igual a 4. Sabe-se que o volume dessa caixa é igual 
a 1728 cm3. A superfície dessa caixa mede: 
a) 864 cm2. 
b) 972 cm2. 
c) 1296 cm2. 
d) 1512 cm2. 
 
09 - Um grupo formado por 5 rapazes e 4 moças precisa realizar um sorteio aleatório para decidir 
quem serão os 3 representantes do grupo que formarão uma comissão para participar de um 
encontro de jovens. A probabilidade de que nessa comissão haja pelo menos uma moça é de, 
aproximadamente: 
a) 88%. 
b) 82%. 
c) 75%. 
d) 45%. 
 
10 - Um triângulo retângulo possui lados cujas medidas formam uma progressão aritmética de 
razão igual a 8, e o seu perímetro mede 96 cm. A área desse triângulo é igual a: 
a) 384 cm2. 
b) 480 cm2. 
c) 640 cm2. 
d) 960 cm2. 

 
11 - A cidade de Sarandi é dividida em 3 regiões: Central, Norte e Sul. Qual delas possui a maior 
quantidade de bairros? 
a) Central. 
b) Norte e Sul possuem a mesma quantidade de bairros. 
c) Norte. 
d) Sul. 
 
12 - De acordo com os projetos apresentados pelo Governo Federal, o Salário Mínimo deverá ter 
que valor a partir de 01/01/2.014? 
a) R$ 720,15.    c) R$ 725,75. 
b) R$ 722,90.    d) R$ 730,40. 
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13 - O membro mais velho ou mais antigo de uma classe, assembleia ou corporação é denominado 
como “decano”. Quem é o decano do Supremo Tribunal Federal? 
a) Celso de Mello. 
b) Joaquim Barbosa. 
c) Roberto Barroso. 
d) Teori Zavascki. 
 
14 - Quem é a atual titular do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão? 
a) Ideli Salvatti. 
b) Marta Suplicy. 
c) Miriam Belchior. 
d) Tereza Campello. 
 
15 - A política de assistência social, que tem por funções a proteção social, a vigilância 
socioassistencial e a defesa de direitos, organiza-se sob a forma de sistema público não 
contributivo, descentralizado e participativo, denominado: 
a) Política Nacional de Assistência Social – PNAS. 
b) Proteção Social Básica – PSB e Proteção Social Especial – PSE. 
c) Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS. 
d) Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 
 
16 - Julgue as afirmativas acerca dos princípios organizativos do SUAS: 
I - universalidade: todos têm direito à proteção socioassistencial, prestada a quem dela 
necessitar, com respeito à dignidade e à autonomia do cidadão, sem discriminação de qualquer 
espécie ou comprovação vexatória da sua condição. 
II - integralidade da proteção social: oferta das provisões em sua completude, por meio de 
conjunto articulado de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. 
III - equidade: respeito às diversidades regionais, culturais, socioeconômicas, políticas e 
territoriais, priorizando aqueles que estiverem em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e 
social. 
IV - intersetorialidade: integração e articulação da rede socioassistencial com as demais políticas 
e órgãos setoriais. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
17 - A assistência social ocupa-se de prover proteção à vida, reduzir danos, prevenir a incidência 
de riscos sociais, independente de contribuição prévia, e deve ser financiada com recursos 
previstos no orçamento: 
a) Da Seguridade Social. 
b) Do Seguro Social. 
c) Da Saúde. 
d) Do Conselho Nacional de Assistência Social. 
 
18 - As entidades de atendimento à criança e ao adolescente devem funcionar segundo o Estatuto 
da Criança e do Adolescente (Lei nº 8069 de 13 de Julho de 1990 e alterações posteriores) de 
acordo com regimes de atendimento definidos no artigo 90.  Nesse sentido, é correto afirmar que 
são regimes de atendimento, dentre outros: 
I - Abrigo. 
II - Orientação e apoio sócio familiar. 
III - Colocação familiar. 
IV - Meia liberdade. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas a afirmativa II é correta. 
b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
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19 - Acerca do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho, disposto no Estatuto da 
Criança e do Adolescente (Lei nº 8069 de 13 de Julho de 1990 e alterações posteriores) assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz. 
b) Ao adolescente portador de deficiência não é assegurado trabalho protegido. 
c) Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em 
entidade governamental ou não-governamental, é vedado trabalho noturno, realizado entre as vinte e duas 
horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte. 
d) Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. 
 
20 - “[...] consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente 
a seis meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos 
congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. As tarefas serão 
atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada máxima 
de oito horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não 
prejudicar a frequência à escola ou à jornada normal de trabalho”. (ECA, 1990) 
O enunciado acima se refere a uma das medidas socioeducativas aplicadas a adolescentes quando 
da prática do ato infracional denominada de: 
a) Obrigação de reparar o dano. 
b) Advertência. 
c) Prestação de serviços à comunidade. 
d) Internação em estabelecimento educacional. 
 
21 - “O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela 
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente”. (ECA, 1990). 
Sobre esse órgão, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, 1 (um) Conselho 
Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela 
população local para mandato de 4 (quatro) anos, permitida 1 (uma) recondução, mediante novo processo de 
escolha. 
b) Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos: reconhecida 
idoneidade moral; idade superior a vinte e um anos; e residir no município. 
c) O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante, estabelecerá presunção de 
idoneidade moral e não remuneração a seus membros. 
d) Uma das atribuições do Conselho Tutelar é assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta 
orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. 
 
22 - Entende-se Proteção Social Básica, de acordo com o SUAS e com a Lei Orgânica da Assistência 
Social (Lei nº 8742 de 07 de dezembro de 1993 e alterações posteriores): 
a) Conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social que visa a prevenir situações de 
vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento 
de vínculos familiares e comunitários. 
b) Um dos instrumentos das proteções da assistência social que identifica e previne as situações de risco e 
vulnerabilidade social e seus agravos no território. 
c) Conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos 
familiares e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de 
famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos. 
d) A unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, destinada à prestação de 
serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social, por violação de 
direitos ou contingência, que demandam intervenções especializadas. 
 
23 - Sobre o Benefício de Prestação Continuada disposto na Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 
nº 8742 de 07 de dezembro de 1993 e alterações posteriores), analise as afirmativas: 
I - O benefício de prestação continuada é 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. 
II - Para efeitos da concessão do BPC considera-se família aquela composta pelo requerente, o 
cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos 
solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo 
teto. 
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III - A condição de acolhimento em instituições de longa permanência exclui o direito do idoso ou 
da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada. 
IV - O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 5 (cinco) anos para avaliação da 
continuidade das condições que lhe deram origem. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
24 - De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8742 de 07 de dezembro de 1993 e 
alterações posteriores) são considerados serviços socioassistenciais: 
a) As ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos para qualificar, 
incentivar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais. 
b) Aqueles de caráter intersetorial, integrante da Política Nacional de Assistência Social, que, no âmbito do 
Suas, compreende transferências de renda, trabalho social com famílias e oferta de serviços socioeducativos 
para crianças e adolescentes que se encontrem em situação de trabalho. 
c) Aqueles que compreendem a instituição de investimento econômico-social nos grupos populares, buscando 
subsidiar, financeira e tecnicamente, iniciativas que lhes garantam meios, capacidade produtiva e de gestão 
para melhoria das condições gerais de subsistência, elevação do padrão da qualidade de vida, a preservação do 
meio ambiente e sua organização social. 
d) As atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para as 
necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos na LOAS. 
 
25 - O “estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter 
educativo sobre os aspectos biopsicossociais do envelhecimento” (Política Nacional do Idoso, 
1994) é: 
a) Uma das diretrizes da política nacional do idoso. 
b) Um dos princípios da política nacional do idoso. 
c) O objetivo da política nacional do idoso. 
d) A finalidade da política nacional do idoso. 
 
26 - De acordo com a Política Nacional do Idoso (Lei nº 8842 de 04 de janeiro de 1994) é 
considerado idoso: 
a) a pessoa maior de cinquenta anos de idade. 
b) a pessoa maior de cinquenta e cinco anos idade. 
c) a pessoa maior de sessenta anos de idade. 
d) a pessoa maior de sessenta e cinco anos de idade. 
 
27 - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais segundo a Constituição Federal de 1988: 
I - Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de 
lei complementar, que preverá indenização compensatória. 
II - Seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário. 
III - Fundo de garantia do tempo de serviço. 
IV - Remuneração do trabalho diurno superior ao do noturno. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
d) Nenhuma afirmativa está correta. 
 
28 - “É direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (Constituição Federal, 1998) 
Qual das políticas de Seguridade Social o enunciado acima se refere? 
a) Previdência social. 
b) Assistência Social. 
c) Saúde. 
d) Educação. 
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29 - Você está digitando um documento no Word e após o seu término você precisa salvá-lo. Qual 
é o atalho usado no teclado? 
a) Ctrl+C. 
b) Ctrl+V. 
c) Ctrl+P. 
d) Ctrl+B. 
 
30 - Assinale abaixo a sequência correta para salvar um documento do Word com senha: 
a) Arquivo / Salvar como / Ferramentas / Opções Gerais. 
b) Arquivo / Salvar como / Ferramentas / Opções de Salvamento. 
c) Arquivo / Salvar como / Ferramentas / Opções da Web. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESTAQUE AQUI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PREENCHA AQUI SUAS RESPOSTAS 
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