
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ 

Processo Seletivo Nº 003/2019 

Edital 125/2019 

PROVA OBJETIVA 

EDUCADOR SOCIAL 

Você está recebendo a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e o CADERNO com 50 questões. Leia 
cuidadosamente cada questão e escolha a resposta que você considera correta.  

Preencha com seu NOME e número do RG os espaços indicados na capa deste caderno. Assine a 
FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS com caneta de tinta azul ou preta.  

Marque, na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, com caneta de tinta azul ou preta, a letra corre s-
pondente à alternativa que você escolheu para cada uma das questões.  

A duração da prova é de 3 horas.  

Você só poderá entregar a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e sair do prédio  depois de decorrida 
1 hora do início da prova.  

Você poderá levar a FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS no final deste caderno.  

Ao sair, NÃO será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES.  

Nome do candidato: RG  

 

13-10-2019 - Tarde 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: Leia o trecho do texto Conservação de 
Espécies , extraído do site do Ministério do Meio Am-
biente, para responder às questões de 01 a 05.  

A conservação dos ecossistemas naturais, f lora, 
fauna e os microrganismos, garante a sustentabil id a-
de dos recursos naturais e permite a manutenção de 
vários serviços essenciais ao bem-estar humano. O 
Brasil, por ser um país de destaque por sua divers i-
dade biológica, tem grandes desafios e respons abil i-
dades em relação à conservação de espécies.  

Com o objetivo de minimizar as ameaças e o ri s-
co de extinção de espécies brasileiras da fauna e 
flora, o Ministério do Meio Ambiente instituiu o Pr o-
grama Nacional de Conservação das Espécies Amea-
çadas de Ext inção – Pró-espécies, por meio da Por-
taria nº 43, de 2014. Esse programa é o resultado de 
um trabalho conjunto entre MMA, ICMBio e JBRJ e 
representa um grande avanço em direção ao cumpr i-
mento dos compromissos assumidos pelo país, com 
destaque para as Metas de Aichi, os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável e a Aliança Brasileira 
para Extinção Zero, insti tuída pela Portaria nº 287, 
de 2018. 

Atualmente, as principais causas de extinção são 
a degradação e a fragmentação de ambientes natu-
rais, resultado da abertura de grandes áreas para 
implantação de pastagens ou agricultura convencio-
nal, __________ desordenado, __________ urbana, 
ampliação da malha viária, poluição, incêndios flore s-
tais, formação de lagos para hidrelétricas e minera-
ção de superfície. Esses fatores reduzem o total  de 
habitats disponíveis às espécies e aumentam o grau 
de isolamento entre suas populações, diminuindo o 
fluxo gênico entre estas, o que pode acarretar perdas 
de variabil idade genética e, eventualmente, a ext i n-
ção de espécies.  

Outra causa importante que leva espécies à ex-
tinção é a introdução de espécies __________,  ou 
seja, aquelas que são levadas para além dos l imites 
de sua área de ocorrência original. Essas espécies, 
por suas vantagens competitivas e favorecidas pela 
ausência de predadores e pela degradação dos am-
bientes naturais, dominam os nichos ocupados pelas 
espécies nativas.  

(Fonte :  Ministério do Meio Ambiente)  

 Segundo o texto, o Ministério do Meio Ambiente 01.
instituiu o Programa Nacional de Conservação 
das Espécies Ameaçadas de Extinção – Pró-
espécies, por meio da Portaria nº 43, de 2014, t e-
ria como objetivo  

(A) ampliar as Metas de Aichi.  
(B) desenvolver um trabalho de reconstrução 

genética de animais em extinção.  

(C) indiciar criminalmente agricultores que real i-
zam queimadas próximas a florestas.  

(D) minimizar as ameaças e o risco de extinção 
de espécies brasileiras da fauna e flora.  

 Depreende-se corretamente a partir das ideias 02.
propostas no texto que  

(A) toda extinção de espécies é ocasionada ex-
clusivamente por perdas de variabil idade ge-
nética.  

(B) a introdução de animais que não possuem 
um predador natural em certo habitat não 
contribui de maneira significativa para a ex-
tinção de espécies.  

(C) abertura de grandes áreas para implantação 
de pastagens ou agricultura convencional 
pode ser considerada um dos fatores de de-
gradação e de fragmentação do meio ambi-
ente. 

(D) é irrelevante a formação de lagos para hidre-
létricas quando se trata de impactos ambien-
tais, pois estas construções, geralmente, são 
realizadas próximas aos grandes centros u r-
banos. 

 Analise os itens a seguir:  03.

I. O Brasil precisa buscar medidas emergenciais 
para evitar o desmatamento da fauna .  

II. Diversas espécies de animais compõem a flora  
brasileira.  

III. É notório que a fauna  do Brasil apresenta uma 
grande variedade de espécies.  

O emprego semântico adequado das palavras 
“fauna” e “flora” está correto apenas  em: 

(A) I e II.  
(B) I. 
(C) II. 
(D) III.  

 Marque a alternativa que completa corretamente, 04.
e na sequência, as lacunas deixadas no texto  

(A) estrativismo... espansão... esóticas.  
(B) extrativismo... expansão... exóticas.  
(C) extrativismo... espansão... ezóticas.  
(D) estrativismo... expanção... esóticas.  

 Segunda a norma gramatical vigente, todas as 05.
palavras proparoxítonas devem ser acentuadas 
graficamente. Assim, assinale a alternativa que 
apresenta um exemplo destacado que comprove a 
regra. 

(A) ... por ser um país de destaque por sua d i-
versidade biológica ...  

(B) o Ministério  do Meio Ambiente instituiu...  
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(C) ... favorecidas pela ausência  de predadores 
e pela degradação dos ambientes naturais...  

(D) Esse programa é o resultado de um traba-
lho...  

MATEMÁTICA 

 Uma empresa gastou nos anos de 2014, 2015, 06.
2016 e 2017 os respectivos valores: R$ 
20.000,00; R$ 30.000,00; R$ 35.000,00 e R$ 
80.000,00. Portanto, é correto afirmar que o gasto 
médio anual dessa empresa, durante o período 
apresentado, corresponde a (R$):  

(A) 42.000,00. 
(B) 41.250,00. 
(C) 48.500,00. 
(D) 27.350,00. 

 Durante uma seleção de emprego, foi constatado 07.
que o número de mulheres em relação ao de ho-
mens era de três para sete, nessa ordem. Uma 
vez que compareceram 18 mulheres, o número t o-
tal de pessoas que part iciparam da seleção foi 
igual a 

(A) 42. 
(B) 60. 
(C) 54. 
(D) 50. 

 Para preparar certo produto de l impeza, é neces-08.
sário acrescentar a este produto 20% de água. 
Assim, objetivando obter-se 1 l i tro de produto 
pronto para o uso, a quantidade de água a ser 
acrescentada deverá ser igual aproximadamente 
a: 

(A) 150,8 ml.  
(B) 166,6 ml.  
(C) 100,2 ml.  
(D) 120,7 ml.  

 Uma pesquisa de mercado recente demonstrou 09.
que três em cada dez consumidores adquiriram 
algum item de segunda-mão pela internet nos ú l-
timos meses. Considerando-se que 637 pessoas 
não adquiriram produtos de segunda-mão, o nú-
mero total de entrevistados foi de:  

(A) 273. 
(B) 560. 
(C) 231. 
(D) 910. 

 Mariana possui moedas de R$ 0,25 e R$ 0,50, 10.
totalizando 52 moedas e R$ 16,25. Logo, a quan-
tidade de moedas de R$ 0,25 corresponde a:  

(A) 39. 
(B) 13. 
(C) 22. 

(D) 43. 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 Recentemente alguns l ivros sofreram tentativas 11.
de censura no Brasil. Dentre eles, pode ser des-
tacado a obra de Luiz Puntel, que supostamente 
doutrinaria crianças com ideologias comunistas. A 
obra, que ganhou repercussão polêmica no final 
de 2018, intitula-se: 

(A) A semente de Nicolau.  
(B) Bolsa Amarela.  
(C) Meninos sem pátria.  
(D) Enquanto o sono não vem. 

 Em relação à reforma ministerial realizada pelo 12.
atual governo, assinale a alternativa correta.  

(A) O Ministério da Infraestrutura foi  extinto de-
finitivamente. 

(B) O Ministério da Integração Nacional foi in-
corporado ao Ministério do Desenvolvimento 
Regional.  

(C) O Ministério do Esporte permaneceu, embora 
houvesse intenção de ext ingui -lo.  

(D) O Ministério do Trabalho passou a integrar o 
Ministério da Cidadania.  

 Em junho de 2018, um grupo de doze garotos e 13.
treinador de futebol ficaram presos em uma ca-
verna, mobil izando uma grande força tarefa para 
o resgate que durou dezoito dias. Marque a alte r-
nativa que apresenta o nome do local onde ocor-
reu o fato.  

(A) Polônia.  
(B) China. 
(C) Tailândia. 
(D) Camboja.  

 Este planeta foi um dos grandes objetos de pes-14.
quisa dos cientistas espaciais no ano de 2018 e 
envolveu diversas instituições de pesquisa. Den-
tre elas, está a Agência Nacional de Aeronáutica 
e Espaço dos EUA, a NASA, que enviou para lá a 
sonda InSight . O referido planeta trata-se de: 

(A) Marte.  
(B) Mercúrio.  
(C) Plutão. 
(D) Vênus. 

 Analise as afirmações acerca do aquecimento 15.
global e assinale a alternativa correta em relação 
às informações veiculadas na mídia nos últimos 
dois anos. 

(A) Os oceanos podem se tornar os melhores 
amigos da humanidade, em escala global, 
como aliada contra as emissões de gases do 
efeito estufa, de acordo com relatório espe-
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cial do Painel Intergovernamental sobre Mu-
danças Climáticas (IPCC).  

(B) Segundo um quarto documento que seria d i-
vulgado oficialmente em setembro de 2019 
por instituição vinculada à Organização das 
Nações Unidas, o aumento do nível do mar 
pode, eventualmente, deslocar 280 milhões 
de pessoas em todo o mundo caso o aumen-
to de temperatura chegar a 2 graus Celsius.  

(C) Dados disponibil izados pela ONU em 2018 
demonstraram que, embora o mundo venha 
ficando mais quente nas últimas décadas, 
naquele ano as temperaturas foram as mais 
baixas da história.  

(D) O biofísico Carlos Nobre, que atua junto à 
Universidade de São Paulo (USP), informou 
que, mesmo que temperatura média mundial 
aumente 5º C até o final do século, nenhuma 
região brasileira será inviabil izada socioeco-
nomicamente. 

CONHECIMENTO DE TARUMÃ 

 Marque a alternativa que apresenta a quantidade 16.
atual de vereadores que compõe a Câmara Mun i-
cipal de Tarumã.  

(A) 9. 
(B) 8. 
(C) 7. 
(D) 6. 

 Em junho de 2019, a Prefeitura Municipal de Ta-17.
rumã, através da lei municipal número 1362/2019 
institui mais um instrumento de comunicação e 
participação do cidadão no aperfeiçoamento dos 
serviços prestados pelo poder executivo à soci e-
dade. Este canal  denomina-se: 

(A) Acesso a biblioteca on-line. 
(B) e-Bolsa. 
(C) e-OUV – Sistema de Ouvidoria.  
(D) Procon. 

 Sobre o Conselho de Desenvolvimento Econômico 18.
de Tarumã –  CMDE, assinale a alternativa corre-
ta. 

(A) Foi constituído informalmente, sem a neces-
sidade de lei específica.  

(B) Foi criado em 28 de março de 2018.  
(C) Realiza reuniões semestrais e abertas à pa r-

ticipação da sociedade.  
(D) Seus membros são escolhidos e nomeados 

diretamente pelo Prefeito.  

 A prefeitura de Tarumã, em janeiro de 2019, em 19.
uma ação conjunta da secretaria da Saúde com a 
secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Obras e 
Serviços Urbanos, além das equipes da Vigilância 

Sanitária e Epidemiológica, realizou uma campa-
nha focada na captura noturna de  

(A) morcegos. 
(B) ratos.  
(C) escorpiões. 
(D) cobras. 

 Das alternativas que se seguem, assinale aquela 20.
que apresenta a data de instituição dos símbolos 
municipais de Tarumã, a saber: o brasão, a ban-
deira e o hino.  

(A) 7 de setembro de 1992.  
(B) 1º de setembro de 1993.  
(C) 21 de agosto de 1994. 
(D) 10 de outubro de 1995. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Considerando o Estatuto do Idoso, é correto afi r-21.
mar: 

(A) é obrigação da família, da comunidade, da 
sociedade e do poder público assegurar ao 
idoso, à efetivação do direito à vida, a saú-
de, a alimentação, a educação, a cultura, ao 
esporte, ao lazer, ao trabalho, a cidadania, a  
l iberdade, a dignidade, ao respeito e a con-
vivência familiar e comunitária.  

(B) o Estado obrigatoriamente considera o valor 
equivalente ao um salário mínimo mensal a 
todo idoso, acima de 60 anos, cuja família 
não possui meios para prover sua subsistên-
cia. 

(C) o idoso, pessoalmente, ou por meio de asso-
ciações e sindicatos, deve impor sua presen-
ça dentro da sociedade, segundo sua cond i-
ção de um ser inferior, incapaz diante das 
pessoas mais jovens.  

(D) assegura as pessoas idosas serem atendidas 
antes de qualquer outra, depois de concluído 
o atendimento que estiver em andamento em 
estabelecimentos públicos e privados, pres-
tadores de serviços a população como hosp i-
tais, cl inicas, supermercados, cinemas, tea-
tros dentre outros.  

 Sobre o direito a convivência familiar e comunit á-22.
ria das crianças e adolescentes, podemos afirmar 
que: 

(A) a permanência da criança e do adolescente 
em programa de acolhimento institucional 
não se prolongará por mais de quatro anos.  

(B) não será garantida a convivência da criança 
e do adolescente com a mãe ou pai privado 
de l iberdade.  

(C) toda criança ou adolescente que estiver inse-
rido em programa de acolhimento familiar ou 
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institucional terá sua situação reavaliada no 
máximo a cada seis meses.  

(D) toda criança ou adolesce tem direito a ser 
criado e educado em família substituta se 
assim desejar.  

 A assistência social tem por objetivos:  23.

I. À proteção a família, a maternidade, a infância, a 
adolescência e a velhice.  

II. O amparo as crianças e adolescentes carentes.  

III. A promoção da integração ao mercado de traba-
lho. 

IV. A habil i tação e reabil i tação das pessoas portado-
ras de deficiência e a promoção de sua integra-
ção a vida comunitária.  

V. A garantia de 1(um) salário mínimo de benefício 
mensal a pessoa portadora de deficiência e ao 
idoso que comprove possuir meios de prover a 
própria manutenção ou detê-la provida por sua 
família. 

São assertivas verdadeiras:  
 

(A) I, II, II I, V. 
(B) I, III, IV, V. 
(C) I, II, IV, V. 
(D) II, III, IV, V. 

 Não compete ao órgão da Administração Pública 24.
Federal responsável pela coordenação da Política 
Nacional de Assistência Social:  

(A) coordenar e articular as ações no campo de 
assistência Social.  

(B) elaborar e encaminhar a proposta orçamen-
tária de assistência social em conjunto com 
as demais áreas da seguridade social.  

(C) encaminhar a apreciação do Conselho Nac i-
onal de Saúde – CNS relatórios mensais de 
atividades de realização financeira dos re-
cursos. 

(D) desenvolver estudos e pesquisas para fun-
damentar as análises de necess idades e 
formulação de proposições para a área.  

 De acordo com o Estatuto da Criança e do Ado-25.
lescente (ECA), não é dever do estado assegurar 
a criança e ao adolescente: 

(A) ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 
inclusive para os que a ele não tiveram 
acesso a idade própria.  

(B) atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente 
na rede regular de ensino.  

(C) atendimento no ensino fundamental, através 
de programas suplementares de material d i-
dático escolar, transporte, alimentação e as-
sistência à saúde. 

(D) ensino superior gratui to para todos os cu r-
sos. 

 O estatuto do idoso, Lei número 10.741/2003, 26.
destinada a regular os direitos assegurados as 
pessoas com idade igual ou superior a:  

(A) 70 anos. 
(B) 55 anos. 
(C) 60 anos. 
(D) 75 anos. 

 Não compete aos municípios, de acordo com a lei 27.
orgânica de assistência social (LOAS):  

(A) efetuar o pagamento dos auxíl ios, natalidade 
e funeral.  

(B) atender as ações assistenciais de caráter de 
emergência. 

(C) destinar recursos financeiros por meio de 
transferência automática a título de partic i-
pação no custeio do pagamento dos benef í-
cios. 

(D) criar programas de amparo, as crianças e 
adolescentes em situação de risco pessoal e 
social e as pessoas que vivem em situação 
de rua. 

 Espera-se que o Educador Social desenvolva as 28.
seguintes funções: 

I. Atue como técnico responsável pelas ações soc i-
ais, educacional de atendimento aos usuários da 
assistência social.  

II. Atue diretamente na situação e que possa dar 
uma resposta para as necessidades e desejos 
das crianças e adolescentes e/ou dos adultos de 
forma adequada, sem muito tempo para reflexão.  

III. Tenha embasamento teórico e experiência prática 
para planejar, organizar e refletir com relação a 
suas ações e intervenções futuras.  

IV. Util izasse de sua experiência, do seu saber pro-
fissional como uma das formas para melhorar a 
qualidade de vida dos sujeitos, de seus familiares 
e da comunidade em situação de vulnerabil idade, 
na batalha contra a pobreza e na luta pela justiça 
social. 

Dentre as afirmativas acima estão corretas:  

(A) Apenas as afirmativas II , III e IV.  
(B) Apenas as afirmativas I,  IV. 
(C) Apenas as afirmativas I,  I I e III.  
(D) Todas as afirmativas estão corretas.  

 Em consonância com o disposto na LOAS, cap ítu-29.
lo dois, seção um, artigo 4º, a política social de 
assistência social rege-se pelos seguintes princ í-
pios democráticos: 
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(A) igualdade de direitos no acesso ao atend i-
mento sem discriminação de qualquer natu-
reza, garantindo-se equivalência as popula-
ções urbanas e rurais.  

(B) divulgação ampla de benefícios, serviços, 
programas e projetos assistenciais, bem co-
mo dos recursos oferecidos pelo poder públ i-
co, sem critérios para sua concessão.  

(C) supremacia do atendimento as necessidades 
sociais sobre as exigências de rentabil idade 
econômica. 

(D) respeito à dignidade do cidadão, a sua auto-
nomia e ao seu direito a benefícios e serv i-
ços de qualidade, bem como a convivência 
familiar e comunitária vedando-se qualquer 
comprovação vexatória de necessidade.  

 De acordo com o artigo 2, do estatuto de pessoas 30.
com deficiência, consideram-se pessoas com de-
ficiência aquelas com impedimento de:  

(A) natureza física, mental, intelectual ou senso-
rial. 

(B) natureza mental.  
(C) natureza física, intelectual ou sensorial.  
(D) natureza física.  

 O artigo 19 do estatuto do idoso preconiza que 31.
em caso de suspeita ou confirmação de maus tr a-
tos contra o idoso, serão obrigatoriamente c omu-
nicados pelos profissionais de saúde aos qua l-
quer dos seguintes órgãos:  

I. Autoridade policial.  

II. Ministério público.  

III. Conselho municipal do idoso.  

IV. Conselho estadual do idoso.  

V. Conselho nacional do idoso.  

Dadas as alternativas acima quais estão corre-
tas? 

(A) I, II, IV. 
(B) II, III, IV. 
(C) I, II, II I,  IV, V. 
(D) II, III, V. 

 Assinale a alternativa incorreta  em relação aos 32.
direitos das crianças. 

(A) O estado tem a obrigação de proteger a cr i-
ança contra todas as formas de d iscrimina-
ção e de tomar medidas positivas para pro-
mover os seus direitos.  

(B) O estado deve garantir  a criança cuidados 
adequados quando os pais ou outras pesso-
as responsáveis por ela não tenham capac i-
dade para fazê-lo. 

(C) O estado não tem obrigação de combater as 
deslocações e retenções i l ícitas de crianças 

no estrangeiro levadas a cabo por um dos 
pais ou por terceiros.  

(D) O estado tem a obrigação de proteger e, se 
necessário, de restabelecer os aspectos fun-
damentais da identidade da criança incluindo 
o nome, a nacionalidade e relações famili a-
res. 

 A LOAS preconiza que a gestão da política de 33.
assistência social e a organização das ações de-
vem ser articuladas em:  

(A) Sistema centralizado e seletivo.  
(B) Sistema descentralizado e participativo.  
(C) Sistema centralizado e participativo.  
(D) Sistema descentralizado e seletivo.  

 

 O trabalho infant i l  é aquele realizado por crianças 34.
até a idade mínima prevista pela lei. No Brasil, o 
trabalho em qualquer condição não é permitido 
para crianças e adolescentes:  

(A) até 13 anos. 
(B) antes dos 12 anos.  
(C) até os 16 anos.  
(D) 10 anos. 

 O centro de referência Especializada de Assis-35.
tência social (CREAS) que oferece o serviço de 
enfrentamento à _______, ao _______e a 
_______contra crianças e adolescentes: 

(A) Violência, abuso e exploração sexual.  
(B) Maus tratos, abuso e exploração sexual.  
(C) Violência, abuso e tráfico infanti l .  
(D) Violência, maus tratos e exploração sexual.  

 São formas de violência doméstica e familiar con-36.
tra a mulher, entre outras:  

I. A violência física, entendida como qualquer con-
duta que ofenda sua integridade ou saúde corpo-
ral.  

II. A violência psicológica, entendida como qualquer 
conduta que lhe cause danos emocionais e dim i-
nuição da autoestima ou que lhe prejudique e pe r-
turbe o pleno desenvolvimento ou que vise de-
gradar ou controlar suas ações, comportamentos, 
crenças e decisões, mediante ameaça, constran-
gimento, humilhação, manipulação, isolamento, 
vigilância constante, perseguição contumaz, i n-
sulto, chantagem, ridicularizarão, exploração e 
l imitação do direito de ir e vir ou qualquer outro 
meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica 
e à autodeterminação. 

III. A violência sexual, entendida como qualquer  
conduta que a constranja a presenciar, a manter 
ou a participar de relação sexual não desejada, 
mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da 
força; que a induza a comercializar ou a uti l izar, 
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de qualquer modo, a sua sexua lidade, que a im-
peça de usar qualquer método contraceptivo ou 
que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto 
ou à prostituição, mediante coação, chantagem, 
suborno ou manipulação; ou que l imite ou anule o 
exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos . 

IV. A violência patrimonial, entendida como qualquer 
conduta que configure retenção, subtração, des-
truição parcial ou total de seus objetos, instr u-
mentos de trabalho, documentos pessoais, bens, 
valores e direitos ou recursos econômicos, incl u-
indo os destinados a satisfazer suas necessida-
des. 

V. A violência moral, entendida como qualquer con-
duta que configure calúnia, difamação ou injúria. 

(A) I, II, II I,  IV, V. 
(B) I, II, IV. 
(C) II, IV, V. 
(D) I, II, V. 

 O serviço de Proteção e Atendimento Integral à 37.
Família – PAIF, descrito na Tipificação Nacional 
dos Serviços Socioassistenciais de 2009, com-
preende: 

(A) serviços de proteção social especial de mé-
dia complexidade. 

(B) serviços de proteção social básica.  
(C) serviços de proteção social básica de alta 

complexidade. 
(D) serviços de proteção social especial de alta 

complexidade. 

 Na implementação da Política Nacional do Idoso 38.
são competências para a área de saúde, analise 
as afirmativas a seguir:  

I. Prestar serviços e desenvolver ações voltadas 
para o atendimento das necessidades básicas do 
idoso, mediante a participação das famílias, da 
sociedade e de entidades governamentais e não 
governamentais.  

II. Prevenir, promover, proteger e recuperar a saúde 
do idoso, mediante programas e medidas profi l á-
ticas. 

III. Incluir a Gerontologia e a Geriatria como discipl i-
nas curriculares nos cursos superiores.  

IV. Elaborar normas de serviços geriátricos hospital a-
res. 

As competências são:  

(A) I, IV. 
(B) II, IV. 
(C) I, II, II I, IV. 
(D) II, III, IV. 

 As medidas de proteção à criança e ao adoles-39.
cente são aplicáveis sempre que os direitos rec o-
nhecidos na Lei 8069/90 forem ameaçados ou vio-
lados: I) por ação ou omissão da sociedade ou do 
Estado; II)  por fal ta, omissão ou abuso dos pais 
ou responsáveis; III) em razão de sua conduta.  

Não são princípios que regem a aplicação das 
medidas: 

 
(A) internação pelo prazo de 45 (quarenta e cin-

co) dias em estabelecimento policial rese r-
vado. 

(B) proteção integral e prioritária: a interpreta-
ção e aplicação de toda e qualquer norma 
contida nesta Lei deve ser voltada à prote-
ção integral e prioritária dos direitos de que 
crianças e adolescentes são titulares.  

(C) responsabil idade primária e solidária do p o-
der público: a plena efet ivação dos direitos 
assegurados a crianças e a adolescentes por 
esta Lei e pela Constituição Federal,  salvo 
nos casos por esta expressamente ressalva-
dos, é de responsabil idade primária e solidá-
ria das 3(três) esferas de governo, sem pre-
juízo da municipalização do atendimento e 
da possibil idade da execução de programas 
por entidades não governamentais.  

(D) interesse superior da criança e do adoles-
cente: a intervenção deve atender prioritar i-
amente aos interesses e direitos da criança e 
do adolescente, sem prejuízo da considera-
ção que for devida a outros interesses leg í-
timos no âmbito da pluralidade dos interes-
ses presentes no caso concreto.  

 Não consiste em serviços da proteção social bá-40.
sica: 

(A) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 
Família – PAIF.  

(B) Serviço de Proteção Social para pessoas 
com deficiência, idosas e suas famílias.  

(C) Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos.  

(D) Serviço de Proteção Social no domicíl i o para 
pessoas com deficiência e idosas.  

 Segundo o artigo 10º do Estatuto do Idoso, é 41.
obrigação do Estado e da sociedade assegurar à 
pessoa idosa a l iberdade, o respeito e a dignida-
de como pessoa humana e sujeito de direitos c i-
vis, polít icos, individuais e  sociais, garantidos na 
Constituição e nas leis. Assinale a afirmativa que 
não pertence a um dos aspectos compreendidos 
no direito à l iberdade, segundo esse artigo . 

(A) Participação na vida famil iar e comunitária.  
(B) Crença e culto religioso.  
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(C) Participação na vida polít ica, na forma da lei, 
apenas até os 70 anos.  

(D) Faculdade de ir vir e estar nos logradouros 
públicos e espaços comunitários, ressalva-
das as restrições legais.  

 Plano de Enfrentamento da Violência Sexual I n-42.
fanto-juvenil, apresenta garantias e defesas es-
tratégicas no intuito de resgatar o compromisso 
de todos os segmentos e setores sociais a fim de 
eliminar qualquer forma de violência contra crian-
ças e adolescentes.  

Este plano está fundamentado:  

(A) no Estatuto da Pedagogia do Oprimido.  
(B) no Código de Menores.  
(C) no Estatuto da Criança e do Adolescente.  
(D) na Lei Maria da Penha.  

 É dever da família, da comunidade, da sociedade 43.
em geral e do poder público assegurar, com abs o-
luta prioridade, a efetivação dos direitos refere n-
tes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cult u-
ra, à dignidade, ao respeito, à l iberdade e à con-
vivência familiar e comunitária. A garantia de pr i-
oridade não compreende:  

(A) primazia de receber proteção e socorro ape-
nas na infância.  

(B) precedência de atendimento nos serviços 
públicos ou de relevância pública.  

(C) preferência na formulação e na execução das 
políticas sociais públicas.  

(D) destinação privi legiada de recursos públicos 
nas áreas relacionadas com a proteção à in-
fância e à juventude.  

 Educador Social -  Nos termos em que determina a 44.
Constituição Federal, a assistência social deve 
ser prestada:  

(A) aos cidadãos que comprovarem insuficiência 
de recursos.  

(B) a todos os brasileiros, natos e naturalizados.  
(C) a quem dela necessitar.  
(D) aos reconhecidamente pobres, na forma da 

lei. 

 Quais são os 05 (cinco) direitos fundamentais da 45.
criança e do adolescente? 

(A) Direito à vida; direito a educação; direito à 
previdência social; direito à moradia e direito 
à l iberdade.  

(B) Direito à vida e a saúde; direito à l iberdade, 
respeito e dignidade; d ireito à convivência 
familiar e comunitária; direito a educação, 
cultura, esporte e lazer; direito à profissiona-
lização e proteção no trabalho.  

(C) Direito à l iberdade de expressão; direito à 
educação e esporte; direito ao trabalho; d i-
reito à saúde; direito de lazer. 

(D) Direito à convivência familiar e comunitária; 
direito à saúde; direito à cultura e esporte; 
direito ao ócio criativo, direito à educação de 
qualidade. 

  Espera-se que o Educador social desenvolva as 46.
seguintes funções: 

I. Atue como técnico responsável pelas ações soci-
ais, educacional de atendimento aos usuários da 
assistência social.  

II. Atue diretamente na situação e que possa dar 
uma resposta para as necessidades e desejos 
das crianças e adolescentes e/ou dos adultos de 
forma adequada, sem muito tempo para  reflexão. 

III. Tenha embasamento teórico e experiência prática 
para planejar, organizar e refletir com relação as 
suas ações e intervenções futuras.  

IV. Util ize-se de sua experiência, do seu saber pro-
fissional como uma das formas para melhorar a 
qualidade de vida dos sujeitos, de seus familiares 
e da comunidade em situação de vulnerabil idade, 
na batalha contra a pobreza e na luta pela justiça 
social. 

Dentre as afirmativas acima estão corretas:  

(A) apenas as afirmativas II, III e IV.  
(B) apenas as afirmativas I e IV.  
(C) apenas as afirmativas I, I I e III.  
(D) todas as afirmativas estão corretas.  

 De acordo com o Estatuto da Criança e Adoles-47.
cente (ECA), a colocação em família substituta 
não far-se-á mediante as seguintes formas:  

(A) autorização.  
(B) guarda. 
(C) tutela.  
(D) adoção. 

  No Estatuto da Criança e do Adolescente o artigo 48.
18-A relata o seguinte:  

“Os pais, os integrantes da família ampliada, os 
responsáveis, os agentes públicos executores de 
medidas socioeducativas ou qualquer pessoa enca r-
regada de cuidar de crianças e de adolescentes, tr a-
tá-los, educá-los ou protegê-los que uti l izarem cast i-
go físico ou tratamento cruel ou degradante como 
formas de correção, disciplina, educação ou qualquer 
outro pretexto estarão sujeitos, sem prejuízo de o u-
tras sanções cabíveis, às seguintes medidas, que 
serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso”.  

Em análise ao descrito acima, quais são as me-
didas cabíveis que poderão ser aplicadas, caso a 
pessoa infrinja o referido artigo:  
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I. Encaminhamento a programa oficial ou comunit á-
rio de proteção à família.  

II. Encaminhamento a tratamento psicológico ou 
psiquiátrico. 

III. Encaminhamento a cursos ou programas de orien-
tação. 

IV. Obrigação de encaminhar a criança a tratamento 
especializado. 

V. Advertência.  

Dentre as afirmativas acima estão corretas:  

(A) apenas as afirmativas I, I I e III.  
(B) apenas as afirmativas II, IV e V.  
(C) apenas as afirmativas I, I II e V.  
(D) todas as afirmativas estão corretas.  

 Dentre as atribuições do educador social, uma 49.
delas é visitar as residências da comunidade para 
coleta de dados sobre projetos, etc. Ao entrar em 
uma residência você se depara com uma mulher 
que apresenta sinais de violência doméstica, sua 
atitude neste caso é 

(A) ignorar os sinais e prosseguir com a entre-
vista normalmente.  

(B) apresentar-se como ajuda e tentar confortar 
a pessoa. 

(C) oferecer ajuda à mulher e denunciar o agres-
sor na delegacia mais próxima.  

(D) agredir o agressor com suas próprias mãos.  

 Segundo o censo do IBGE de 2010, mais de três 50.
milhões de crianças e adolescentes trabalham, 
sendo que mais de um milhão e seiscentos mil 
deles possuem menos de 16 anos. As consequên-
cias desse trabalho prematuro são  

(A) independência e enriquecimento financeiro 
das crianças. 

(B) prejuízo no desenvolvimento e na aprendiza-
gem da criança.  

(C) melhor aprendizagem na escola.  
(D) melhor qualidade de vida para a criança . 

 



 

 

 


