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de Prova

março

16

16 de março
das 14 às 17:30 h
3:30 h de duração*
30 questões

E1M1 Educador Social
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

5 questões

1. Considere as duas frases a seguir.
 Frase 1: O comércio entre os países do Mercosul
quadruplicaram nos últimos anos – e fazem os
melhores negócios quem se comunica melhor.
 Frase 2: O péssimo estado de conservação de
muitas rodovias catarinenses causam prejuízos de
milhões de reais aos cofres públicos.

(15 questões)
3. Leia os textos:
Texto 1

Texto 2

Canção do Exílio
Minha terra tem palmeiras,
onde canta o sabiá
as aves que aqui gorjeiam
não gorjeiam como lá.

Canção do Exílio facilitada
Lá?
Ah!
Sabiá…
Papá…
Maná…
Sofá…
Sinhá…
Cá?
Bah!

Casimiro de Abreu - excerto

Sobre elas, assinale a alternativa correta.
a. ( ) Na frase 1, há duas palavras proparoxítonas.
b. ( ) Na frase 2, há dois desvios de acentuação
gráfica.
c. ( ) Na frase 1, há apenas dois adjuntos adnominais.
d. ( ) A expressão sublinhada na frase 2 é um complemento verbal e refere-se ao verbo causar.
e. ( X ) Ambas as frases apresentam o mesmo problema de uso da norma culta.

2. Assinale a alternativa correta, quanto à concordância verbal.
a. ( ) Admite-se técnicos com experiência.
b. ( X ) Não se descobriram as causas do problema.
c. ( ) Necessitavam-se de mais informações sobre o
projeto arquitetônico.
d. ( ) Na reunião de diretoria, não se analisou os
novos planos da empresa.
e. ( ) A ameaça, o terror, a agressão, nada o deteriam ao desafio imposto.

José Paulo Paes

Sobre os textos, é correto afirmar.
a. (
b. (

) O texto 1 apresenta três frases.
) No texto 1, as aves gorjeiam de forma igual
em ambos os cenários em que se encontram.
c. ( ) A palavra sublinhada no texto 1 é um adjunto
adverbial
d. ( X ) No texto 2, há duas expressões de interjeição:
a primeira expressa felicidade; a segunda,
insatisfação e frustração.
e. ( ) No texto 2, há uma só oração, pois há um só
verbo.

4. Assinale a alternativa em que só palavras paroxítonas estão apresentadas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

facilitada, minha, canta, palmeiras
maná, papá, sinhá, canção
cá, pé, a, exílio
terra, pontapé, murmúrio, aves
saúde, primogênito, computador, devêssemos
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5. Assinale a alternativa que apresenta, na segunda
frase, a escrita correta da primeira.
a. ( ) Os ítens do programa não foi aprovado pelo
congresso. Os ítens do programa não foram
aprovados pelo congresso.
b. ( ) Sempre toma-se boas atitudes para com os
outros. Sempre se toma boas atitudes para
com os outros.
c. ( X ) As rúbricas não eram do comprador do imóvel. As rubricas não eram do comprador do
imóvel.
d. ( ) Os chefes avizaram aos empregados sobre
seus direitos. Os chefes avisaram aos empregados de seus direitos.
e. ( ) Remetemos em seguida os pedidos que encomendaram-nos. Remetemos, em seguida, os
pedidos que encomendarão-nos.

Atualidades

5 questões

6. O Uruguai, no último mês de dezembro, esteve
presente nos noticiários com grande destaque em
virtude da aprovação de uma legislação que gerou
grande polêmica.
Assinale a alternativa que a identifica.
a. ( X ) A legalização da produção, distribuição e
venda de maconha, sob controle do Estado.
b. ( ) Permitiu a produção, distribuição e venda de
maconha e cocaína, sob controle do Estado.
c. ( ) Legalizou a venda de drogas como a maconha e de pequenas doses de drogas pesadas
(cocaína, heroína, etc.), desde que adquiridas
em estabelecimentos do Estado.
d. ( ) Permitiu o livre cultivo, distribuição e venda
de maconha, em qualquer quantidade, desde
que o comprador se identifique e tenha idade
superior a 16 anos.
e. ( ) Concedeu ao Cannabis- IRCCA, grupo privado
autorizado pelo Ministério da Saúde Pública, o
controle da produção, distribuição e venda de
maconha.
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7. O príncipe britânico William e sua esposa, Kate
Middleton, apareceram recentemente nos meios de
comunicação, anunciando uma agradável notícia para
a família real e seus súditos.
Assinale a alternativa que indica a razão.
a. (
b.
c.
d.

e.

) A renúncia de William ao trono britânico, por
conselho de sua esposa.
( ) Seu divórcio, em virtude de fotos comprometedoras da princesa recentemente divulgadas.
( X ) O nascimento do seu primeiro filho que
poderá se tornar o futuro monarca inglês.
( ) A conversão do príncipe e de sua esposa à
Igreja Católica Romana, influenciados que
foram pela pregação do Papa Francisco.
( ) A informação de que a princesa poderia ser
presa pelo não pagamento de dívidas contraídas enquanto era solteira.

8. Milhares de portugueses e espanhóis estão deixando os seus países. Identifique, a alternativa que
indica a razão do referido êxodo.
a. (
b.

c.

d.

e.

) A atração que exerce sobre os jovens o notável progresso da economia brasileira.
( ) A busca de oportunidades em outros países
europeus não atingidos pela crise da Zona do
Euro, como a Grécia, a Itália e a Irlanda.
( ) O desequilíbrio ambiental que atemoriza os
jovens, extremamente preocupados com os
problemas do meio ambiente.
( X ) A crise econômica causada, entre outros fatores, pelo desequilíbrio das contas públicas dos
países ibéricos.
( ) O desenvolvimento português e espanhol.
Centenas de companhias têm criado filiais em
outros países e levam seus jovens executivos
para estes novos mercados.
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9. Assinale a alternativa verdadeira a respeito de
Nelson Mandela.
a. ( ) Foi um herói da guerra da independência da
África do Sul, contra a Inglaterra.
b. ( ) Liderou o movimento negro norte-americano
contra a segregação racial.
c. ( ) Nascido na África do Sul, foi herói da luta pela
independência da Índia.
d. ( ) Chefiou, por muitos anos, o Partido Africaner
que lutava contra a segregação racial.
e. ( X ) Foi um dos principais líderes sul-africanos na
luta contra o Apartheid.

10. É uma das grandes esperanças brasileiras no
campo energético. Sua exploração, além de possibilitar a autossuficiência do país, poderá gerar uma
imensa renda que terá grande importância para o
nosso desenvolvimento econômico e social.
Assinale a alternativa cujas palavras podem ser corretamente associadas ao texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Pré-sal – Xisto
Pré-sal – Petróleo
Santa Catarina – Carvão
Rio Grande do Sul – Xisto
Litoral brasileiro – Energia eólica

Noções de Informática

5 questões

11. É(São) modo(s) de visualização do MS Outlook
2013 em português:
1. Compacto
2. Simples
3. Visualização
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

12. Assinale a alternativa que descreve corretamente
o modo de exibição protegido do MS Word 2013 em
português.
a. (
b.
c.
d.

e.

) É o modo de exibição que requer o uso de
uma senha para abrir um documento.
( X ) É o modo somente leitura no qual a maioria
das funções de edição está desabilitada.
( ) É o modo que inibe a abertura de documentos corrompidos ou infectados por vírus.
( ) É o sub modo do modo de exibição estrutura
de tópicos que não permite alterar a estrutura
de tópicos de um documento.
( ) É o modo de exibição que realiza cópias de
segurança periódicas para evitar a perda de
dados do documento.

13. Assinale a alternativa que indica o caminho que
permite criar uma estrutura de tópicos nova em um
dado documento utilizando o MS Word 2013 em
português.
a. (
b. (

) Referências  Nova  Lista de vários níveis.
) Página Inicial  Modos de exibição  Estrutura
de tópicos.
c. ( ) Página Inicial  Estilos  Nova estrutura de
tópicos.
d. ( X ) Página Inicial  Parágrafo  Listas de vários
níveis.
e. ( ) Referências  Modos de exibição  Listas de
vários níveis.

14. O MS Excel 2013 em português permite ajustar
diversas propriedades da planilha para impressão,
como margens, orientação, escala e muitos outras
propriedades.
Assinale a alternativa que indica corretamente a guia
do MS Excel que contém as ferramentas para ajustar
essas propriedades.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Layout da página
Página Inicial
Exibição
Revisão
Dados
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15. O MS Outlook 2013 em português permite que
algumas linhas das mensagens sejam visualizadas
mesmo sem abrir as mensagens.
Assinale a alternativa que contém o número máximo
de linhas de visualização da mensagem suportado por
este software:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

1
2
3
4
5

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Conhecimentos Específicos
16. A Assistência Social é um direito do cidadão e
dever do Estado, é Política de Seguridade Social não
contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada
através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas (Lei 8.742/93).
Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) sobre os princípios desta Lei.
( ) Supremacia do atendimento às necessidades
sociais sobre as exigências de rentabilidade
econômica.
( ) Universalização dos direitos sociais, a fim
de tornar o destinatário da ação assistencial
alcançável pelas demais políticas públicas.
( ) Não igualdade de direitos no acesso ao atendimento, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais.
( ) Divulgação ampla dos benefícios, serviços,
programas e projetos assistenciais, bem como
dos recursos oferecidos pelo Poder Público e
dos critérios de concessão.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–V–F
V–V–F–V
V–F–V–V
F–V–V–V
F–F–V–V

(15 questões)

17. Analise o texto abaixo:
Para o enfrentamento da pobreza, a assistência
social realiza-se de forma integrada às políticas
           , garantindo mínimos
sociais e provimento de condições para atender
           sociais e           
a universalização dos direitos sociais. (Redação dada
pela Lei 12.435, de 2011).
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

sociais ; necessidades ; entibiando
públicas ; primórdios ; retrogredindo
setoriais ; contingências ; promovendo
setoriais ; determinantes ; impedindo
sociais ; princípios ; desestimulando

18. As famílias que receberão o Benefício de
Prestação Continuada (BPC) serão aquelas que estiverem em situação de maior vulnerabilidade social,
dentre elas:
a. (
b.
c.
d.

e.

) Apenas idosos que viverem em situação de
rua.
( ) Crianças que não frequentarem atividades
educativas.
( ) Apenas idosos que viverem em serviços de
acolhimento.
( X ) Criança e/ou adolescente com deficiência
que estiver fora da escola e de atividades
sócioeducativas.
( ) Apenas pessoas com deficiência que se
encontrarem em situação de dependência e/
ou sob cuidado de terceiros.
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19. Relacione as colunas, indicando as definições
corretas expressas na coluna 2 aos termos da coluna 1:
Coluna 1 Termos
1.
2.
3.
4.

A NOB SUAS 2013
A vigilância socioassistencial
Os Conselhos de Assistência Social
A política de assistência social

Coluna 2 Definição
( ) é caracterizada como uma das funções da
política de assistência social e deve ser realizada por intermédio da produção, sistematização, análise e disseminação de informações
territorializadas, e trata das situações de vulnerabilidade e risco que incidem sobre famílias e indivíduos e dos eventos de violação de
direitos em determinados territórios.
( ) tem por funções a proteção social, a vigilância socioassitencial e a defesa de direitos.
Organiza-se sob a forma de sistema público
não contributivo, descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de
Assistência Social (SUAS).
( ) reafirma a política de assistência social
como política de Seguridade Social, afiançadora de direitos, tal como consagrado pela
Constituição Federal de 1988 e representa
uma conquista do Estado, gestores, conselhos, trabalhadores, especialistas e também
da população brasileira, em especial, daquela
atendida pelo SUAS.
( ) são instâncias deliberativas colegiadas do
SUAS, vinculadas à estrutura do órgão gestor
de assistência social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, com caráter
permanente e composição paritária entre
governo e sociedade civil.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

1–2–3–4
2–4–1–3
3–4–1–2
4–1–3–2
4–2–1–3
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20. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os objetivos do Serviço de Proteção e
Atendimento Integral à Família (PAIF).
a. ( X ) Fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida.
b. ( ) Promover apenas o acesso aos serviços do
programa de transferência de renda.
c. ( ) Prevenir apenas a ruptura dos vínculos familiares, possibilitando a superação de situações
de fragilidade social.
d. ( ) Desenvolver exclusivamente atividades voltadas à criança e adolescentes de contra turno
escolar.
e. ( ) Apoiar as famílias que possuem, dentre seus
membros, indivíduos que necessitam de cuidados, por meio de espaços individuais de escuta.

21. O serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos voltado para crianças de até 6 anos tem como
foco o desenvolvimento de atividades junto as crianças,
familiares e comunidade, que visam fortalecer vínculos
e prevenir ocorrências de situação de exclusão social e
de risco, em especial a violência doméstica e o trabalho
infantil, sendo um serviço complementar e diretamente
articulado com o Programa de Proteção e Atendimento
Integral à Família (PAIF).
Diante do exposto, assinale a alternativa correta.
a. (
b.

c.

d.

e.

) Com famílias, o serviço busca estabelecer reflexões apenas de fortalecimento de vínculos.
( ) Desenvolve atividades com crianças, porém
não com crianças com deficiências, seus grupos familiares, gestantes e nutrizes.
( ) Com crianças, busca desenvolver atividades
apenas de convivência, com foco na garantia
das seguranças de acolhida e convívio familiar,
por meio de experiências lúdicas.
( ) Com famílias com crianças com deficiência
inclui atendimentos individuais informando
acerca dos direitos estabelecidos no Estatuto
da Criança e do Adolescente.
( X ) Pauta-se no reconhecimento da condição
peculiar de dependência, de desenvolvimento
desse ciclo de vida e pelo cumprimento dos
direitos das crianças, numa concepção que faz
do brincar, da experiência lúdica e da vivência
artística uma forma privilegiada de expressão,
interação e proteção social.
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22. A Tipificação Nacional de Serviços
Socioassitenciais é organizada por níveis de complexidade do SUAS: Proteção Social Básica, Proteção
Social Especial de Média Complexidade e de Alta
Complexidade.

23. Relacione as colunas abaixo sobre os princípios
que regem a aplicação das Medidas Específicas de
Proteção (Estatuto da Criança e do Adolescente,
Lei no 12.010, de 2009, artigo 100, Parágrafo Único
- Vigência).

Nesse sentido relacione a coluna 2 dos serviços à coluna 1 dos correspondentes níveis de
complexidade:

Coluna 1
1. Condição da criança e do adolescente como
sujeitos de direitos
2. Responsabilidade Primária e Solidária do
Poder Público
3. Responsabilidade Parental
4. Interesse Superior da Criança e do
Adolescente

Coluna 1 Níveis de complexidade
1. Proteção Social Básica.
2. Proteção Social Especial de Média
Complexidade.
3. Proteção Social Especial de Alta
Complexidade.

Coluna 2
(

Coluna 2 Serviços
( ) Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos.
( ) Serviço Especializado em Abordagem Social.
( ) Abrigo Institucional
( ) Proteção e Atendimento Integral à Família
(PAIF).

(

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

1–2–1–3
1–2–3–1
2–1–3–1
3–1–1–2
3–2–1–1

(

(

) A intervenção deve atender prioritariamente
aos interesses e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízos da consideração que
for devida a outros interesses legítimos no
âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto.
) A plena efetivação dos direitos assegurados a
crianças e a adolescentes por esta Lei e pela
Constituição Federal, salvo nos casos por esta
expressamente ressalvados, é de responsabilidade primária e solidária das três esferas
de governo, sem prejuízo da municipalização do atendimento e da possibilidade da
execução de programas por entidades não
governamentais.
) A intervenção deve ser efetuada de modo que
os pais assumam os seus deveres para com a
criança e o adolescente.
) As crianças e adolescentes são os titulares dos
direitos previstos nesta e em outras Leis, bem
como na Constituição Federal.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

1–3–2–4
2–3–4–1
3–2–1–4
4–2–3–1
4–3–2–1
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24. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os princípios que deverão ser adotados pelas
entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional. (Lei no 12.010, de 2009
– Vigência).

27. O Plano Municipal de Assistência Social é uma ferramenta obrigatória de gestão da política de assistência social nas três esferas de governo. Sua construção
e implementação está prevista na LOAS, PNAS (2004)
e NOB/SUAS (2005).

a. ( ) Desmembramentos de grupos de irmãos.
b. ( ) Não participação na vida da comunidade local.
c. ( X ) Preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar.
d. ( ) Atendimento personalizado e em grandes
grupos.
e. ( ) Integração em família extensa quando esgotados todos os recursos de manutenção na
família natural ou substituta.

Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta corretamente elementos que constituem este plano.

25. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente
(artigo 53), 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-lhes:

28. Analise o texto abaixo:

a. ( X ) Igualdade de condições para acesso e permanência na escola.
b. ( ) Direito de serem respeitados apenas pelos
seus colegas de sala de aula.
c. ( ) Aceitação dos critérios avaliativos, sem direito
de contestar os conceitos atribuídos.
d. ( ) Acesso à escola pública e gratuita, não necessariamente próxima de sua residência.
e. ( ) Direito de participar de entidades de estudantes, apenas se autorizados pela Diretoria da
escola.

26. Medidas socioeducativas são aplicáveis a adolescentes autores de atos infracionais e estão previstas
no artigo 112 do ECA. Indique uma delas.
a. ( ) Requisição apenas de tratamento médico.
b. ( ) Orientação, apoio e acompanhamento
permanente.
c. ( ) Matrícula e frequência, não obrigatória, em
estabelecimentos de ensino fundamental.
d. ( X ) Internação em estabelecimento educacional.
e. ( ) Inclusão apenas em programas oficiais de
orientação e tratamento de álcool.
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a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Ampliar objetivos.
Dissuadir metas e previsão de custos.
Definição de fontes de financiamento.
Revogar ações de monitoramento e avaliação.
Realização de estudos e diagnósticos da
realidade.

A Proteção Social Especial de Alta Complexidade tem
como objetivo ofertar serviços especializados, em
diferentes modalidades e            ,
com vistas a            segurança de
acolhida a            e/ou famílias
afastados(as) temporariamente do núcleo familiar e/
ou comunitários de origem.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

projetos ; exautorar ; ONGs
serviços ; abdicar ; instituições
equipamentos ; afiançar ; indivíduos
programas ; discutir ; conselhos de direitos
planos ; refutar ; organizações

29. Segundo a Lei 12.435, de 2011, a Assistência
Social tem como um de seus objetivos a proteção
social, que visa à garantia da vida, à redução de danos
e à prevenção da incidência de riscos, especialmente:
a. (
b. (

) O amparo apenas para as crianças.
) A habilitação apenas das pessoas com
deficiência.
c. ( ) A vigilância socioassistencial que visa interferir
na capacidade protetiva das famílias e nela a
ocorrência apenas das ameaças e vitimizações.
d. ( ) A defesa de direitos, que visa garantir, parcialmente, o acesso aos direitos no conjunto das
provisões sociassistenciais.
e. ( X ) A proteção à família, à maternidade, à infância,
à adolescência e à velhice.
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30. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Brasileira, em seu artigo 4o, o dever do
Estado com a educação escolar pública será efetivado
mediante a garantia de:
a. ( X ) Educação básica oferecida de forma obrigatória e gratuita, organizada da seguinte forma:
pré-escola; ensino fundamental e ensino
médio.
b. ( ) Atendimento educacional especializado gratuito apenas aos educandos com deficiência
física e transtornos globais do desenvolvimento, transversal a todos os níveis, etapas
e modalidades, preferencialmente na rede
regular de ensino.
c. ( ) Acesso aos níveis mais elevados apenas no
ensino e na criação artística, segundo a capacidade de cada um.
d. ( ) Oferta de educação escolar regular para
crianças e adultos, com características e
modalidades adequadas às suas necessidades
e disponibilidades, garantindo-se aos que
forem trabalhadores as condições de acesso e
permanência na escola.
e. ( ) Atendimento ao educando, em todas as
etapas da educação básica, por meio de programas suplementares apenas de material
didático-escolar e transporte.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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