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PREZADO CANDIDATO: 

1- Verifique as condições da prova antes de iniciar a escrita; 
2- Resolva apenas as questões correspondentes a(s) sua(s) área(s), conforme sua grade de respostas e edital. 
3- Mantenha sobre a mesa (classe) apenas material necessário para execução da avaliação e documento 

pessoal com foto. 
4- Equipamentos eletrônicos devem permanecer desligados ou casos de urgência, ser entregues para os fiscais 

de corredor. 
5- O tempo de execução da avaliação será marcado no quadro pelos fiscais de sala. 
6- Saídas para qualquer fim deverão ser informadas, levante a mão e aguarde o atendimento do fiscal. 
7- Os últimos três (03) candidatos deverão sair juntos, portanto deverão aguardar até que todos tenham 

executado a avaliação. 
8- Durante a avaliação a comunicação é restrita apenas aos fiscais presentes e identificados. 
9- O caderno de avaliação NÃO poderá ser levado junto do candidato por garantia de lisura ao processo. 
10- Desejamos a todos uma ótima prova. 
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CONHECIMENTOS GERAIS                             
LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto abaixo para responder às próximas questões: 

Como Nossos Pais 

Não quero lhe falar 

Meu grande amor 

Das coisas que aprendi 

Nos discos 

Quero lhe contar como eu vivi 

E tudo o que aconteceu comigo 
 

Viver é melhor que sonhar 

Eu sei que o amor 

É uma coisa boa 

Mas também sei 

Que qualquer canto 

É menor do que a vida 

De qualquer pessoa 
 

Por isso cuidado, meu bem 

Há perigo na esquina 

Eles venceram e o sinal 

Está fechado pra nós 

Que somos jovens 
 

Para abraçar seu irmão 

E beijar sua menina na rua 

É que se fez o seu braço 

O seu lábio e a sua voz 
 

Você me pergunta 

Pela minha paixão 

Digo que estou encantada 

Como uma nova invenção 

Eu vou ficar nesta cidade 

Não vou voltar pro sertão 

Pois vejo vir vindo no vento 

Cheiro de nova estação 

Eu sinto tudo na ferida viva 

Do meu coração 
 

Já faz tempo 

Eu vi você na rua 

Cabelo ao vento 

Gente jovem reunida 

Na parede da memória 

Essa lembrança 

É o quadro que dói mais 
 

Minha dor é perceber 

Que apesar de termos 

Feito tudo o que fizemos 

Ainda somos os mesmos 

E vivemos 

Ainda somos os mesmos 

E vivemos 

Como os nossos pais 

Nossos ídolos 

Ainda são os mesmos 

E as aparências 

Não enganam não 

Você diz que depois deles 

Não apareceu mais ninguém 
 

Você pode até dizer 

Que eu tô por fora 

Ou então 

Que eu tô inventando 
 

Mas é você 

Que ama o passado 

E que não vê 

É você 

Que ama o passado 

E que não vê 

Que o novo sempre vem 
 

Hoje eu sei 

Que quem me deu a ideia 

De uma nova consciência 

E juventude 

Tá em casa 

Guardado por Deus 

Contando o vil metal 
 

Minha dor é perceber 

Que apesar de termos 

Feito tudo, tudo 

Tudo o que fizemos 

Nós ainda somos 

Os mesmos e vivemos 

Ainda somos 

Os mesmos e vivemos 

Ainda somos 

Os mesmos e vivemos 

Como os nossos pais 

Belchior 

 

01 – Sobre a compreensão da letra da canção como 
um todo é possível afirmar que: 

A) Trata-se de uma reflexão política, dando a entender 
que as pessoas escolhem de maneira ininterrupta os 
mesmos governantes. 

B) É uma crítica à falta de oportunidades para as 
gerações mais novas, que acabam repetindo os 
padrões das gerações anteriores. 

C) O título “Como nossos pais” é uma grande metáfora 
para uma discussão de teor filosófico sobre a 
imutabilidade das coisas. 

D) É uma homenagem aos importantes valores que nos 
são passados pelos nossos antepassados. 

E) É uma canção que trata da passagem do homem 
sertanejo para a cidade grande, esta representando o 
ideal de futuro para o eu-lírico. 
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02 – No trecho abaixo existe uma inadequação 
gramatical pela ausência de vírgula ao final do 
primeiro verso. A função sintática desempenhada 
pelo segundo verso se chama: 

Não quero lhe falar 

Meu grande amor 

Alternativa: 

A) Vocativo 

B) Aposto 

C) Sujeito 

D) Objeto direto 

E) Objeto indireto  

 

03 – Figuras de linguagem são recursos expressivos 
bastante comuns na linguagem poética. Nos versos 
abaixo está sendo usado um desses recursos que se 
baseia na repetição de fonema consonantal. Qual o 
nome desse recurso? 

Não vou voltar pro sertão 

Pois vejo vir vindo no vento 

Alternativas: 

A) Metáfora 

B) Anacoluto 

C) Aliteração  

D) Assonância  

E) Dissonância  

 

04 – Metáfora consiste em uma figura de linguagem 
extremamente comum na construção de letras de 
música e poemas. Assinale a alternativa em que é 
usado esse comum recurso: 

A) Das coisas que aprendi/Nos discos. 

B) Mas é você/Que ama o passado 

C) Cabelo ao vento/Gente jovem reunida 

D) Contando o vil metal 

E) E beijar sua menina na rua 

 

05 – A respeito da última estrofe, é possível perceber 
que: 

A) Todos os esforços mencionados no decorrer da 
canção surtiram efeito em relação aos desejos do eu-
lírico. 

B) A relação com os pais é extremamente harmônica e é 
perceptível o sentimento de orgulho em relação às 
semelhanças com seus progenitores. 

C) A palavra “apesar” no segundo verso introduz valor 
de oposição em relação à sentença anterior. 

D) A repetição da palavra “tudo” serve para dar ênfase 
aos progressos conseguidos pela geração a qual 
pertence o eu-lírico. 

E) A partícula “Os”, iniciando o penúltimo verso, trata-se 
de um pronome oblíquo com valor de objeto direto, 
referindo-se ao substantivo “pais”. 

CONHECIMENTOS GERAIS                 
ATUALIDADES E DADOS HISTÓRICOS 

06 – O presidente Jair Bolsonaro assinou, no dia 08 
de maio de 2019, o decreto que altera as normas 
sobre o direito ao porte de armas e munições, 
autorização para transportar arma fora de casa. As 
novas regras se somam às normas sobre posse de 
armas, que tratam do direito de ter armas em casa e 
também foram flexibilizadas por meio de decreto 
assinado no 15º dia do governo de Bolsonaro.  

Com relação as mudanças nas regras, e de acordo 
com matéria publicada pelo portal G1 em 8 de maio 
de 2019, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Entre as mudanças, está a inclusão, na lista de armas 
permitidas, daquelas que antes eram de uso privativo 
de forças de segurança, como a pistola 9 mm e o 
revólver calibre .40, comumente utilizado por policiais 
civis e militares. 

B) Com a mudança do novo decreto, o proprietário rural 
com posse de arma de fogo fica autorizado a utilizar a 
arma, sem especificação de qual modelo, em todo o 
perímetro da propriedade. 

C) Antes deste novo decreto assinado dia 08/05/2019, o 
Certificado de Registro de Arma de Fogo só 
autorizava, para os proprietários rurais, uso da arma 
no interior de casa ou nas dependências dela ou no 
local de trabalho. 

D) O novo decreto também definiu que poderão ser 
adquiridas o valor máximo de 100 unidades de 
munição por ano, tanto para munição convencional 
quanto para a de uso restrito. Antes, o valor máximo 
era de apenas 50 unidades. 

E) Com as mudanças no decreto, o prazo de validade do 
Certificado de Registro de Arma de Fogo passa para 
10 anos. Assim, os documentos relativos à posse e 
ao porte terão o mesmo prazo de validade. 

 

07 – A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos 
votou no dia 16 de julho de 2019, para condenar o 
presidente Donald Trump por atacar racialmente 
quatro deputadas democratas pertencentes a 
minorias, em uma votação simbólica que visa 
constranger o presidente e seus colegas 
republicanos que ficaram com ele nesta questão. 

Com relação a este assunto, e de acordo com 
matéria publicada no g1, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) Em uma série de tuítes que publicou no domingo, dia 
14/07/2019, Trump disse a um grupo de deputadas 
para "irem para casa e ajudarem a consertar os 
lugares completamente quebrados e infestados de 
crime de onde vieram". 

B) Além disso, Trump disse no Twitter que as 
congressistas em questão – de origem latina, 
palestina e somali, bem como uma afro-americana – 
são oriundas de países "cujos governos são uma 
catástrofe completa e total, a pior, a mais corrupta e 
inepta de todo mundo" e que deveriam voltar para lá.  

C) Trump pressionou seus correligionários do Partido 
Republicano na Câmara dos Deputados a ficarem a 
seu lado e votarem contra a condenação. 
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D) As quatro deputadas são cidadãs dos Estados Unidos 
e todas elas nasceram no país. 

E) Os ataques de Trump às quatro deputadas 
progressistas – conhecidas como "o esquadrão" – 
têm sido vistos como uma iniciativa para dividir os 
democratas, que conquistaram a maioria na Câmara 
em 2018 e detêm o poder de frustrar sua agenda 
legislativa.  

 

08 – Um incêndio criminoso ocorreu em um estúdio 
de animação no dia 18 de Julho de 2019. Cerca de 70 
pessoas estavam nos estúdios quando um homem 
não identificado entrou no imóvel de três andares e 
jogou um líquido inflamável. Durante a ação, ele 
gritou: "Morram". Testemunhas disseram que as 
chamas se espalharam rapidamente e ainda não se 
sabe quantas pessoas conseguiram deixar imóvel 
ilesas. O autor do ataque, de 41 anos, feriu-se na 
ação e foi levado sob custódia para um hospital. 
Ainda não se sabe o que teria motivado a sua ação e 
nem se ele teria algum vínculo com a empresa. Cerca 
de 40 caminhões de bombeiros foram mobilizados 
para conter as chamas. Este estúdio, criado em 1981, 
produz desenhos animados, cria personagens e 
concebe produtos derivados de suas séries. Entre 
suas produções mais conhecidas estão "K-ON!" e " 
"Lucky Star". Embora a companhia não seja muito 
conhecida internacionalmente, ela foi responsável 
por um trabalho secundário de animação utilizado 
em "Pokemon" e "Winnie the Pooh". 

O incêndio acima ocorreu: 

A) No Japão 

B) Na Coreia do Sul 

C) Na China 

D) Na Alemanha 

E) Na Austrália 

 

09 – De acordo com matéria publicada no portal g1 
em 22/07/2019, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio 
Freitas, afirmou que a resolução da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT) com as regras para 
o cálculo do piso do frete rodoviário será suspensa. 
Uma nova tabela, com novas regras para o cálculo 
do frete mínimo foi criada em conjunto com o Grupo 
de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial, 
ligado à Universidade de São Paulo (USP). 

Com relação a este assunto, analise os itens abaixo: 

I. A resolução com as novas regras foi publicada pela ANTT 
dia 18/07/2019, após passar por consulta pública e entrou 
em vigor no dia 20/07/2019.  

II. A nova resolução prevê que 11 categorias de cargas 
serão usadas no cálculo do frete mínimo e amplia os itens 
considerados no cálculo. 

III. Além da distância percorrida, o cálculo do frete mínimo 
também considera o tempo de carga e descarga do 
caminhão, custo com depreciação do veículo, 
remuneração do caminhoneiro, impostos, entre outros. 

IV. A tabela de fretes foi criada no ano de 2017 pelo governo 
Michel Temer, após a greve dos caminhoneiros que 
bloqueou estradas e comprometeu o abastecimento de 
combustível, de medicamentos e de alimentos em todo o 
Brasil. A criação era uma das reivindicações da categoria. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto.  

B) Apenas o item II está incorreto.  

C) Apenas o item IV está incorreto.  

D) Apenas os itens I e IV estão incorretos.  

E) Todos os itens estão corretos.  

 

10 – Das alternativas abaixo, assinale aquela em que 
TODOS os municípios listados fazem parte da 
Associação dos Municípios do Extremo Sul 
Catarinense (AMESC): 

A) Bom Jardim da Serra, Morro Grande, Nova Veneza 

B) Forquilhinha, Balneário Gaivota, Maracajá 

C) Meleiro, Jacinto Machado, Balneário Rincão 

D) Ermo, Balneário Arroio do Silva, Içara 

E) Passo de Torres, Timbé do Sul, Araranguá 

 

CONHECIMENTOS GERAIS                       
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

11 – De acordo com a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro 
de 1993, que dispõe sobre a organização da 
Assistência Social e dá outras providências, em seu 
Art. 5, a organização da assistência social tem como 
base as seguintes diretrizes: 

I. Descentralização político-administrativa para os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios, e comando único das 
ações em cada esfera de governo; 

II. Participação da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no controle 
das ações em todos os níveis; 

III. Primazia da responsabilidade do Estado na condução da 
política de assistência social em cada esfera de governo. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto.  

B) Apenas o item II está incorreto.  

C) Apenas o item III está incorreto.  

D) Todos os itens estão corretos.  

E) Nenhum item está correto, pois não pertencem à lei 
mencionada no enunciado.  

 
12 – De acordo com a Lei nº 12.435, de 6 de julho de 
2011, art. 2º A assistência social tem por objetivos, 
EXCETO: 

A) A proteção à família, à maternidade, à infância, à 
adolescência e à velhice 

B) O amparo às crianças e aos adolescentes carentes 

C) A promoção da integração ao mercado de trabalho 

D) A habilitação e reabilitação das pessoas com 
deficiência e a promoção de sua integração à vida 
comunitária 

E) A garantia de 2 (dois) salários-mínimos de benefício 
mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que 
comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família. 
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13 – De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Lei nº 8.069, Art. 18-B, os pais, os 
integrantes da família ampliada, os responsáveis, os 
agentes públicos executores de medidas 
socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de 
cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, 
educá-los ou protegê-los que utilizarem castigo 
físico ou tratamento cruel ou degradante como 
formas de correção, disciplina, educação ou 
qualquer outro pretexto estarão sujeitos, sem 
prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes 
medidas, que serão aplicadas de acordo com a 
gravidade do caso: 

I. Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de 
proteção à família;       

II. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico;      

III. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação;        

IV. Desincumbência de encaminhar a criança a tratamento 
especializado;       

V. Advertência.   

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto.  

B) Apenas o item II está incorreto. 

C) Apenas os itens III e IV estão incorretos. 

D) Apenas o item IV está incorreto.  

E) Todos os itens estão corretos.  

 

14 – De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), classifique os itens abaixo como 
(V) verdadeiros ou (F) falsos: 

(     )  É permitida a hospedagem de criança ou adolescente em 
hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere 
somente acompanhado pelos pais ou responsável. 

(     )  Os proprietários, diretores, gerentes e funcionários de 
empresas que explorem a venda ou aluguel de fitas de 
programação em vídeo cuidarão para que não haja venda 
ou locação em desacordo com a classificação atribuída 
pelo órgão competente. 

(     )  As revistas e publicações contendo material impróprio ou 
inadequado a crianças e adolescentes deverão ser 
comercializadas em embalagem lacrada, com a 
advertência de seu conteúdo. 

(     )  As revistas e publicações destinadas ao público infanto-
juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, 
legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, 
tabaco, armas e munições. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) V, V, F, V   B) F, F, V, V 

C) V, F, V, F   D) F, V, V, V 

E) V, V, V, V 

 

15 – A Lei que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá 
outras providências, é a Lei: 

A) Lei Nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 

B) Lei Nº 10.741, de 1º de outubro de 2006 

C) Lei Nº 10.741, de 1º de outubro de 1999 

D) Lei Nº 10.851, de 1º de outubro de 2003 

E) Lei Nº 11.741, de 1º de outubro de 2003 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

16 – Com relação ao uso da vírgula, e levando em 
consideração o que está disposto no Manual de 
Redação da Presidência da República, a vírgula 
serve para marcar as separações breves de sentido 
entre termos vizinhos, as inversões e as 
intercalações, quer na oração, quer no período. De 
acordo com os casos principais de uso da vírgula, 
assinale a alternativa INCORRETA: 

A) As intercalações, por cortarem o que está 
sintaticamente ligado, devem ser colocadas entre 
vírgulas, como no exemplo: "O processo, creio eu, 
deverá ir logo a julgamento." 

B) Expressões corretivas e/ou explicativas, tais como 
“isto é”, “ou melhor”, “quer dizer”, “ou seja”, “por 
exemplo” etc., não devem ser colocadas entre 
vírgulas. 

C) A vírgula também é empregada para indicar a elipse 
(ocultação) de verbo ou outro termo anterior, como no 
exemplo: "Às vezes, procura assistência; outras, toma 
a iniciativa." (A vírgula neste indica a elipse da 
palavra vezes.) 

D) Nas datas, separam-se os topônimos (ou seja, o 
nome geográfico próprio da região e/ou cidade) 
usando a vírgula. 

E) Usa-se a vírgula para separar palavras ou orações 
paralelas justapostas, isto é, não ligadas por 
conjunção. como no exemplo: "Simplicidade, clareza, 
objetividade, concisão são qualidades a serem 
observadas na redação oficial." 

 
17 – De acordo com o Manual de Redação da 
Presidência da República, e com relação à Grafia de 
Cargos Compostos, escrevem-se com hífen, 
EXCETO: 

A) Cargos formados pelo adjetivo “geral”: diretor-geral, 
relator-geral, ouvidor-geral. 

B) Postos da hierarquia militar: tenente-coronel, capitão-
tenente. 

C) Nomes compostos com elemento de ligação 
preposicionado: general-de-exército, general-de-
brigada. 

D) Cargos que denotam hierarquia dentro de uma 
empresa: diretor-presidente, diretor-adjunto, editor-
chefe, editor-assistente, sócio-gerente, diretor-
executivo. 

E) Cargos formados com os prefixos “ex”: ex-diretor. 

 
18 – Com relação a comunicação e atendimento ao 
público, leia os itens abaixo: 

I. É recomendável que as gírias sejam evitadas no 
ambiente de trabalho. Claro que é compreensível falar 
uma ou outra gíria, mas carregar o vocabulário com elas 
torna a fala inconveniente. 

II. Para prestar um atendimento de qualidade é essencial 
ter boa vontade, profissionalismo e, acima de tudo, 
respeito ao público, buscando sempre ouvir o que as 
pessoas têm a dizer.  
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III. Também é importante conhecer a estrutura 
organizacional e as atividades realizadas pelos 
funcionários. Tais informações são fundamentais para 
tornar um atendimento eficiente. 

IV. Ao prestar atendimento, inicie a conversa com uma 
atitude amigável e prestativa, tenha paciência ao ouvir a 
pessoa e procure sorrir, pois essa atitude demonstra 
abertura e disposição. 

V. Trabalhe em equipe: coopere com os outros colegas e 
mantenha relacionamentos positivos e produtivos com 
outros funcionários. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto.  

B) Apenas o item III está incorreto.  

C) Apenas os itens II e III estão incorretos.  

D) Todos os itens estão corretos. 

E) Nenhum item está correto. 

 

19 – O Microsoft Word é um processador de texto 
que faz parte do conjunto de aplicativos Microsoft 
Office. Para alterar o tamanho das margens de um 
documento neste programa, devemos acessar a aba: 

A) Arquivo    

B) Inserir 

C) Design    

D) Revisão 

E) Layout 

 

20 – São atribuições inerentes à função de Auxiliar 
Administrativo, EXCETO: 

A) Trabalhar em conjunto com a equipe Técnica e 
Coordenação, auxiliando na elaboração e 
implantação de atividades e projetos para os 
acolhidos. 

B) Organização nas documentações necessárias dos 
acolhidos, prontuários médicos, agenda rem carros 
com os consorciados. 

C) Realizar e atender chamadas telefônicas, anotar e 
enviar recados. 

D) Atender ao público em geral, averiguando suas 
necessidades para orientá-los e/ou encaminhá-los às 
pessoas e/ou setores competentes. 

E) Controlar contas a pagar. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                 
EDUCADOR / CUIDADOR SOCIAL 

16 – De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Art. 18-A. A criança e o adolescente 
têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso 
de castigo físico ou de tratamento cruel ou 
degradante, como formas de correção, disciplina, 
educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, 
pelos integrantes da família ampliada, pelos 
responsáveis, pelos agentes públicos executores de 
medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa 
encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou 
protegê-los.  

Parágrafo único.  Para os fins desta Lei, considera-
se:  

I. Castigo físico: ação de natureza disciplinar ou punitiva 
aplicada com o uso da força física sobre a criança ou o 
adolescente que resulte em Sofrimento físico e/ou lesão 

II. Castigo físico: ação de natureza disciplinar ou punitiva 
aplicada com o uso da força física sobre a criança ou o 
adolescente que resulte em ridicularização 

III. Tratamento cruel ou degradante: conduta ou forma cruel 
de tratamento em relação à criança ou ao adolescente 
que humilhe 

IV. Tratamento cruel ou degradante: conduta ou forma cruel 
de tratamento em relação à criança ou ao adolescente 
que ameace gravemente 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto 

B) Apenas o item II está incorreto 

C) Apenas o item III está incorreto 

D) Todos os itens estão corretos 

E) Nenhum item está correto 

 

17 – Brincar é uma importante forma de 
comunicação, é por meio deste ato que a criança 
pode reproduzir o seu cotidiano. O ato de brincar 
possibilita o processo de aprendizagem da criança, 
pois facilita a construção da reflexão, da autonomia e 
da criatividade, estabelecendo, desta forma, uma 
relação estreita entre jogo e aprendizagem. 

Com relação a esta temática, analise os itens abaixo: 

I. Brincar significa apenas recrear. 

II. Através do brincar a criança pode desenvolver 
capacidades importantes como a atenção, a memória, a 
imitação, a imaginação, ainda propiciando à criança o 
desenvolvimento de áreas da personalidade como 
afetividade, motricidade, inteligência, sociabilidade e 
criatividade. 

III. A capacidade para imaginar, fazer planos, apropriar-se de 
novos conhecimentos surge, nas crianças, através do 
brincar. A criança por intermédio da brincadeira, das 
atividades lúdicas, atua, mesmo que simbolicamente, nas 
diferentes situações vividas pelo ser humano, 
reelaborando sentimentos, conhecimentos, significados e 
atitudes. 

IV. É brincando também que a criança aprende a respeitar 
regras, a ampliar o seu relacionamento social e a 
respeitar a si mesma e ao outro. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto.  

B) Apenas o item II está incorreto.  

C) Apenas o item III está incorreto.  

D) Apenas o item I está correto.  

E) Todos os itens estão corretos.  
 

18 – As crianças, quando ainda são pequenas não 
têm a clara noção dos perigos que o ambiente pode 
oferecer. Por esta razão, precisamos atentar 
especialmente para a prevenção de acidentes, 
reduzindo-os. Não se trata de superproteger, mas 
sim de possibilitar a criança exercer a sua autonomia 
com segurança. 
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Sendo assim, com relação a este assunto, classifique 
os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     )  Tomadas / Fiação – é ideal que estejam acima do alcance 
das crianças e, quando não for possível, que sejam 
resguardadas por protetores apropriados e estejam 
ocultas por mobiliário. 

(     )  Sacos plásticos - apesar de fazerem parte do cotidiano e 
dos pertences da criança, exigem de nós total atenção, 
pois podem causar sufocamento. 

(     )  Aparelhos de ar-condicionado e ventiladores retêm e 
expelem muita poeira e necessitam ser constantemente 
limpos.  

(     )  Deixar ao alcance das crianças apenas aquilo que elas 
podem manusear sem riscos.  

(     )  A iluminação artificial é sempre mais adequada para 
todos. Evite que as crianças tenham contato com o sol, 
pois pode trazer problemas para a pele. Atividades ao ar 
livre devem ser evitadas. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, V, V, V, V   B) V, V, V, V, F 

C) F, V, V, F, F   D) V, V, F, F, F 

E) V, V, F, V, F 

 

19 – Com relação a intoxicação alimentar, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

A) A intoxicação alimentar é uma doença causada pela 
ingestão de alimentos que contém organismos 
prejudiciais ao nosso corpo, como bactérias, parasitas 
e vírus. Eles são encontrados principalmente na 
carne crua, frango, peixe e ovos, mas podem se 
espalhar para qualquer tipo de alimento. A 
intoxicação alimentar pode acontecer com alimentos 
que são deixados ao ar livre ou que ficaram 
armazenados por muito tempo.  

B) As pessoas com maior risco de adoecer com 
intoxicação alimentar e de ter sintomas mais graves 
incluem bebês e crianças pois seus sistemas 
imunológicos não estão completamente 
desenvolvidos. 

C) Comer carne crua ou mal cozida ou comer ou beber 
alimentos que foram contaminados durante o 
processamento ou pelo descuidado no manuseio, não 
aumentam o risco de contrair uma intoxicação 
alimentar. 

D) Nem toda intoxicação alimentar provoca cólicas, 
diarreia, náuseas e vômitos. Alguns tipos de 
intoxicação alimentar têm sintomas diferentes ou mais 
graves. Estes podem incluir fraqueza, dormência, 
confusão ou formigamento na face, mãos e pés. 

E) Alguns cuidados que devemos ter para evitar contrair 
uma intoxicação alimentar incluem não descongelar 
os alimentos a temperatura ambiente e não ingerir 
alimentos como carnes e ovos crus.  

 

20 – São atribuições do cargo de Educador / 
Cuidador Social, EXCETO: 

A) Evitar a entrada de estranhos na Casa de 
Acolhimento sem autorização da Coordenação e/ou 
Equipe Técnica. 

B) Auxiliar na organização e higiene da Casa de 
Acolhimento; lavar roupas, limpeza do ambiente, etc. 

C) Organizar o ambiente (espaço físico) e as atividades 
adequadas ao grau de desenvolvimento de cada 
acolhido. 

D) Agendar e acompanhar os acolhidos nos serviços de 
saúde requeridos no cotidiano. 

E) Encaminhar o adolescente, a partir dos 14 (catorze) 
anos de idade, ao Programa Adolescente Aprendiz. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PSICÓLOGO 

16 – Conforme a Lei Federal nº 8.742, de 07 de 
dezembro de 1993, em seu art 4º, a assistência social 
rege-se pelos seguintes princípios, EXCETO: 

A) Supremacia do atendimento às necessidades sociais 
sobre as exigências de rentabilidade econômica. 

B) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o 
destinatário da ação assistencial alcançável pelas 
demais políticas públicas. 

C) Divulgação restrita e seletiva dos benefícios, serviços, 
programas e projetos assistenciais, bem como dos 
recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios 
para sua concessão. 

D) Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e 
ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, 
bem como à convivência familiar e comunitária, 
vedando-se qualquer comprovação vexatória de 
necessidade. 

E) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem 
discriminação de qualquer natureza, garantindo-se 
equivalência às populações urbanas e rurais.  

 

17 – Conforme o Código de Ética Profissional do 
Psicólogo, classifique como Verdadeiro (V) ou (F) 
Falso os itens abaixo: 

(    )  O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na 
promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da 
integridade do ser humano, apoiado nos valores que 
embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

(    )  O psicólogo não poderá intervir na prestação de serviços 
psicológicos que estejam sendo efetuados por outro 
profissional em nenhuma hipótese. 

(    )  O psicólogo atuará com responsabilidade, por meio do 
contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o 
desenvolvimento da Psicologia como campo científico de 
conhecimento e de prática. 

(     )  É dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim 
de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade 
das pessoas, grupos ou organizações, a que tenha 
acesso no exercício profissional. 

Alternativas: 

A) V, F, V, V.   B) F, V, F, V. 

C) F, F, V, V.   D) V, V, F, V. 

E) V, V, V, V.  
 

18 – Conforme o Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA, Art. 54. É dever do Estado 
assegurar à criança e ao adolescente: 

I. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para 
os que a ele não tiveram acesso na idade própria; 
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II. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao 
ensino médio; 

III. Atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; 

IV. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero 
a seis anos de idade; 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

D) Apenas os itens I, II e III estão corretos.  

E) Nenhum dos itens está correto. 
 

19 – Deficiência intelectual (transtorno do 
desenvolvimento intelectual) é um transtorno com 
início no período do desenvolvimento que inclui 
déficits funcionais, tanto intelectuais quanto 
adaptativos, nos domínios conceitual, social e 
prático. Conforme o DSM, em relação ao grau de 
gravidade quanto ao domínio social, assinale abaixo 
o conceito que se enquadra como GRAVE CID F72: 

A) O indivíduo mostra diferenças marcadas em relação 
aos pares no comportamento social e na 
comunicação durante o desenvolvimento. 

B) A linguagem falada é bastante limitada em termos de 
vocabulário e gramática. A fala pode ser composta de 
palavras ou expressões isoladas, com possível 
suplementação por meios alternativos. A fala e a 
comunicação têm foco no aqui e agora dos eventos 
diários. 

C) O indivíduo apresenta compreensão muito limitada da 
comunicação simbólica na fala ou nos gestos. Pode 
entender algumas instruções ou gestos simples. 

D) Comparado aos indivíduos na mesma faixa etária 
com desenvolvimento típico, o indivíduo mostra-se 
imaturo nas relações sociais. Por exemplo, pode 
haver dificuldade em perceber, com precisão, pistas 
sociais dos pares. 

E) Nenhuma das alternativas acima.  

 

20 – O transtorno bipolar e transtornos relacionados 
são separados dos transtornos depressivos no DSM-
5 e colocados entre os capítulos sobre transtornos 
do espectro da esquizofrenia e outros transtornos 
psicóticos e transtornos depressivos em virtude do 
reconhecimento de seu lugar como uma ponte entre 
as duas classes diagnósticas em termos de 
sintomatologia, história familiar e genética. O código 
diagnóstico para transtorno bipolar tipo I baseia-se 
no tipo de episódio atual ou mais recente e em sua 
condição quanto a gravidade atual, presença de 
características psicóticas e estado de remissão. 

 Sendo assim assinale abaixo a alternativa que 
corresponde ao Código Internacional de Doenças 
(CID) de Transtorno afetivo bipolar, episódio atual 
hipomaníaco: 

A) F31.2    B) F31.3 

C) F31.6   D) F31.8 

E) F31.0 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
ASSISTENTE SOCIAL 

16 – Conforme o art. 3 da lei de nº 8.742 de 07 de 
dezembro de 1.993, consideram-se entidades e 
organizações de assistência social aquelas sem fins 
lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam 
atendimento e assessoramento aos beneficiários 
abrangidos por esta Lei, bem como as que atuam na 
defesa e garantia de direitos.  

Sobre suas especificações, assinale a alternativa 
CORRETA: 

A) São de assessoramento aquelas que, de forma 
continuada, permanente e planejada, prestam 
serviços e executam programas ou projetos voltados 
prioritariamente para o fortalecimento dos 
movimentos sociais e das organizações de usuários, 
formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao 
público da política de assistência social. 

B) São de assessoramento aquelas que, de forma 
esporádica e não permanente e planejada, prestam 
serviços voltados prioritariamente para o 
fortalecimento dos movimentos sociais e das 
organizações de usuários, formação e capacitação de 
lideranças, dirigidos ao público da política de 
assistência social. 

C) São de defesa e garantia de direitos aquelas que, de 
forma continuada, permanente e planejada executam 
programas ou projetos voltados prioritariamente para 
o fortalecimento dos movimentos sociais e das 
organizações de usuários, formação e capacitação de 
lideranças, dirigidos ao público da política de 
assistência social. 

D) São de defesa aquelas 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. 

E) São de atendimento aquelas que, de forma 
continuada, permanente e planejada, prestam 
serviços e executam programas e projetos voltados 
prioritariamente para a defesa e efetivação dos 
direitos socioassistenciais, construção de novos 
direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das 
desigualdades sociais, articulação com órgãos 
públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da 
política de assistência social 

 

17 - A Resolução 109 do Conselho Nacional de 
Assistência Social (CNAS) tipifica os Serviços 
Socioassistenciais disponíveis no Brasil 
organizando-os por nível de complexidade do 
Sistema Único de Assistência Social: Proteção Social 
Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta 
Complexidade.  

Das alternativas abaixo, assinale aquela que NÃO 
apresenta serviços de Média Complexidade: 

A) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 
Famílias e indivíduos PAEFI. 

B) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em 
Cumprimento de Medida Socioeducativa em meio 



 

www.psconcursos.com.br                                                                                                                                      PROCESSO SELETIVO 001/2019 - CISAS. 

Página 8 
 

aberto de Liberdade Assistida e de Prestação de 
Serviços à Comunidade. 

C) Serviço Especializado em Abordagem Social.  

D) Serviço Especializado para Pessoas em Situação de 
Rua. 

E) Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família 
– PAIF. 

 

18 – De acordo com a Norma Operacional Básica de 
Recursos Humanos do SUAS, assinale a alternativa 
CORRETA quanto a composição da equipe de 
referência dos Centros de Referência da Assistência 
Social – CRAS, com até 2.500 famílias referenciadas: 

A) Dois técnicos de nível superior, sendo um profissional 
assistente social e outro preferencialmente psicólogo 
e 2 técnicos de nível médio 

B) Dois técnicos de nível superior, sendo 
preferencialmente assistente social e 2 técnicos de 
nível médio. 

C) Três técnicos de nível superior, sendo dois 
assistentes sociais e outro preferencialmente 
pedagogo e um técnico de nível médio 

D) Quatro técnicos de nível superior, sendo 2 
profissionais assistentes sociais, 2 psicólogos e 3 
técnicos de nível médio. 

E) Dois técnicos de nível superior, sendo um profissional 
assistente social, outro preferencialmente psicólogo e 
um técnico de nível médio. 

 

19 – De acordo com a Lei de nº 8.069 de 13 de julho 
de 1990, que dispõe do Estatuto da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências, assinale a 
alternativa INCORRETA quanto ao Direito a 
profissionalização e a proteção no trabalho para 
crianças e adolescentes: 

A) É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze 
anos de idade, salvo na condição de aprendiz. 

B) 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 

C) A formação técnico-profissional obedecerá aos 
princípios de garantia de acesso e frequência 
obrigatória ao ensino regular, atividade compatível 
com o desenvolvimento do adolescente, horário 
especial para o exercício das atividades. 

D) Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, 
são assegurados os direitos trabalhistas, enquanto 
apenas para os maiores de dezesseis anos são 
garantidos os direitos previdenciários. 

E) Considera-se aprendizagem a formação técnico-
profissional ministrada segundo as diretrizes e bases 
da legislação de educação em vigor. 

 

20 – De acordo com a Lei 13.146, criada em 06 de 
julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência, “destinada a assegurar e 
a promover em condições de igualdade, o exercício 
dos direitos e da liberdades fundamentais por 

pessoa com deficiência visando a sua inclusão 
social”, classifique os itens abaixo como 
Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     )  Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 
impedimento de médio prazo de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, o qual, em interação com mais de 
uma barreira, pode obstruir sua participação plena e 
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 
demais pessoas. 

(     )  Para fins de aplicação desta lei, consideram-se desenho 
universal: concepção de produtos, ambientes, programas 
e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem 
necessidade de adaptação ou de projeto específico, 
incluindo os recursos de tecnologia assistiva.  

(     )  A avaliação da deficiência, quando necessária, será 
realizada unicamente por médico capacitado e da área 
especializada da deficiência em que a pessoa possui.  

(     )  Considera-se  discriminação em razão da deficiência toda 
forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou 
omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, 
impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos 
direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com 
deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e 
de fornecimento de tecnologias assistivas. 

(     )  A pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade 
núbia poderá contrair matrimônio, expressando sua 
vontade diretamente ou por meio de seu responsável ou 
curador. 

Assinale a sequência CORRETA: 

A) F, V, F, V, V 

B) V, F, V, V, V 

C) F, V, V, V, F 

D) V, V, F, V, F 

E) V, V, V, V, V 

 


