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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 20 questões, numeradas de 01 a 20. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 02 (duas) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Trabalhador com nível superior ganha 140% a mais, mostra estudo¹ 

 

A diferença salarial média entre o brasileiro com e sem diploma é a maior entre os 40 países 

analisados pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), conforme 

relatório publicado nesta terça-feira (12). 

O estudo só encontrou diferenças salariais acima de 100% na América Latina. Além do 

Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica e México pagam mais do que o dobro aos seus graduados. Na 

outra ponta da lista, Suécia, Estônia e Noruega têm diferenças menores ou iguais a 25%. 

Considerando a média dos 21 países da OCDE, que reúne nações ricas e desenvolvidas, essa 

diferença salarial vem caindo nos últimos dez anos e hoje representa 50% entre os com e sem 

graduação. 

Ao analisar o fenômeno, a OCDE destaca que, por aqui, apenas 15% das pessoas entre 25 e 

64 anos terminaram a faculdade. É menos do que a metade da média global (37%), e também 

abaixo do verificado em Argentina, Colômbia e Chile - todos na casa dos 22%. 

Uma lupa no nosso mapa revela ainda grandes distorções regionais: enquanto 35% da 

população do Distrito Federal entre 25 e 37 anos têm ensino superior, por exemplo, no Maranhão, a 

taxa cai para 7%. `Mesmo em outros países grandes, como Rússia ou Estados Unidos, a diferença 

entre os extremos não passa de três vezes`, diz a entidade no relatório. 

O estudo também destaca o fato de, no Brasil, 75% dos estudantes universitários estarem em 

instituições privadas, enquanto a média mundial é 33%. `Pode ser um problema se não há 

alternativas suficientes de financiamento como empréstimos ou bolsas`, alerta a instituição, sediada 

em Paris.´ [...] 

Embora o levantamento da OCDE leve em conta números de 2015, dados mais atuais 

mostram cenário similar. Levantamento realizado pelo jornal Folha de São Paulo em agosto mostra 

que a taxa de desemprego entre os profissionais com ensino superior foi de 6,4% no segundo 

trimestre de 2017. Para aqueles com ensino médio completo, a taxa é de 14,6%. 

¹ Bruno Aragaki - UOL Educação – 12/09/2017 – São Paulo, SP. (Texto adaptado especialmente para essa prova) 

 

01. “O estudo destaca o fato de, no Brasil, 75% dos estudantes universitários estarem em 

instituições privadas, enquanto a média mundial é 33%. Segundo o texto, isso pode configurar-se 

como um problema por que: 
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A) 35% da população do Distrito Federal entre 25 e 37 anos têm ensino superior, enquanto que no 

Maranhão, a taxa cai para 7%. 

B) No Brasil, apenas 15% das pessoas entre 25 e 64 anos terminaram a faculdade. É menos do que a 

metade da média global (37%). 

C) Faltam alternativas de financiamentos suficientes. 

D) Em agosto, a taxa de desemprego entre os profissionais com ensino superior foi de 6,4% no 

segundo trimestre de 2017; com ensino médio completo, a taxa é de 14,6%. 

 

02. “Embora o levantamento da OCDE leve em conta números de 2015, dados mais atuais 

mostram cenário similar”. Na frase, a conjunção “embora” pode ser substituída sem alteração de 

sentido por: 

A) Contudo. 

B) Porém. 

C) Mesmo que. 

D) No entanto. 

 

03. “Na outra ponta da lista, Suécia, Estônia e Noruega têm diferenças menores ou iguais a 25%”. 

Na frase, o uso do acento na palavra têm: 

A) Está correto porque nesse caso indica plural. 

B) Está incorreto porque, após a reforma ortográfica, não se usa mais o acento na palavra. 

C) Está correto porque, após a reforma ortográfica, o acento passou a ser usado na palavra. 

D) Está incorreto porque não se usa acento na palavra. 

 

04. “Ao analisar o fenômeno, a OCDE destaca que, por aqui, apenas 15% das pessoas entre 25 e 64 

anos terminaram a faculdade. Na frase, por aqui se refere: 

A) À América Latina. 

B) Ao Brasil. 

C) Aos 21 países da OCDE, que reúne nações ricas e desenvolvidas. 

D) À Argentina, à Colômbia e ao Chile. 

 

05. Leia as afirmativas: 

I. Machado de Assis escreveu contos e romances no período literário denominado Realismo. 

II. José de Alencar foi um poeta brasileiro que escreveu “A moreninha”. 

III. Luiz Fernando Veríssimo é um escritor gaúcho que escreve  crônicas e contos. 
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IV. Auto da compadecida é uma peça teatral, escrita por Ariano Suassuna.  

Estão corretas: 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) III e IV 

D) I, III e IV. 

 

06. Assinale a alternativa em que a frase esteja de acordo com a norma culta da língua. 

A) Mande as faturas para eu pagar. 

B) Chegou as camisas e sapatos que você aguardava.  

C) Haviam crianças e adultos na comemoração do município. 

D) Fazem dois anos que conclui o ensino médio. 

 

07. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente: 

A) Expreção – paralisação – compreenção – encher – mexer – preencher. 

B) Expressão – paralisação – compreensão – encher – mexer – preencher.  

C) Expressão – paralisação – compreensão – encher – mecher – preenxer. 

D) Expreção – paralisação – compreenção – enxer – mexer – preencher. 

 

Matemática 

 

08. Somadas as idades minha e de meu avô teremos um total de 110 anos. Se Deus ajudasse e eu 

conseguisse triplicar minha idade e meu avô dobrar a idade dele, teríamos um total de 250 anos. 

Quantos anos tem o meu avô na data de hoje? 

A) Avô = 90 anos. 

B) Avô = 100 anos. 

C) Avô = 85 anos. 

D) Avô = 80 anos. 

 

 

 

 

 

 

 



Processo Seletivo - Prefeitura Municipal de Maravilha - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 01/2017 

5 

Prova Educador Social 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

09. Calcular o volume de um prisma de base quadrada (com diagonal dada), regular, de acordo com 

as caraterísticas do desenho abaixo? 

 

A) V= 120 cm³. 

B) V= 1200 cm³. 

C) V = 750 cm³. 

D) V= 7500 cm³. 

 

10. Um carro de Fórmula-1 pilotado pelo Felipe Massa anda a 250 Km/h, rendendo 5 km por litro 

de gasolina. Quando ele anda a 312,5 Km/h, o rendimento em km por litro será de? 

A) 6,25 km por litro. 

B) 6 Km por litro. 

C) 4,5 Km por litro. 

D) 4 Km por litro. 

 

Conhecimentos específicos 

 

11. É destacável o aumento na expectativa de vida do ser humano em vários países. Aspectos 

positivos dessa transformação são os avanços da Medicina e a melhora na qualidade de vida.   

Segundo a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 

Brasil tem 20,6 milhões de idosos. Número que representa 10,8% da população total. Sobre a 
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população idosa e o envelhecimento no Brasil assinale nas alternativas abaixo (V) para verdadeiro 

ou (F) para Falso. 

(    ) A Política Nacional do Idoso no artigo 2º  considera idosa a pessoa que possui acima de 60 

anos de vida. 

(   ) Simultaneamente ao crescimento populacional do idoso, têm surgido clubes, associações e 

programas universitários com propostas de atividades que colaboram para qualidade de vida. 

(    ) O Envelhecimento é uma doença que se caracteriza por mudanças físicas e psicológicas que 

acometem cada individuo em diferentes etapas da vida.  

(   ) Pela Constituição Federal, os idosos com mais de 65 anos de vida, ficam impedidos de 

desempenhar atividades profissionais remuneradas, principalmente atividades intelectuais. 

(    ) O Art. 229 da Constituição Federal prega que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os 

filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou 

enfermidade. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

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

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

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

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

 

12. O Programa Bolsa Família atende às famílias que vivem em situação de pobreza e de extrema 

pobreza. Foi utilizado um limite de renda para definir esses dois patamares. Podem fazer parte do 

Programa: Todas as famílias com renda por pessoa de até R$ 85,00 mensais; Famílias com renda 

por pessoa entre R$ 85,01 e R$ 170,00 mensais, desde que tenham crianças ou adolescentes de 0 a 

17 anos. Referente ao Programa Bolsa Família, nas alternativas abaixo, assinale a que se apresenta 

incorreta. 

A) O Bolsa Família é um programa Federal.  

B) Para receber o benefício os responsáveis devem levar as crianças menores de 7 anos para tomar 

as vacinas recomendadas pelas equipes de saúde e para pesar, medir e fazer o acompanhamento do 

crescimento e do desenvolvimento. 

C) A gestão municipal tem papel de extrema importância na fiscalização do programa, já que está 

mais próxima dos beneficiários e tem acesso mais qualificado às informações sobre a real situação 

da família. 

D) O Bolsa Família é pago em parcelas mensais, sendo 12 parcelas mais o benefício de fim de ano, 

a 13ª parcela no mês de dezembro.  
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13. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN n. 9.394/96, Art. 1º, “A 

educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência 

humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações 

da sociedade civil e nas manifestações culturais” (atualizada). Analise as seguintes afirmativas 

sobre a LDBEN. 

I. Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do 

ensino, em instituições próprias. 

II. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. 

III. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir 

dos 6 (seis) anos de idade.  

IV. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se 

obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena.  

É correto apenas o que se afirma em:  

A) Somente II e III. 

B) Somente I, II e III. 

C) Somente I, II e IV. 

D) Somente I  e IV. 

 

14. As escolas têm desenvolvido alguns programas de capacitação em relação a higiene dos 

alimentos, tendo em vista que estes quando contaminados podem transmitir diversas doenças para 

os estudantes. Em relação aos cuidados e higiene na preparação de alimentos é recomendado que:  

A) Os manipuladores podem tocar o alimento pronto para consumo, sem higienizar as mãos após o 

uso do banheiro.  

B) Descongelar os alimentos dentro de uma bacia com água em temperatura ambiente.     

C) Manter os alimentos refrigerados em temperaturas menor que 5 ºC. 

D) Manter os alimentos em temperatura ambiente por no máximo 24 horas. 

 

15. A higiene e o acesso ao saneamento básico ainda é um dos maiores problemas das famílias 

brasileiras. Em relação a esse problema é incorreto afirmar que: 

A) A falta de saneamento básico é responsável pela disseminação de doenças como dengue, cólera, 

hepatite A e diversas doenças gastrointestinais. 

B) A falta de saneamento básico e higiene aumentam os custos em saúde pública. 

C) A maioria das cidades brasileiras possui sistema de saneamento básico implantado em toda 

cidade, o que diminuiu muito a incidência de doenças. 
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D) Práticas de higiene nas escolas devem ser adotadas para evitar a transmissão de doenças nas 

escolas, uma delas é o consumo de água potável e limpeza das caixas de água a cada 6 meses. 

 

16. Atividade Física e Aptidão Física têm sido associadas ao bem-estar, à saúde e à qualidade de 

vida das pessoas em todos os ciclos de vida, principalmente na meia-idade e na velhice, quando os 

riscos potenciais da inatividade física se materializam. Assim, é necessário estimular por meio de 

ações e programas estilos de vida ativos e saudáveis. Sobre a importância da prática de exercícios 

físicos para pessoas de meia-idade e idosos e seus benefícios associados, destaca-se:  

I. Ao ingressar em um programa de exercícios físicos aeróbios, acontece uma melhora da aptidão 

cardiorrespiratória, o que confere a pessoa maior disposição e menor risco de doenças, 

principalmente as cardiovasculares.  

II. O treinamento de força, em especial, é importante para minimizar a sarcopenia, permitindo 

realizar atividades diárias com mais eficiência.  

III. Tanto os exercícios aeróbios quanto os anaeróbios tem uma importância fundamental no 

controle dos níveis de glicose sanguínea, uma vez que o exercício diminui a absorção de glicose 

pelas células o que também abranda a ação da insulina. Esse efeito é ótimo para atenuar o 

desenvolvimento do diabetes tipo II.   

IV. Exercícios de alongamento são importantes para melhoria dos níveis adequados de 

flexibilidade, igualmente importantes para as atividades domésticas e de lazer, permitindo 

movimentos com maior amplitude.  

V. Com o processo de envelhecimento se observa perda sobre a capacidade do sistema nervoso de 

responder a um estímulo e, portanto, trabalhos envolvendo equilíbrio, coordenação e velocidade não 

se tornam importantes.   

De acordo com as assertivas acima, é correto o que se afirma em:  

A) I, II e IV.  

B) I, II, III e IV.  

C) I e IV, apenas. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

17. Em crianças, os níveis de obesidade aumentam consideravelmente. Independente da importância 

de diversas causas, o ganho de peso está geralmente associado a um aumento da ingesta alimentar e 

a uma redução do gasto energético correspondente a essa ingesta. Vários estudos já mostram que, 

consequente a isso, o acúmulo de gordura na região abdominal vem crescendo em crianças estando 

associado a fatores de risco cardiovascular e a distúrbios metabólicos. Uma forma de controle de 
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peso, além de mudanças nos hábitos alimentares, é a inclusão de prática de exercícios físicas 

regulares aumentando o gasto energético e com isso minimizando os efeitos da obesidade infantil. 

Quando falamos em gordura abdominal, ou seja, a distribuição da gordura na região abdominal 

estamos nos referindo a que tipo de obesidade? Assinale a alternativa correta:  

A) Sobrepeso. 

B) Obesidade ginóide. 

C) Síndrome plurimetabólica. 

D) Obesidade andróide. 

 

18. Os mais diversos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, municipal e estadual 

podem formular e implementar políticas e programas voltados às famílias de baixa renda no país. 

Considerando o exposto, assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso. 

(    ) Para Programas Sociais do Governo Federal  o Cadastro Único é um instrumento que identifica 

e caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo que o governo conheça melhor a realidade 

socioeconômica dessa população. Nele são registradas informações como: características da 

residência, identificação de cada pessoa, escolaridade, situação de trabalho e renda, entre outras.  

(   ) O Cadastro Único se tornou o principal instrumento do Estado brasileiro para a seleção e a 

inclusão de famílias de baixa renda em programas federais, sendo usado obrigatoriamente para a 

concessão dos benefícios do Programa Bolsa Família, da Tarifa Social de Energia Elétrica, do 

Programa Minha Casa Minha Vida, da Bolsa Verde, entre outros. Também pode ser utilizado para a 

seleção de beneficiários de programas ofertados pelos governos estaduais e municipais. 

(   ) Para o acesso ao Programa Bolsa Família  as famílias devem cumprir alguns condicionalidades, 

que têm como objetivo reforçar o acesso à educação, à saúde e à assistência social com o objetivo 

de oferecer condições para as futuras gerações romperem o ciclo da pobreza, considerando as 

melhores oportunidades de inclusão social. 

(    ) O Cadastro Único deve ser obrigatoriamente utilizado, tanto na seleção de beneficiários quanto 

na integração de ações, conforme prevê o Decreto n° 6.135, de 26 de junho de 2007.  

(   ) O Bolsa Família é um programa que contribui para o combate à pobreza e à desigualdade no 

Brasil e tem capacidade de integrar e articular várias políticas sociais a fim de estimular o 

desenvolvimento das famílias, contribuindo para elas superarem a situação de vulnerabilidade e de 

pobreza. 

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) V, V, V, V, V. 

B) V, V, V, F, V.  
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C) F, F, V, F, V.  

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

 

19. Dentre as funções definidas para o educador social de forma generalista indica-se o 

desenvolvimento de atividades no âmbito social, educativos, de convivência e socialização com 

vistas à atenção, defesa e garantia de direitos e proteção aos indivíduos e famílias em situações de 

vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal. Nessa direção, a compreensão de alguns temas se 

apresenta como fundamentais para o desenvolvimento desta função: 

I. O reconhecimento da necessidade de políticas públicas de caráter geracional para a juventude, 

tendo como diretriz a concepção de adolescentes e jovens como sujeitos de direitos. 

II. Existe um grande número de usuários com determinado perfil socioeconômico e trajetórias 

biográficas com muitas semelhanças dentre as quais, são negros, pobres, jovens, possuem baixa 

escolaridade, com experiências de trabalho no mercado informal e por vezes criminoso, com bases 

de famílias desestruturadas, com laços sociais fragilizados, são moradores de comunidades 

periféricas e, em geral, violentas, em cujo espaço há a presença do mercado ilegal de drogas.  

III. Desenvolvimento da autonomia das pessoas, atribuindo-lhes a capacidade de assumir a 

iniciativa e a responsabilidade por suas escolhas.  

IV. As drogas ilícitas são tão prejudiciais que países do mundo inteiro decidiram fiscalizá-las e 

assim foram aprovadas diversas leis de abrangência internacional, em forma de Convenções das 

Nações Unidas, que especificam as drogas submetidas à fiscalização. 

V. Existem diversos motivos pelos quais as pessoas usam drogas ilícitas. Algumas o fazem para 

esquecer os problemas, outros porque se sentem entediados, por curiosidade, ou simplesmente 

porque querem se sentir bem. Também podem se sentir pressionadas a usar drogas para “encaixar” 

em um determinado grupo ou podem consumi-las como uma forma de se rebelar ou chamar a 

atenção. O uso de drogas só ocorre em determinados tipos de ambientes e contextos sendo mais 

possível sua intervenção uma vez que o público já definido: entre homens, jovens, pobres, sem 

emprego, e da cidade. 

De acordo com as assertivas acima, é correto o que se afirma em:  

A) II, IV e V.  

B) I, II, III e IV.  

C) II e V apenas. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 
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20. Em junho de 2005, a criação da Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), do Conselho Nacional 

de Juventude (CONJUVE) e do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem, Lei nº 

11.129), representou um novo momento para a juventude brasileira. O CONJUVE se configura em 

um importante canal de diálogo entre a representação juvenil e o governo federal, e tem como 

objetivo assessorar a Secretaria Nacional de Juventude na elaboração, desenvolvimento e avaliação 

das políticas de juventude. Em 2005, foi encaminhada à Câmara de Deputados uma nova proposta 

de emenda constitucional, a PEC nº 394/2005, requerendo incluir a expressão jovem no capítulo VII 

e dando nova redação ao Artigo 227 da Constituição Federal. A partir da criação da Política 

Nacional de Juventude (PNJ) passou-se a considerar. Assinale a alternativa correta:  

A) Os jovens da faixa etária dos 15 aos 29 anos passaram a ser considerados sujeitos de direitos. 

B) Os jovens da faixa etária dos 15 aos 18 anos passaram a ser considerados sujeitos de direitos. 

C) Os jovens da faixa etária dos 15 aos 25 anos passaram a ser considerados sujeitos de direitos. 

D) Os jovens da faixa etária dos 12 aos 29 anos passaram a ser considerados sujeitos de direitos. 

 

 

 

 


