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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Lição chinesa 
 

Como, em 35 anos, a China saiu dos escombros para se 
tornar a maior potência de educação do mundo? 

 

Tire 10. Não menos que isso. Estude mais de dez horas 
ao dia. Inclusive aos sábados e domingos. Toque piano ou 
violino. Ou os dois. Mas nem pense em tocar violão. Pratique 
duas, três horas diárias com os instrumentos. Tenha um 
inglês impecável. Seja fluente em francês e em outro idioma. 
Faça esportes. Não questione. Cante o hino do país todos os 
dias. Não assista TV. Não viaje, nem durma na casa de 
amigos. Nada de grupos de teatro. E leia, leia muito.  

Se essa rotina lhe parece exagerada, insuportável, saiba 
que, na China, ela é mais do que comum. E não é tão desu-
mana quanto parece para nós, ocidentais. Os chineses não só 
se acostumaram com essa vida voltada para a educação rígida 
desde a infância, como sentem orgulho de formarem os alunos 
mais aplicados. Hoje, apenas 35 anos depois de sua abertura 
econômica, período em que passou a investir no setor educa-
cional, a China tem o ensino mais eficaz do mundo. 

Essa filosofia causou grande polêmica em janeiro, nos 
Estados Unidos, quando a professora de direito da escola de 
Yale e filha de chineses, Amy Chua, publicou no The Wall 
Street Journal um artigo que explicava “por que as mães 
chinesas são superiores”. O texto, primeiro capítulo de seu 
livro Battle Hymn of the Tiger Mother (O Hino de Batalha das 
Mães Tigres, sem edição brasileira), dizia que o pulso firme 
das mulheres chinesas tornava seus filhos mais competentes. 
Por isso Amy conta com naturalidade o dia em que rejeitou 
um cartão de aniversário de uma das suas filhas por não estar 
bom o suficiente. A garota, então com seis anos, teve que 
refazer. Absurdo? Para Amy, é parte de um endurecimento 
da personalidade. A excessiva preocupação dos pais ociden-
tais com a psicologia das crianças, diz ela, é que atrapalha a 
formação de caráter.  

Como era de se esperar, o artigo repercutiu pelo mundo 
afora e serviu para trazer à tona uma discussão: seria essa 
severidade o segredo para uma educação de qualidade em 
tão pouco tempo?  

(Guilherme Pavarin. Revista Galileu. Março de 2011.) 
 
Questão 01 
Há ERRO de ortografia em: 
A) Estudos apontam que turmas de alunos com melhor de-

sempenho têm professores mais experientes. 
B) Professores mais competentes estão contribuindo consi-

deravelmente para que os alunos elevem suas notas. 
C) Geralmente, o mau desempenho dos alunos está relacio-

nado a desinteresse, baixa auto-estima e indisciplina.  
D) A competência educacional representa a capacidade de 

mobilizar conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. 

Questão 02 
Levando em consideração as ideias textuais, NÃO é possível 
afirmar que: 
A) É essencial a fluência em um segundo idioma na cultura 

chinesa. 
B) A partir de sua abertura econômica, a China passou a in-

vestir em educação. 
C) As imposições educacionais na China e em países ociden-

tais são semelhantes. 
D) A exagerada preocupação dos pais ocidentais com a psico-

logia das crianças é lamentável. 
 
Questão 03 
É possível inferir que o 1º§ do texto tem como propósito: 
A) Elucidar costumes do dia a dia chinês. 
B) Enfatizar a formação de caráter pessoal. 
C) Despertar o conhecimento e a sabedoria das crianças. 
D) Depreciar a severidade chinesa na formação de alunos. 
 
Questão 04 
No trecho “(...) seria essa severidade o segredo para uma 
educação de qualidade em tão pouco tempo?” (4º§), a ex-
pressão “severidade” pode ser substituída, sem perda de 
sentido, por: 
A) Aceitação. 
B) Tolerância. 
C) Resignação. 
D) Austeridade. 
 
Questão 05 
No excerto “Como era de se esperar, o artigo repercutiu pelo 
mundo afora e serviu para trazer à tona uma discussão: (...)” 
(4º§), a expressão “trazer à tona” significa: 
A) Ensinar. 
B) Reprimir. 
C) Despontar. 
D) Contrastar. 
 
Questão 06 
Em “Como, em 35 anos, a China saiu dos escombros para se 
tornar a maior potência de educação do mundo?”, o termo 
assinalado expressa ideia de: 
A) Causa. 
B) Escolha. 
C) Finalidade. 
D) Comparação. 
 
Questão 07 
Em “O texto, primeiro capítulo de seu livro Battle Hymn of 
the Tiger Mother (O Hino de Batalha das Mães Tigres, sem 
edição brasileira), dizia que o pulso firme das mulheres 
chinesas tornava seus filhos mais competentes.” (3º§), os 
parênteses foram empregados para: 
A) Indicar críticas. 
B) Enriquecer uma reflexão. 
C) Atestar a opinião do autor. 
D) Informar a tradução do livro. 
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Questão 08 
Nos trechos “Tire 10. Estude mais de dez horas ao dia. Toque 
piano ou violino. Pratique duas, três horas diárias com os 
instrumentos. Tenha um inglês impecável. Seja fluente em 
francês e em outro idioma. Faça esportes. Cante o hino do 
país todos os dias. E leia, leia muito.” (1º§), as ações verbais 
destacadas expressam: 
A) Pedidos. 
B) Objeções. 
C) Incertezas. 
D) Possibilidades. 
 
Questão 09 
Considerando que adjetivo é a classe de palavras encarre-
gada de atribuir características aos substantivos, ou seja, ele 
indica suas qualidades e estados, NÃO se trata de tal classe 
gramatical: 
A) “Tenha um inglês impecável.” (1º§) 
B) “Essa filosofia causou grande polêmica em janeiro, nos 

Estados Unidos, (...)” (3º§) 
C) “Como era de se esperar, o artigo repercutiu pelo mundo 

afora e serviu para trazer à tona uma discussão: (...)” (4º§) 
D) “A excessiva preocupação dos pais ocidentais com a 

psicologia das crianças, diz ela, é que atrapalha a formação 
de caráter.” (3º§) 

 
Questão 10 
As palavras paroxítonas representam a maior parte das 
palavras da Língua Portuguesa. NÃO se trata de palavra 
paroxítona: 
A) China 
B) garota 
C) francês 
D) caráter 
 
ATUALIDADES 
 
Questão 11 

O Sisu (Sistema de Seleção Unificada) é o sistema informati-
zado do Ministério da Educação, no qual instituições públicas 
de ensino superior oferecem vagas para candidatos partici-
pantes do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). O Minis-
tério da Educação tem como o atual ministro: 
A) Ricardo Salles. 
B) Tereza Cristina. 
C) Marcos Pontes. 
D) Abraham Weintraub. 
 
Questão 12 

A Ministra da Saúde da França, Agnès Buzyn, assumiu a can-
didatura do partido do governo do país para a prefeitura de 
Paris; ela assume a chapa do En Marche, o partido do presi-
dente atual, o presidente francês: 
A) Donald Trump. 
B) Jacques Chirac. 
C) Nicolas Sarkozy. 
D) Emmanuel Macron. 

Questão 13 

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, pediu para que todos os países 
“redobrem” o comprometimento contra a pandemia de 
coronavírus. A fala vem um dia depois da agência de saúde da 
ONU declarar uma pandemia de Covid-19 e dos EUA tomarem 
uma medida tomada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, 
de bloqueio às viagens para Europa. 

(Disponível em: https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/.) 
 

Cidade considerada o epicentro da epidemia do coronavírus 
(Covid-19): 
A) Beijing. 
B) Xangai. 
C) Wuhan. 
D) Pequim. 
 
Questão 14 

O funeral do ex-presidente do Egito, Hosni Mubarak, rece-
beu honras militares no Cairo; aos 91 anos, ele morreu na 
terça-feira (25/02/2020) no hospital onde estava inter-
nado. Mubarak dirigiu o país com mão de ferro por quase 
30 anos. Ele deixou o poder em 2011, pressionado pela cha-
mada Primavera Árabe. Em relação ao Egito está INCORRETO 
o que se afirma em: 
A) O Egito, ou República Árabe do Egito, é um país localizado 

ao norte do continente europeu. 
B) As principais atividades econômicas do país são a extração 

de petróleo, principal produto de exportação, além do 
ferro e fosfato. 

C)  Apesar de situado em uma região desértica, com poucas 
chuvas, ele é cortado por um vale muito fértil percorrido 
pelo rio Nilo: rio que teve um papel decisivo na vida e, 
principalmente, na economia do Antigo Egito. 

D) Os faraós ergueram construções grandiosas, como as pirâ-
mides de Quéops, Quéfren e Miquerinos, consideradas 
patrimônios da humanidade pela Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). 

 
Questão 15  

Em relação à Floresta Amazônica, marque V para as afirma-
tivas verdadeiras e F para as falsas.  
(     ) A Amazônia é formada por distintos ecossistemas como 

florestas densas de terra firme, florestas estacionais, 
florestas de igapó, campos alagados, várzeas, savanas, 
refúgios montanhosos e formações pioneiras. 

(     ) A Amazônia passa pelos territórios do Acre, Amapá, 
Amazonas, Pará e Roraima, e parte do território de 
Minas Gerais, Distrito Federal, Mato Grosso, Rondônia 
e Tocantins. 

(     ) O desmatamento, as queimadas, a garimpagem, o agro-
pastoreio e a biopirataria representam os principais pro-
blemas ambientais enfrentados pelo bioma amazônico. 

A sequência está correta em  
A) F, F, F. 
B) F, V, F. 
C) V, F, V. 
D) F, F, V. 
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Questão 16 
Parlamentares da Macedônia do Norte decidiram dissolver o 
próprio Congresso e convocar novas eleições para 12 de abril 
— oito meses antes do fim do mandato previsto. A antecipação 
do pleito ocorre semanas depois de o primeiro-ministro Zoran 
Zaev renunciar ao cargo após ver o projeto de adesão da 
Macedônia do Norte à União Europeia estagnar.  

(Disponível em: ttps://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/02/16/com- 
entrada-na-uniao-europeia-mais-distante-macedonia-do-norte-

dissolve-o-parlamento-e-antecipa-eleicoes.ghtml. Adaptado.)  
 

Sobre a União Europeia, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Tem como objetivo a livre circulação de pessoas, bens e 

mercadorias. 
B) União aduaneira entre países-membro, principalmente 

entre a Europa e o Brasil. 
C) É um bloco econômico criado em 1992 para estabelecer 

uma cooperação econômica e política entre os países 
europeus. 

D) A organização essencial para a integração da Europa e a 
criação da União Europeia foi a Comunidade Econômica 
Europeia (CEE) ou também conhecida como Mercado 
Comum Europeu (MCE). 

 
Questão 17 
Sobre o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), analise 
as afirmativas a seguir. 

I. A prova viabiliza o acesso às instituições de educação pú-
blicas e privadas (sendo critério para conquista de bolsas 
de estudo e financiamento estudantil do governo federal). 

II. A prova também pode ser feita pelos “treineiros”, aqueles 
estudantes que ainda não concluíram o ensino médio, ou 
que ainda não tenham concluído esta etapa do ensino, 
nem a estejam cursando. 

III. Muitos estudantes têm direito a fazer o exame sem pagar. 
Os interessados devem solicitar isenção de taxa no período 
estipulado no sistema do Inep. 

IV. As questões do Questionário Socioeconômico são sobre 
o estudante, sua família e seus estudos; elas subsidiam 
estatísticas e estudos sobre a educação brasileira. 

 Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV. 
B) II e III, apenas. 
C) II e IV, apenas. 
D) I, III e IV, apenas. 
 
Questão 18 
“O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), decidiu que a delação do ex-governador do Rio de 
Janeiro __________________ não vai valer para as ações em 
que ele já foi condenado – as penas somam quase 282 anos 
de prisão.” Assinale a alternativa que completa correta-
mente a afirmativa anterior. 
A) Sérgio Cabral 
B) Wilson Witzel 
C) Marcelo Crivella 
D) Luiz Fernando Pezão 
 

Questão 19 

O mercado financeiro reage mal ao avanço da epidemia de 
Coronavírus no mundo, com a confirmação do primeiro caso 
no Brasil, na reabertura dos negócios após o carnaval. Nesta 
quarta-feira (26/02/2020), o principal índice da bolsa de 
valores brasileira, a B3, opera em forte queda, enquanto o 
dólar atingiu pela primeira vez o patamar de R$ 4,44.  

(Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/02/26/ 
bovespa.ghtml. Adaptado.) 

  

O Brasil tem como atual Ministro da Economia: 
A) Paulo Guedes. 
B) Onyx Lorenzoni. 
C) Rogério Marinho. 
D) Tarcísio Gomes de Freitas. 
 
Questão 20 
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) lançou, 
nesta quarta-feira (26/02/2020), a Campanha da Fraterni-
dade de 2020, com o tema “Fraternidade e Vida: dom e com-
promisso”. No ano passado, o foco foram as políticas públicas.  
A cerimônia de abertura ocorreu na sede da CNBB, no Setor 
de Embaixadas Sul. 

(Disponível em:https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/ 
2020/02/26/cnbb-lanca-campanha-da-fraternidade-com-tema-

fraternidade-e-vida.ghtml. Adaptado.) 
  

É o atual Papa da Igreja Católica e o Chefe de Estado da 
cidade-estado do Vaticano, sucedendo o Papa Bento XVI, 
que abdicou ao papado em 28 de fevereiro de 2013: 
A) Pio XI. 
B) Bonifácio VI. 
C) Papa Francisco. 
D) São João Paulo II. 
 

CONHECIMENTOS DA FUNÇÃO 
 
Questão 21 
O Benefício de Prestação Continuada, também conhecido 
como BPC, é um benefício socioassistencial regulamentado 
pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), que garante 
um salário mínimo mensal a idosos e pessoas com deficiência 
que não possuem meios de prover a própria manutenção, 
nem mesmo advindo de suas famílias. Considerando a Lei 
Orgânica de Assistência Social (LOAS), assinale a alternativa 
INCORRETA. 
A) O Benefício de Prestação Continuada deve ser revisto a cada 

dois anos para avaliação da continuidade das condições que 
lhe deram origem. 

B) Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa 
com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per 
capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo. 

C) A condição de acolhimento em instituições de longa per-
manência não prejudica o direito do idoso ou da pessoa 
com deficiência ao benefício de prestação continuada.  

D) A contratação de pessoa com deficiência como aprendiz 
acarreta a suspensão do Benefício de Prestação Continuada, 
limitando a três anos o recebimento concomitante da remu-
neração e do benefício. 
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Questão 22 
O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais 
complexos sistemas de saúde pública do mundo, abrangendo 
desde o simples atendimento para avaliação da pressão 
arterial, por meio da Atenção Primária, até o transplante de 
órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para 
toda a população do país. Considerando as responsabilidades 
dos entes que compõem o SUS, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) União: a gestão federal da saúde é realizada por meio do 

Ministério da Saúde. O governo federal é um dos princi-
pais financiadores da rede pública de saúde. O Ministério 
da Saúde formula políticas nacionais de saúde e realiza 
as ações. 

(     ) Estados e Distrito Federal: os estados possuem secreta-
rias específicas para a gestão de saúde; porém, o gestor 
estadual não pode aplicar recursos próprios. Mesmo 
sendo um dos parceiros para a aplicação de políticas 
nacionais de saúde, o estado não formula suas próprias 
políticas de saúde. Ele apenas planeja o SUS em nível 
estadual, respeitando a normatização federal. 

(     ) Municípios: são responsáveis pela execução das ações e 
serviços de saúde no âmbito do seu território. O gestor 
municipal deve aplicar recursos próprios e os repassados 
pela União e pelo estado. O município formula suas pró-
prias políticas de saúde e também é um dos parceiros para 
a aplicação de políticas nacionais e estaduais de saúde.  

A sequência está correta em 
A) F, F, F. 
B) F, F, V. 
C) F, V, F. 
D) V, V, V. 
 
Questão 23 
A seguridade social ou segurança social consiste em um 
conjunto de políticas sociais, cujo fim é amparar e assistir o 
cidadão e a sua família em situações como a velhice, a doença 
e o desemprego, e cujo princípio fundamental é a solidarie-
dade. Conforme dispõe a Constituição da República Federa-
tiva do Brasil de 1988, Capítulo II – da Seguridade Social, 
assinale a alternativa INCORRETA. 
A) São isentas de contribuição para a seguridade social as 

entidades beneficentes de assistência social que atendam 
às exigências estabelecidas em lei. 

B) Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a 
seguridade social, tendo irredutibilidade do valor dos 
benefícios como um de seus objetivos. 

C) A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de 
forma direta, nos termos da lei, mediante recursos proveni-
entes exclusivamente dos orçamentos do Distrito Federal. 

D) A proposta de orçamento da seguridade social será elabo-
rada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela 
saúde, previdência social e assistência social, tendo em 
vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretri-
zes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de 
seus recursos. 

 

Questão 24 
Previdência social é um seguro social pago pelos trabalha-
dores brasileiros com o objetivo de assegurar a subsistência 
do trabalhador em caso de incapacidade ou aposentadoria. 
Em relação ao Regime da Previdência Social, nos termos da 
Constituição Federal de 1988 – Art. 201, assinale a alternativa 
correta. 
A) É permitida a filiação ao regime geral de previdência social, 

na qualidade de segurado facultativo, de pessoa partici-
pante de regime próprio de previdência.   

B) É assegurada a aposentadoria no regime geral de previ-
dência social, nos termos da lei, sendo sessenta e cinco 
anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se 
mulher, observado tempo máximo de contribuição. 

C) É assegurado o reajustamento dos benefícios para preser-
var-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme 
critérios definidos em lei. Nenhum benefício que substitua 
o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do 
segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo.   

D) A lei instituirá sistema especial de inclusão previdenciária, 
com alíquotas diferenciadas, para atender aos trabalhado-
res de baixa renda, àqueles sem renda própria que se dedi-
quem ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, 
desde que pertencentes a famílias de baixa renda, com ex-
ceção dos que se encontram em situação de informalidade.  

 
Questão 25 
A violência contra crianças e adolescentes é um fenômeno 
complexo que envolve causas socioeconômicas e histórico- 
-culturais, aliado a pouca visibilidade, à ilegalidade e à impuni-
dade. A violência possui causas multifatoriais e necessita de 
uma intervenção interdisciplinar para o atendimento resolu-
tivo com profissionais específicos que possuem contato direto 
com a vítima, tendo importância fundamental na identifica-
ção, notificação e intervenção das situações de violência. No 
atendimento à vítima, proteger a identidade da criança e do 
adolescente abusados deve ser um compromisso ético-profis-
sional. Em relação ao atendimento a crianças e adolescente 
vítimas de violência, analise as afirmativas a seguir. 
I. Em caso de violência, a identidade da criança e do adoles-

cente deverá ser relatada somente às pessoas que irão 
tratar da criança/adolescente, ou seja, o nome verdadeiro 
deve ser divulgado para o menor número de pessoas 
possível. 

II. O adolescente tem direito ao sigilo e à confidencialidade 
das informações; no entanto, não pode ser rompido de 
forma alguma. Nos casos de violência é necessária a 
notificação ao Conselho Tutelar. 

III. Se o agressor é alguém da família, é conveniente informá-lo 
imediatamente.  

IV. Explicar claramente que a família poderá beneficiar-se de 
ajuda mútua. 

É correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) IV, apenas. 
C) I e IV, apenas. 
D) II e III, apenas. 



     

 
6 

PROCESSO SELETIVO – PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO/MG 

FUNÇÃO: EDUCADOR SOCIAL (M) ₮ 

Questão 26 
Uma política ou programa pode ser tratada de diversas 
formas, abordando diferentes dimensões, segundo sua espe-
cificidade e, ainda, os aspectos considerados mais prioritários 
para a avaliação. Os critérios utilizados para avaliar a política- 
-projeto estabelecem quais as características esperadas dos 
processos (ações) e/ou dos resultados (outputs/outcomes/ 
impactos). Usualmente, são cinco os critérios adotados nas 
avaliações de política-projetos; relacione-os adequadamente 
aos respectivos conceitos. 
1. Eficácia. 
2. Eficiência. 
3. Efetividade. 
4. Equidade. 
5. Sustentabilidade. 
(     ) A capacidade de desencadear mudanças sociais perma-

nentes, que alteram o perfil da própria demanda por po-
líticas-programas sociais e que retroalimentam o sistema 
de políticas sociais.  

(     ) A capacidade de contribuir para a redução das desigual-
dades e da exclusão social.  

(     ) A capacidade de produzir resultados permanentes, dire-
tos e indiretos, usualmente definidos como impactos, ou 
seja, as consequências maiores de um resultado; e de 
produzir o número possível de efeitos colaterais ou exter-
nalidades negativas.  

(     ) A capacidade de produzir os resultados esperados e 
desejados.  

(     ) A capacidade de produzir os resultados desejados com 
o menor dispêndio de recursos (humanos, materiais e 
financeiros).  

A sequência está correta em  
A) 5, 4, 3, 1, 2.  
B) 1, 2, 4, 3, 5. 
C) 2, 1, 5, 4, 3. 
D) 3, 5, 1, 2, 4. 
 
Questão 27 
Sobre o instrumental de pesquisa em processos de investi-
gação social, analise as afirmativas a seguir. 
I. Pesquisa qualitativa: é traduzida por aquilo que pode ser 

mensurável, pois a realidade e o sujeito são elementos 
separáveis.    

II. Métodos quantitativos: são orientados à busca da magni-
tude e das causas dos fenômenos sociais, sem interesse pela 
dimensão subjetiva e utilizam procedimentos controlados. 

III. Métodos qualitativos:  são exploratórios, descritivos e 
indutivos. 

IV. Métodos quantitativos: são orientados aos resultados, 
são replicáveis e generalizáveis. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I. 
B) III. 
C) I e IV. 
D) II, III e IV. 
 
 

Questão 28 
A Lei nº 8.842, de 04 de janeiro de 1994, dispõe sobre a 
Política Nacional do Idoso, que objetiva assegurar os direitos 
sociais do idoso, criando condições para promover sua 
autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. 
Em relação à Política Nacional do Idoso, assinale a alternativa 
correta.  
A) Considera-se idoso, para os efeitos desta lei, a pessoa 

maior de sessenta e cinco anos de idade. 
B) É permitida a permanência de portadores de doenças 

que necessitem de assistência médica ou de enfermagem 
permanente em instituições asilares de caráter social. 

C) É dever exclusivamente da família assegurar ao idoso 
todos os direitos da cidadania, garantindo sua partici-
pação na comunidade, defendendo sua dignidade, 
bem-estar e direito à vida. 

D) A participação do idoso, através de suas organizações re-
presentativas, na formulação, implementação e avaliação 
das políticas, planos, programas e projetos a serem desen-
volvidos é uma das Diretrizes da Política Nacional do Idoso. 

 
Questão 29 
A pesquisa-ação é uma forma de trabalho que permite ao 
pesquisador intervir diante de um problema. Teve seu surgi-
mento a partir da necessidade de superar a lacuna entre te-
oria e prática. A pesquisa-ação é um recurso de investigação 
do Educador Social. Considerando este método de pesquisa, 
assinale a alternativa correta. 
A) Deve ser entendida como um processo solitário de auto-

avaliação. 
B) É essencialmente espontânea e simples; consequente-

mente, não exige planejamento. 
C) Seu aspecto inovador se deve apenas a dois pontos: o 

caráter participativo e a contribuição à mudança social.                                                                                               
D) É um método conhecido na prática de muitas instituições 

socioeducativas, em que o mesmo grupo de educadores 
se reúne semanalmente para avaliar e refletir sobre sua 
prática cotidiana. 

 
Questão 30 
A unidade pública da Política de Assistência Social onde são 
atendidas as famílias e os indivíduos em situação de risco pes-
soal e social, com violação de direitos, como: violência física, 
psicológica e negligência; violência sexual; afastamento do 
convívio familiar devido à aplicação de medida de proteção; 
situação de rua; abandono; trabalho infantil; discriminação 
por orientação sexual e/ou raça/etnia; cumprimento de me-
didas socioeducativas em meio aberto de liberdade assistida 
e de prestação de serviços à comunidade por adolescentes, 
dentre outros, e que demandam intervenções especializadas 
da proteção social especial, se refere ao: 
A) CRAS. 
B) CREAS. 
C) CENTRO POP. 
D) CENTRO-DIA. 
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Questão 31 
A assistência social, 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. De acordo a Lei nº 
8.742, de 07 de dezembro 1993, relacione adequadamente 
os princípios e diretrizes a seguir. 
1. Princípios. 
2. Diretrizes. 
(     ) Participação da população, por meio de organizações re-

presentativas, na formulação das políticas e no controle 
das ações em todos os níveis. 

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

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

(     ) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem 
discriminação de qualquer natureza, garantindo equiva-
lência 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 para sua concessão. 

A sequência está correta em 
A) 1, 2, 1, 2, 2. 
B) 2, 1, 2, 1, 1. 
C) 1, 2, 2, 1, 2. 
D) 2, 1, 1, 2, 1. 
 
Questão 32 
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é um 
documento que reúne as leis específicas que asseguram os 
direitos e deveres de crianças e adolescentes no Brasil. Ele 
nasce da luta de diversos movimentos sociais que defen-
dem os direitos de crianças e adolescentes, já que antes do 
Estatuto existia apenas o “Código de Menores” que tratava 
de punir as crianças e os adolescentes considerados infra-
tores. “De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente considera-se criança, a pessoa até _______ 
anos de idade ___________, e adolescente aquela entre 
_________________ anos de idade. Nos casos expressos em 
lei, aplica-se __________________ este Estatuto às pessoas 
entre _________________ anos de idade.” Assinale a alter-
nativa que completa correta e sequencialmente a afirma-
tiva anterior. 
A) onze / incompletos / doze e dezoito / normalmente / 

dezoito e vinte e um  
B) doze / incompletos / doze e dezoito / excepcionalmente / 

dezoito e vinte e um  
C) doze / completos /doze e dezessete / normalmente / 

dezessete e vinte e um  
D) onze / completos / onze e dezessete / excepcionalmente / 

dezessete e vinte e um  
 
 
 

Questão 33 
A política social tem se apresentado como uma política 
fundamental para o “bem-estar dos cidadãos”. O Programa 
Bolsa Família é apontado como carro-chefe das políticas 
sociais e tem também papel unificador de outras políticas, 
sendo o mais importante programa no âmbito da política de 
assistência social que efetiva transferência direta de renda 
para famílias de baixa renda. Em relação ao Programa Bolsa 
Família, analise as afirmativas a seguir e assinale a correta. 
A) A concessão dos benefícios do Programa Bolsa Família tem 

caráter temporário e não gera direito adquirido. Mesmo 
que não haja nenhuma mudança, a confirmação das infor-
mações do cadastro deve ser feita obrigatoriamente a cada 
dois anos. 

B) O governo federal transfere todo mês um valor para as fa-
mílias que fazem parte do programa e cumprem seus com-
promissos. O saque é feito com cartão emitido no nome da 
criança; caso haja mais de uma criança na família, deve-se 
optar pela de maior idade. 

C) O valor transferido é calculado via sistema e depende da 
renda declarada pela família. Por isso, algumas famílias re-
cebem valores maiores que outras. A lista de beneficiários é 
privada, tendo acesso apenas os beneficiários do Programa 
no Portal do Programa Bolsa Família. 

D) Para participar do Programa é necessário ter renda mensal 
por pessoa de até R$ 100,00; é preciso ter crianças ou 
adolescentes na família, pois uma das condicionalidades 
para receber o benefício é garantir a frequência escolar 
mensal mínima de 70% para as crianças e adolescentes. 

 
Questão 34 
De acordo com a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que 
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, os 
direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças 
e adolescentes, sem discriminação. Com base no ECA, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. É dever da família velar pela dignidade da criança e do ado-

lescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desu-
mano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 

II. É dever exclusivamente do poder público assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao la-
zer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 
à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

III. Será garantida a convivência da criança e do adolescente 
com a mãe ou o pai privado de liberdade, por meio de visitas 
periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses 
de acolhimento institucional, pela entidade responsável, 
independentemente de autorização judicial. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) II, apenas. 
C) III, apenas. 
D) I e III, apenas. 
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Questão 35 
Para a Organização Mundial da Saúde (OMS) podem ser con-
sideradas drogas as substâncias naturais ou sintéticas com 
capacidade de modificar uma ou mais funções do organismo. 
As alterações dependem das características de composição 
da droga, formas de uso, quantidade e tempo, e também, das 
características de quem utiliza, pois a mesma droga pode 
provocar diferentes efeitos em cada indivíduo. Em relação ao 
uso do álcool e tabaco, analise as afirmativas a seguir. 
I. A experimentação de substâncias pode levar ao uso 

abusivo ou vício, que comprometem a saúde e as relações 
interpessoais. É na adolescência que se encontra o grupo 
de maior risco para a iniciação ao tabagismo. 

II. A desinibição é um efeito do álcool no organismo, 
podendo encorajar o indivíduo a ter comportamentos 
que, caso sóbrio, não teria. O consumo de álcool pode 
estar associado a outras condutas de risco, como taba-
gismo, uso de drogas ilícitas, sexo desprotegido, acidentes 
de trânsito, homicídios e suicídios. 

III. A dependência química é um risco e pode prejudicar o 
desenvolvimento de jovens, causando danos ao seu po-
tencial intelectual, emocional e social. O ambiente familiar 
e a convivência com amigos são influências marcantes 
para a experimentação de álcool e cigarro. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III. 
B) II, apenas. 
C) III, apenas 
D) I e III, apenas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 
1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 

ponta grossa.  
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, 
com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares etc., o que não acarreta em qualquer 
responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Processo Seletivo, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída de sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 35 (trinta e cinco) questões de múltipla escolha para todos as funções. 
5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém 

o número de questões previsto, se corresponde à função a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (gabarito) que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja 
incompleto ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As provas terão duração de 3h (três horas) para todas as funções. Este período abrange a assinatura e a transcrição das 
respostas para o Cartão de Respostas (gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(gabarito), devidamente assinado no local indicado. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato também poderá se retirar do 
local de provas a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o Caderno de 
Provas. 

11. Os 2 (dois) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local 
de aplicação antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, deverá ser lavrado o Termo de Ocorrência, assinado pelo 
candidato e testemunhado pelo outro, pelo Fiscal de Aplicação desta sala e pelo Coordenador da Unidade de Provas, para 
posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo. 

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 
www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de 
múltipla escolha. 
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 (dois) 
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato 
ao Processo Seletivo no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 
- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso 
pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Processo 
Seletivo. 


