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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSARA 
 

CARGO: EDUCADOR SOCIAL 
EDITAL Nº 001/2017 

DATA: 05/03/2017 - PERÍODO: TARDE 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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Texto: TEREMOS MAIS OU MENOS 
MÉDICOS? 

 
Não há dúvida de que o diagnóstico do 

governo está correto. O Brasil precisa urgentemente 
de “Mais Médicos”, como diz o programa lançado 
pelo Ministério da Saúde. Com 1,8 profissionais 
para cada mil habitantes, o País se situa bem abaixo 
da média mundial. Só para citar um exemplo 
polêmico, Cuba, que poderia exportar profissionais 
para cá, não fosse o preconceito ideológico, tem uma 
média de 6,4 e uma colocação no Índice de 
Desenvolvimento  Humano, da ONU, relacionado à 
saúde bem superior à brasileira. Além disso, o Brasil 
precisa de “Mais Médicos” sobretudo em regiões 
remotas. Enquanto a média de profissionais no 
Sudeste e no Distrito Federal é superior a 2, ela fica 
abaixo de 1 no Norte, Nordeste e no Centro Oeste. 

 Um estudo recente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, o IPEA, também apontou a 
medicina como a carreira mais promissora no Brasil. 
É aquela capaz de gerar os maiores ganhos, com 
uma renda média de R$ 8,4 mil por mês, e a maior 
facilidade de encontrar um emprego – o que, hoje, 
acontece com 97% dos médicos formados. 

A situação típica de um mercado de trabalho 
aquecido, em que os jovens que se formam podem 
escolher onde trabalhar. Muitas vezes, entre a selva 
amazônica ou periferias das grandes metrópoles, e 
hospitais privados localizados nos bairros nobres dos 
centros urbanos, escolhem a segunda opção, ainda 
que tenham tido a formação subsidiada pelo Estado 
nas universidades públicas.  

(...) 
Fonte: Adaptado de Leonardo Attuch, Revista ISTO É, 17/07/2013. 

 
01 - A ideia principal do texto é? 
a) exportar médicos. 
b) mostrar a falta de médicos que assola o Brasil. 
c) falar somente das regiões afetadas pela falta de 
médicos. 
d) mostrar que a situação será resolvida. 
 
02 - “Um estudo recente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, o Ipea, também apontou a 
medicina  como a carreira mais promissora no 
Brasil. É aquela capaz de gerar os maiores 
ganhos, com uma renda média de R$ 8,4 mil por 
mês, e a maior facilidade de encontrar um 
emprego – o que, hoje, acontece com 97% do 
médicos formados”.  
Analise as assertivas de I a III sobre a palavra 
sublinhada que está no fragmento textual da 
questão e assinale a alternativa correta: 

I - trata-se morfologicamente de um pronome 
demonstrativo. 
II - no texto, apresenta a função de conectivo 
coesivo. 
III - faz referência a outra palavra na oração 
anterior. 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Nenhuma das afirmativas está correta. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
03 - “Um estudo Recente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, o Ipea, também apontou a 
medicina  como a carreira mais promissora no 
Brasil”. Assinale a alternativa na qual os termos  
sublinhados na oração acima, classificam-se 
morfologicamente na mesma ordem em que estão 
posicionados na oração: 
a) verbo, artigo, numeral, adjetivo. 
b) artigo, substantivo, verbo, adjetivo. 
c) verbo, artigo, substantivo, adjetivo. 
d) verbo, artigo, adjetivo, substantivo. 
 
04 - “A situação típica de um mercado de 
trabalho aquecido, em que os jovens que se 
formam podem escolher onde trabalhar”. Na 
frase anterior, entre aspas, o substantivo 
sublinhado pode ter um sentido diferente, 
dependendo da sua aplicação, como no exemplo a 
seguir, “Comprei frutas no mercado da esquina”. 
Isso ocorre por se tratar de:   
a) antônimo.  
b) sinônimo.  
c) parônimo. 
d) homônimo.  
 
05 - Além disso, o Brasil precisa de “Mais 
Médicos” sobretudo em regiões remotas. Assinale 
a alternativa em que a palavra poderia substituir 
o termo sublinhado na frase acima, sem alteração 
do sentido: 
a) longínquas. 
b) nos arredores. 
c) aproximadas. 
d) abrigadas.  
 
06 - “É aquela capaz de gerar os maiores ganhos, 
com uma renda média de R$ 8,4 mil por mês, e a 
maior facilidade de encontrar um emprego – o 
que, hoje, acontece com 97% do médicos 
formados”. 
Os termos grifados no período acima se 
apresentam após um travessão, isso ocorre 
porque sintaticamente formou-se um:  
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a) adjetivo. 
b) aposto. 
c) substantivo próprio. 
d) advérbio. 
 
07 - Utilizando as informações do diagrama 
abaixo é correto afirmar sobre os conjuntos A e B 
que: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) A ∩ B têm 5 elementos. 
b) A U B têm 9 elementos. 
c) A ⊃ B. 
d) A ∩ B têm 4 elementos. 
 
08 - Um reservatório de gás, em forma de um 
cilindro reto, possui 24 cm de altura e 4 cm de 
raio na base. Outro reservatório, com a mesma 
altura e cujo o raio da base é o dobro do 
primeiro, possui volume igual a: 
a) 1205,76 cm3 
b) 4823,04 cm3 
c) 2411,52 cm3 
c) 602,88 cm3 
 
09 - Se em uma promoção do tipo “leve 5 e pague 
4” posso comprar 10 latas de achocolatado por 
R$ 52,00; quanto pagaria, fora da promoção, por 
3 latas do mesmo achocolatado? 
a) R$ 13,00. 
b) R$ 15,60. 
c) R$ 19,50. 
d) R$ 26,00. 
 
10 - Para medidas grandes podemos usar o 
quilômetro, que vale 1000 metros; para medidas 
menores podemos utilizar o centímetro que vale 
___ do metro. 
O valor que completa corretamente a lacuna na 
frase acima é: 
a) 1/100. 
b) 1/10. 
c) 1/1000. 
d) 100. 

11 - Da relação abaixo, foi o único Ministro 
nomeado por Michel Temer a deixar sua pasta 
alegando motivos pessoais e não por 
envolvimento em escândalos: 
a) Fabiano Silveira. 
b) José Serra. 
c) Marcelo Calero. 
d) Romero Jucá. 
 
12 - Município paranaense que mais regenerou 
matas naturais nos últimos 30 anos: 
a) Foz do Iguaçu. 
b) Itaipulândia. 
c) Londrina. 
d) Santa Helena. 
 
13 - O Juiz Sérgio Moro determinou a prisão dos 
lobistas Jorge Luz e Bruno Luz, para o 
cumprimento da ordem judicial a Polícia Federal 
deflagrou antes do carnaval passado uma 
operação para a prisão dos investigados. Esta 
operação foi batizada com um trocadilho em 
relação aos nomes dos lobistas, mais 
precisamente foi denominada como: 
a) Black-out. 
b) Cosa Nostra. 
c) Eficiência. 
d) Mascate. 
 
14 - Município do qual Jussara foi desmembrado 
em 1.955: 
a) Araruna. 
b) Cianorte. 
c) Engenheiro Beltrão. 
d) Terra Boa. 
 
15 - O Sistema de Garantia dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (SGDCA) se consolidou 
em 2006, inspirado no ECA, por meio da 
Resolução 113 do Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (Conanda). O eixo 
que consiste no acesso à Justiça para a proteção 
legal dos direitos humanos de crianças e 
adolescentes, para lhes assegurar a reparação de 
direitos violados e a responsabilização de 
possíveis violadores onde estão as Defensorias 
Públicas e os Serviços de Assistência Jurídica 
Gratuita, as promotorias do Ministério Público, 
as Polícias e os Conselhos Tutelares é o: 
a) Do Controle. 
b) Da Promoção. 
c) Da Defesa. 
d) Da Assistência. 
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16 - Os Conselhos Tutelares foram criados pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente e o seu 
objetivo é, EXCETO: 
a) Atender crianças e adolescentes em situação de 
risco, aplicando medidas de proteção previstas em 
lei. 
b) Atender e aconselhar os pais ou responsáveis, 
aplicando as medidas pertinentes.  
c) Ofertar serviços especializados e continuados a 
famílias e indivíduos em situação de ameaça ou 
violação de direitos. 
d) Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, 
educação, serviço social, previdência, trabalho e 
segurança. 
 
17 - De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas abaixo: 
A _______________é conferida à criança ou 
adolescente a condição de dependente para todos 
os fins e efeitos de direito, inclusive 
previdenciário. Não estabelece vínculo de filiação 
e poderá ser revogada a qualquer tempo, 
mediante ato judicial fundamentado, sendo 
necessário ouvir o Ministério Público e a 
______________ visa a constituir para a criança 
ou adolescente uma nova família com todas as 
características da família natural. 
a) Guarda; adoção. 
b) Tutela; guarda. 
c) Curatela; adoção. 
d) Tutela; adoção. 
 
18 - A Constituição Federal brasileira e o 
Estatuto da Criança e do Adolescente deixam 
claro que as crianças e adolescentes são, antes de 
tudo, sujeitos de direitos que devem contar com a 
prioridade absoluta das políticas e planejamentos 
socioeconômicos. A situação de rua pode se dar 
de variadas formas. Há crianças que vivem com a 
família, mas durante o dia trabalham nas ruas, 
enquanto outras só conseguem voltar para a casa 
nos finais de semana. Há ainda aquelas que não 
possuem qualquer vínculo familiar e têm na rua o 
seu local de viver, dormir e trabalhar. Ao ver 
uma criança ou adolescente em situação de rua 
(pedindo esmola, dormindo nas calçadas, fazendo 
uso de drogas, sendo obrigada a trabalhar e etc) é 
essencial notificar o: 
a) Conselho Municipal. 
b) Conselho Tutelar. 
c) Núcleo Sócioeducativo. 
d) Órgão da Defensoria Pública. 
 

19 - Em vigor desde 1990, o Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA) é o marco legal e 
regulatório dos direitos humanos de crianças e de 
adolescentes. Em relação ao Estatuto da Criança 
e do Adolescente assinale (V) para as afirmativas 
verdadeiras e (F) para as falsas: 
( ) O ECA tem por objetivo a proteção 
integral da criança e do adolescente, de tal forma 
de cada brasileiro que nasce possa ter assegurado 
seu pleno desenvolvimento. 
( ) O ECA garante que as crianças e 
adolescentes brasileiros, sejam reconhecidos 
como objetos de intervenção da família e do 
Estado. 
( ) O ECA define que crianças e 
adolescentes têm direito à vida, saúde, 
alimentação, educação, esporte, cultura e 
liberdade.  
( ) O ECA considera criança o cidadão que 
tem até 12 anos incompletos. 
( ) O ECA aborda apenas questões de 
políticas de atendimento a saúde e a escola. 
A sequência CORRETA de cima para baixo é: 
a) V, V, V, F, V. 
b) V, V, F, V, V. 
c) V, F, V, V, F. 
d) V, V, V, F, F. 
 
20 - No Estatuto da Criança e do Adolescente as 
medidas de proteção à criança ou ao adolescente 
são aplicáveis sempre que seus direitos sofrerem 
ameaça ou violação. Assinale a alternativa que 
NÃO apresenta uma medida de proteção no caso 
de crianças: 
a) Inclusão em serviços e programas oficiais ou 
comunitários de proteção, apoio e promoção da 
família, da criança e do adolescente. 
b) Encaminhamento aos pais ou responsável, 
mediante termo de responsabilidade. 
c) Inclusão em programa de acolhimento familiar. 
d) Prestação de serviços à comunidade para reparar 
o dano. 
 
21 - NÃO pode ser encaminhado para o Conselho 
Tutelar casos de: 
a) Suspeita de roubo de objetos na escola. 
b) Suspeita ou confirmação de maus tratos. 
c) Negligência, discriminação ou exploração. 
d) Faltas frequentes injustificadas e evasão escolar. 
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22 - A política nacional do idoso tem por objetivo 
assegurar os direitos sociais do idoso. O idoso tem 
direito a, EXCETO: 
a) Atenção integral à saúde do idoso, por intermédio 
do Sistema Único de Saúde (SUS). 
b) Benefício de prestação continuada se tiver idade 
superior a 67 anos e não possuir outras rendas. 
c) Viver preferencialmente em abrigos ou Casas-
Lares. 
d) Acompanhante quando internado em qualquer 
unidade de saúde. 
 
23 - De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, pode ser aplicada ao menor, 
adolescente, que cometeu um ato infracional a 
seguinte medida socioeducativa: 
a) Internação em orfanato ou creche. 
b) Inclusão em programa de acolhimento familiar 
c) Medida de liberdade assistida. 
d) Internação em abrigo por cinco anos. 
 
24 - De acordo com o art. 19 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, assinale a alternativa 
que preenche corretamente a lacuna abaixo: 
É direito da criança e do adolescente ser criado e 
educado no seio de sua família e, 
excepcionalmente, em _____________ assegurada 
à convivência familiar e comunitária, em 
ambiente que garanta seu desenvolvimento 
integral. 
a) Família patriarcal. 
b) Família substituta. 
c) Família nuclear. 
d) Família extensa. 
 
25 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna abaixo: 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente é um órgão criado por 
determinação do _______________ e tem por 
objetivo fiscalizar o cumprimento das políticas 
públicas para a infância e à adolescência 
executadas pelo poder público e por entidades 
não governamentais. 
a) Conselho Tutelar. 
b) Decreto Universal dos Direitos da Criança. 
c) Poder executivo através dos gestores de políticas. 
d) Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
26 - A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) 
dispõe sobre a organização da assistência social 
no Brasil. De acordo com a Lei, a assistência 
social tem por objetivos, EXCETO: 
a) A proteção à família e a maternidade. 

b) A proteção à infância, à adolescência e à velhice. 
c) O amparo às crianças e adolescentes carentes. 
d) A coordenação da política nacional de educação. 
 
27 - Significa transferir um ou mais arquivos de 
um servidor remoto para um computador local. 
É um procedimento muito comum e necessário 
quando o objetivo é obter dados disponibilizados 
na internet. Assinale a alternativa que 
corresponde à definição acima: 
a) download. 
b) upload. 
c) messenger. 
d) quadriband. 
 
28 - Para responder uma mensagem no e-mail 
com cópia oculta, devemos apertar o botão: 
a) Cc 
b) Ctrl + L 
c) Ctrl + A 
d) Cco 
 
29 - Ao clicar com o botão direito em cima de 
uma pasta no Windows Explorer (Configuração 
padrão), teremos as seguintes opções abaixo, 
exceto: 
a) É possível renomear a pasta. 
b) É possível excluir a pasta. 
c) É possível criar um atalho. 
d) É possível mudar a cor da pasta. 
 
30 - É correto afirmar sobre o Word 2007: 

a) A ferramenta 
(www)

 é utilizada para auto correção. 

b) A ferramenta  é utilizada para inserir marca 
d’água. 

c) A ferramenta  é utilizada para inserir 
equações. 

d) A ferramenta  é utilizada para inserir 
símbolos. 
 
 
 


