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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSARA 
 

CARGO: PEDAGOGO 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 - A Lei nº 12.594/12, que institui o Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo 
(SINASE) trouxe importantes avanços como, 
EXCETO: 
a) Regulamentação da execução das medidas 
socioeducativas destinadas a adolescente que 
pratique ato infracional. 
b) Alteração do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA). 
c) Alteração da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT). 
d) Alteração das medidas socioeducativas do 
Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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16 - O SINASE tem como objetivo: 
a) Estabelecer a internação dos adolescentes em 
sistema prisional. 
b) Estabelecer medidas de internação definitiva em 
casa de apoio. 
c) Priorizar as medidas restritivas e privativas de 
liberdade. 
d) Priorizar as medidas em meio aberto em 
detrimento das restritivas e privativas de liberdade. 
 
17 - Quando uma criança ou adolescente pratica 
um fato previsto em lei como crime ou 
contravenção penal, esta conduta é chamada de 
ato infracional e de acordo com o Estatuto da 
Criança e do Adolescente poderá receber as 
seguintes medidas socioeducativas, EXCETO: 
a) Advertência. 
b) Transferência de abrigo. 
c) Liberdade assistida. 
d) Internação em estabelecimento educacional. 
 
18 - A Lei 12.594/2012 estabelece, de forma 
detalhada, as competências de cada ente na 
execução das medidas socioeducativas. É de 
competência do Município: 
a) Fiscalizar os programas para a execução das 
medidas socioeducativas de semiliberdade e 
internação. 
b) Criar, desenvolver e manter programas para a 
execução das medidas socioeducativas de 
semiliberdade e internação.          
c) Criar e manter programas de atendimento para a 
execução das medidas socioeducativas em meio 
aberto. 
d) Criar e fiscalizar os programas para a execução 
das medidas socioeducativas de semiliberdade e 
internação em meio aberto. 
 
19 - O Estatuto da Criança e do Adolescente é a 
lei que cria condições de exigibilidade para os 
direitos da criança e do adolescente, que estão 
definidos no artigo 227 da Constituição Federal. 
Analise as afirmativas abaixo em relação ao 
Estatuto da Criança e do Adolescente: 
I - A defesa dos direitos infanto-juvenis, na forma 
da lei, deve ser proporcionada exclusivamente 
pelo Estado e não pelos seus pais ou responsável 
quanto por qualquer cidadão. 
II - O Poder Público no nível municipal apenas 
tem o dever de desenvolver políticas públicas 
voltadas à proteção integral da saúde de crianças 
e adolescentes, sem o regime de prioridade. 
III - Somente em caráter excepcional é admitida 
a colocação em família substituta mediante a 

concessão de guarda a terceiro interessado, 
porquanto toda criança ou adolescente tem 
direito de ser criado e educado no seio da sua 
família natural, entendida esta como a 
comunidade formada pelos pais biológicos ou 
qualquer deles e seus descendentes. 
IV - Por determinação do Conselho Tutelar ou 
autoridade judiciária, no entanto, pais ou 
responsável podem ser obrigados a matricular 
seus filhos ou pupilos e acompanhar sua 
frequência e aproveitamento escolar também na 
creche, sob pena da prática da infração 
administrativa. 
Está CORRETO o que se afirma em: 
a) Apenas as afirmativas III e IV. 
b) Apenas as afirmativas I, II e IV. 
c) Apenas as afirmativas II, III e IV. 
d) Apenas as afirmativas I, II e III. 
 
20 - O Conselho Tutelar foi criado conjuntamente 
ao Estatuto da Criança e do Adolescentee 
instituído pela Lei nº 8.069 no dia 13 de julho de 
1990. Em relação ao Conselho Tutelar assinale 
(V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as 
falsas: 
( ) É composto por membros eleitos pela 
comunidade para mandato de cinco anos. 
( ) É obrigatória a existência de, pelo menos, 
um Conselho Tutelar por cidade, constituído por 
cinco membros. 
( ) É um órgão permanente que pode ser 
extinto, sendo subordinado a qualquer outro 
órgão estatal.  
( ) É atribuição do conselho atender não só 
as crianças e adolescentes, como também atender 
e aconselhar pais ou responsáveis. 
( ) Não é função do Conselho Tutelar fazer 
busca e apreensão de crianças e/ou adolescentes, 
expedir autorização para viagens ou desfiles, 
determinar a guarda legal da criança. 
( ) Integra o Poder Judiciário onde o 
conselheiro é responsável por aplicar medidas e 
executá-las.  
A sequência CORRETA de cima para baixo é: 
a) F, V, F, V, V, F. 
b) V, V, V, F, V, F. 
c) V, V, F, V, V, V. 
d) F, V, V, V, V, V. 
 
21 - A Assistência Social é um direito do cidadão 
e dever do Estado, instituído pela Constituição 
Federal de 1988 e que a partir de 1993, com a 
publicação da Lei Orgânica da Assistência Social 
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(LOAS), é definida como Política de Seguridade 
Social. 
Analise as afirmativas abaixo em relação à 
proteção social básica: 
I - Visa proporcionar a inclusão social, o 
fortalecimento dos vínculosfamiliares e 
comunitários e o acesso aos serviços públicos. 
II - É atribuída exclusivamente a pessoas com 
fragilização dos vínculos afetivos e relacionais, ou 
seja, discriminações etárias, étnicas, de gênero ou 
por deficiência, entre outras. 
III - É destinada a população que vive em 
situação de vulnerabilidade social, decorrentes 
da: pobreza, privação (ausência de renda, 
precária ou nulo acesso aos serviços públicos). 
IV - Faz parte da proteção social básicao 
Programa de Atenção Integrado às Famílias e o 
Bolsa Família. 
Está CORRETO o que se afirma em: 
a) Apenas as afirmativas I, II e III. 
b) Apenas as afirmativas III e IV. 
c) Apenas as afirmativas I, III e IV. 
d) Apenas as afirmativas I, II e IV. 
 
22 - Em relação ao Programa de Atenção Integral 
à Família (PAIF) assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) O PAIF é o principal programa de Proteção Social 
Básica, do Sistema Único de Assistência Social. 
b) O PAIF tem como público famílias em situação 
de vulnerabilidade social. 
c) O PAIF é um programa estratégico do SUAS por 
integrar os serviços socioassistenciais, programas de 
transferência de renda e benefícios assistenciais. 
d) O PAIF é oferecido obrigatoriamente pelo Centro 
de Referência Especializado de Assistência Social 
(CREAS).  
 
23 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna abaixo: 
O__________________ tem como público-alvo 
crianças, adolescentes, jovens, mulheres, pessoas 
idosas, pessoas com deficiência, e suas famílias, 
que vivenciam situações de ameaça e violações de 
direitos por ocorrência de abandono, violência 
física, psicológica ou sexual, exploração sexual 
comercial, situação de rua, vivência de trabalho 
infantil e outras formas de submissão. a situações 
que provocam danos e agravos a sua condição de 
vida e os impedem de usufruir de autonomia e 
bem-estar. 
a) CNAS. 
b) CREAS. 
c) FNAS. 

d) CRAS. 
 
24 - Assinale a ÚNICA alternativa que apresenta 
um serviço de Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade: 
a) Proteção e Atendimento Especializado a Famílias 
e Indivíduos. 
b) Habilitação e reabilitação na comunidade das 
pessoas com deficiência. 
c) Medidas socioeducativas em meio-aberto (PSC e 
LA). 
d) Medidas socioeducativas restritivas e privativas 
de liberdade, semiliberdade, internação provisória e 
sentenciada. 
 
25 - Analise as afirmativas abaixo em relação ao 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 
(PETI): 
I - Não tem caráter intersetorial, por isso também 
não integra a Política Nacional de Assistência 
Social. 
II - Compreende transferências de renda e 
trabalho social com famílias. 
III - Tem abrangência nacional e será 
desenvolvido de forma articulada pelos entes 
federados. 
IV - Não é ofertado serviços socioeducativos para 
crianças e adolescentes. 
Está CORRETO o que se afirma em: 
a) Apenas as afirmativas I, II e III. 
b) Apenas as afirmativas II, III e IV. 
c) Apenas as afirmativas II e III. 
d) Apenas as afirmativas I, II e IV. 
 
26 - A lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
Estatuto da Criança e do Adolescente, menciona 
que: 
a) Criança é a pessoa até os 15 anos de idade. 
b) Criança é aquela pessoa menor de 12 anos de 
idade. 
c) Criança é a pessoa com menos de 18 anos de 
idade. 
d) Criança é a pessoa com menos de 21 anos de 
idade. 
 
27 - O Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), em seus artigos 60 a 69, trata da 
profissionalização e proteção do trabalho. 
Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) É proibido qualquer trabalho ao menor de 
quatorze anos, salvo na condição de aprendiz. 
b) O trabalhador aprendiz tem direitos trabalhistas e 
previdenciários. 
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c) É proibido trabalho em horários que não 
permitem que o adolescente frequente regularmente 
a escola. 
d) É permitido trabalho ao menor em horário 
noturno, realizado no período entre 22h de um dia e 
5h do outro dia. 
 
28 - Em conformidade com o disposto na LOAS, 
a Política Nacional de Assistência Social rege-se 
pelos seguintes princípios democráticos:  
a) Supremacia do atendimento e universalização dos 
direitos sociais. 
b) Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia 
e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade. 
c) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, 
sem discriminação de qualquer natureza. 
d) Todas as alternativas anteriores. 
 
29 - No campo da assistência social, o artigo 6º, 
da Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS 
dispõe que as ações na área são organizadas em 
sistema: 
a) Centralizado e participativo. 
b) Centralizado e representativo. 
c) Descentralizado e participativo. 
d) Representativo e misto. 
 
30 - A Constituição de 1988 foi um marco na 
história da saúde pública brasileira, ao definir a 
saúde como “direito de todos e dever do Estado. 
A cerca do Sistema Único de Saúde (SUS), 
assinale a alternativa incorreta:  
a) Forma de organização, de modo a oferecer ações 
e serviços conforme a necessidade da população 
segundo demandas freqüentes em cada região. 
b) Participação popular de formadas segurado 
direito de participação de todos os seguimentos 
envolvidos no sistema – governo e prestadores de 
serviços, trabalhadores dê saúde e principalmente os 
usuários dos serviços, as comunidades e a 
população, por meio do conferencias de saúde. 
c) O caráter universal do SUS se deve em função da 
oferta de atendimento, sem distinções, de acordo 
com as necessidades gratuitamente. 
d) O financiamento do SUS é feito através de 
contribuições sociais, de patrões e empregados e do 
pagamento de impostos, embutidos no preço de 
serviços e produtos, Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias – ICMS. 
 
 


