CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS – SC

EDITAL N.º 001/2020
CADERNO DE PROVAS
ORIENTADOR SOCIAL

ASSINATURA DO CANDIDATO

Execução:

CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS – SC
CADERNO DE PROVAS
ORIENTADOR SOCIAL
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES GERAIS
• Você recebeu do fiscal de sala os materiais: caderno de
provas e cartão-resposta.

receptor e/ ou pagers, e/ou se comunicar com outro
candidato;

• A prova terá duração de 03 (três) horas, incluindo o
tempo de preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.

e) Faltar com respeito com qualquer membro da equipe

• O prazo mínimo de permanência na sala é de 01 (uma)
hora.
• Autorizado o início da prova, verifique se este caderno
contém questões objetivas de conhecimentos
específicos e questões de informática.
• Verifique se o material está em ordem, e se o seu nome,
CPF e número de inscrição conferem com os que
aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário,
comunique imediatamente o fiscal.
• Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso
esteja incompleto ou tenha defeito, solicite ao fiscal de sala
que o substitua, não cabendo reclamações posteriores
nesse sentido. O candidato deverá verificar, ainda, se o
cargo em que se inscreveu se encontra devidamente
identificado no Caderno de Prova.
• Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para
cada uma das questões objetivas, são apresentadas quatro
alternativas (A, B, C, D) e somente uma delas corresponde à
alternativa correta. Assinale UMA RESPOSTA; a marcação
em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que
uma das respostas esteja correta.
• No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras que
correspondem às respostas corretas deve ser realizada
com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma
contínua e densa, cobrindo todo o espaço compreendido
pelos círculos. A leitora óptica é sensível a marcas
escuras, portanto, preencha os campos de marcação
completamente. Exemplo:

de aplicação das provas, autoridades presentes e/ou
outros candidatos;
f) Fazer anotação de informações relativas às suas

respostas em qualquer outro meio que não o permitido
neste Edital;
g) Descumprir as instruções contidas no CADERNO DE

PROVAS e no CARTÃO-RESPOSTA;
h) Recusar-se a entregar o CADERNO DE PROVAS e o

CARTÃO-RESPOSTA ao término do tempo destinado à
sua realização;
i) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o

CARTÃO-RESPOSTA;
j) Não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender

ao procedimento de coletar sua impressão digital;
k) Perturbar de qualquer modo, a ordem dos trabalhos,

incorrendo em comportamento indevido;
l) For surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho

celular e/ ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a
realização das provas, mesmo que o aparelho esteja
desligado.
• Não será permitida, também, a utilização de telefone
celular ao final das provas, enquanto estiver dentro da
unidade de aplicação destas.
• Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e nem a
prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova. Cabe,
exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da
questão e decidir a resposta.

• Não serão computadas questões não respondidas nem
questões que contenham mais de uma resposta
(mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou
rasura, ainda que legível.

• O candidato somente poderá se retirar do local de prova
a partir dos 60 (sessenta) minutos, ou seja 01 (uma) hora
após o seu início devendo obrigatoriamente entregar o
CADERNO DE PROVAS e CARTÃO–RESPOSTA. Está
permitido levar apenas o rascunho do gabarito que se
encontra na última página do caderno de prova. Após
decorridos 90 minutos (uma hora e meia), o candidato
poderá levar o CADERNO DE PROVA.

• CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque,
não amasse, não dobre, não suje, pois ele é
insubstituível.

• Após a realização da prova, o candidato deverá sair
imediatamente das instalações físicas do local da prova,
não sendo mais permitido a utilização dos sanitários.

• SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO o candidato
que, durante a realização das provas:

• Os três últimos candidatos permanecem em sala, pois
deverão entregar as provas e sair da sala,
simultaneamente.

• O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA é de inteira
responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma
haverá substituição dele por erro do candidato.

a) Retirar-se do recinto da prova, durante sua realização,

sem a devida autorização;
b) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a

execução de quaisquer questões/itens das provas;
c) Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para

a sua realização;
d) Utilizar-se de régua de cálculo, livros, calculadoras e/ou

equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos
que não forem expressamente permitidos, gravador,

• Da análise de recursos resultar anulação de item
integrante de prova, a pontuação correspondente a esse
item será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido.
O gabarito preliminar será disponibilizado no mesmo dia
de aplicação da prova, a partir das 17h, nos sites da
Unoesc e da Prefeitura Municipal de Treze Tílias.
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LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 01
Indique a alternativa em que a palavra sublinhada
foi grafada corretamente com Z.
a) As obras foram paralizadas por falta de recursos.
b) Não houve hezitação dos candidatos quanto à
resposta da questão.
c) Vejo sol atravez daquela janela.
d) Os nativos do Brasil foram catequizados pelos
jesuítas.
QUESTÃO 02
Observe as frases seguintes e assinale a
alternativa correta quanto ao emprego do sinal da
crase.
I. Os candidatos estavam às voltas com os
materiais da prova.
II. A forma de pagamento dessa apostila foi à
prazo.
III. Dois aviões da FAB foram à China buscar os
brasileiros.
IV. Fui à Piratuba me distrair antes dessa prova.
a) Todas as frases apresentam erro quanto ao
emprego do sinal da crase.
b) I, II estão corretas quanto ao emprego do sinal da
crase.
c) I, III e IV estão corretas quanto ao emprego do
sinal da crase.
d) I e III estão corretas quanto ao emprego do sinal
da crase.
QUESTÃO 03
O termo em destaque está corretamente
empregado na frase:
a) A sessão da câmara dos vereadores inicia às 17
horas.
b) A sessão de moda feminina está sofrendo
reformas.
c) “A herança consiste, primeiramente, no ato de
sessão dos direitos aos herdeiros.”
d) O funcionário foi transferido para outra sessão.
QUESTÃO 04
Leia as frases e analise-as quanto às
recomendações
da
norma
culta
sobre
acentuação gráfica. A seguir, assinale a
alternativa correta.
I. “Só se vê bem com o coração. O essencial é
invisível para os olhos.”
II. “As coisas têm vida própria. Tudo é questão de
despertar sua alma.”
III. “Quem escreverá a história do que poderia ter
sido?”
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IV. “Em econômia, é fácil explicar o passado.”
a) I, II e III estão corretas.
b) Apenas I e IV estão corretas.
c) Nenhuma frase está correta.
d) Todas as frases estão corretas.
QUESTÃO 05
Analise o período a seguir e assinale a alternativa
correta: “Todos os candidatos estão preparados
para a prova.”
a) O termo sublinhado é sujeito composto.
b) O termo sublinhado é sujeito simples.
c) O termo sublinhado é núcleo do sujeito.
d) O termo sublinhado é predicativo do sujeito.
MATEMÁTICA
QUESTÃO 06
Com relação às equações do segundo grau, são
feitas as seguintes afirmações:
I. As soluções da equação (𝒙 − 𝟕)(−𝟒𝒙 − 𝟐) = 𝟎
são x = 1/2 ou x = 7.
II. Todas as equações do segundo grau possuem
duas soluções pertencentes ao conjunto dos
números reais.
III. As raízes da equação do segundo grau 𝒙² +
𝟒𝒙 − 𝟐𝟏 = 𝟎 são 𝒙 = 𝟑 ou 𝒙 = −𝟕.
É correto o que se afirma em:
a) II.
b) III.
c) I e III.
d) II e III.
QUESTÃO 07
O clube de xadrez de uma escola aceita novos
membros a uma taxa constante. O número de
membros desse clube, em função do tempo após
sua fundação, é dado pelo seguinte gráfico:
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b) O comprimento, C, de uma circunferência de raio
r pode ser obtido por meio da expressão 𝐶 = 𝜋𝑟².
c) Quanto à medida de seus lados, os triângulos
podem ser classificados em equiláteros (três
lados iguais), isósceles (dois lados iguais e um
diferente) e escalenos (três lados diferentes).
d) A área, A, de um triângulo de base b e altura h
pode ser obtida por meio da expressão 𝐴 =
√𝑏² + ℎ².

Nessa situação e de acordo com o gráfico, podese afirmar que:
a) Após 5 meses o clube de xadrez possuía 16
membros.
b) No momento de sua fundação o clube de xadrez
possuía 6 membros.
c) O número de membros no clube de xadrez
aumentou a uma taxa de 2 membros por mês.
d) Se a taxa de crescimento se mantiver constante,
após 2 anos o clube de xadrez contará com 62
membros.
QUESTÃO 08
No início de uma campanha de vacinação, um
posto de saúde precisou descartar 25 caixas de
vacinas por estarem fora do prazo de validade. No
final da campanha foram vacinadas 900 pessoas,
restando 5 caixas de vacina no estoque. Sabendo
que é possível vacinar 6 pessoas com o conteúdo
de cada caixa, quantas caixas de vacina existiam
no estoque desse posto de saúde no início da
campanha?
a) 150.
b) 155.
c) 175.
d) 180.
QUESTÃO 09
A Geometria é o estudo das formas dos objetos
presentes na natureza, das posições ocupadas
por esses objetos, das relações e das
propriedades relativas a essas formas. Nesse
contexto, pode-se afirmar que:
a) O raio de uma circunferência é equivalente a
duas vezes o seu diâmetro.

QUESTÃO 10
O número de alunos matriculados em uma escola
está crescendo a cada ano desde que ela foi
inaugurada. No primeiro ano havia 500 alunos
matriculados. A cada ano depois disso, o número
de alunos foi 20% maior que no ano anterior.
Considerando f(n) o número de alunos
matriculados no colégio no enésimo ano desde que
o colégio foi inaugurado, f é uma progressão
geométrica que pode ser representada pela
fórmula explícita:
a) 𝑓(𝑛) = 500 ∙ (1,2)𝑛−1 .
b) 𝑓(𝑛) = 500 ∙ (0,2)𝑛−1 .
c) 𝑓(𝑛) = 500 + 1,2𝑛.
d) 𝑓(𝑛) = 500 + (1,2) ∙ (𝑛 − 1).
LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 11
Segundo a Lei Orgânica do Município de Treze
Tílias, é da competência exclusiva da Câmara
Municipal:
a) Expedir Decretos, Portarias e outros atos
administrativos.
b) Exercer a fiscalização contábil, financeira e
orçamentária do Município, mediante controle
externo e pelos sistemas de controle interno do
Poder Executivo
c) Permitir ou autorizar o uso de bens municipais
por terceiros.
d) Fazer e publicar os atos oficiais.
QUESTÃO 12
Segundo a Lei Orgânica do Município de Treze
Tílias, é matéria a ser regulada em Lei Ordinária:
a) Lei Orçamentária Anual.
b) Código Tributário ao Município.
c) Plano Diretor.
d) Código de Posturas.
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QUESTÃO 13
A passagem do servidor de seu padrão de
vencimento para outro, imediatamente seguinte,
dentro da faixa de vencimento do cargo a que
pertence, pelo critério de merecimento,
observadas as normas estabelecidas no Plano de
Cargos, Carreiras e Vencimentos para os
Servidores da Prefeitura Municipal de Treze Tílias
e em seu decreto regulamentar, é:
a) Promoção.
b) Recolocação.
c) Progressão
d) Provimento.
QUESTÃO 14
Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Treze Tílias, o deslocamento de
servidor efetivo, com o respectivo cargo, para o
quadro de pessoal de outro órgão ou entidade da
Administração municipal, no âmbito do mesmo
Poder, é:
a) Cessão.
b) Redistribuição.
c) Remoção.
d) Relotação.
QUESTÃO 15
Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Treze Tílias, a Licença para Tratar de
Interesse Particular poderá ser de até:
a) Três anos, sem remuneração.
b) Três anos, com remuneração reduzida em um
terço.
c) Dois anos, sem remuneração.
d) Três anos, com remuneração integral.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO
QUESTÃO 16
Conforme a Resolução CNAS n. 19, de 24 de
novembro de 2016, o Programa Primeira Infância,
no Sistema Único de Assistência Social (SUAS),
corresponde à participação da política de
assistência social no Programa Criança Feliz,
criado pelo Decreto n. 8.869, de 05 de outubro de
2016. Assinale o objetivo que não corresponde ao
Programa Primeira Infância.
a) Apoiar as famílias com gestantes e crianças na
primeira infância no exercício da função protetiva
e ampliar acessos a serviços e direitos.
b) Estimular o desenvolvimento integral das
crianças na primeira infância em situação de
vulnerabilidade e risco social, fortalecendo
vínculos familiares e comunitários.
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c) Fortalecer a presença da assistência social nos
territórios e a perspectiva da proteção proativa e
da prevenção de situações de fragilização de
vínculos, de isolamentos e de situações de risco
pessoal e social.
d) Qualificar e incentivar o atendimento e o
acompanhamento nos serviços econômicos para
famílias com gestantes e crianças na primeira
infância não beneficiárias do Programa Bolsa
Família (PBF) e do Benefício de Prestação
Continuada (BPC).
QUESTÃO 17
O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe
sobre a ____________________________ à
criança e ao adolescente, considerando criança,
para os efeitos desta Lei, a pessoa
até______________________,
e
adolescente
_________________________________.
Nos
casos
expressos
em
lei,
aplica-se
excepcionalmente
este
Estatuto
às
pessoas__________________________________.
Em sequência, as expressões que completam
corretamente as lacunas anteriores são:
a) Assistência; doze anos de idade incompletos;
aquela entre doze e dezoito anos de idade; com
até dezoito de idade.
b) Proteção integral; doze anos de idade
incompletos; aquela entre doze e dezoito anos
de idade; entre dezoito e vinte e um anos de
idade.
c) Proteção integral; doze anos de idade
completos; aquela entre doze e dezessete anos
de idade incompletos; entre dezoito e vinte e
cinco anos de idade.
d) Proteção integral; doze anos de idade
completos; aquela entre doze e dezoito anos de
idade incompletos; com dezoito anos de idade.

QUESTÃO 18
O Art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei n. 8.069) assegura que a criança e o
adolescente têm direito à educação, visando ao
pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo
para o exercício da cidadania e qualificação para
o trabalho. A respeito dos direitos que possuem
a criança e o adolescente, qual alternativa é
incorreta, segundo essa Lei?
a) Direito à igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola.
b) Direito de ser respeitado por seus educadores.
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c) Direito de contestar critérios avaliativos mediante
liminar judicial, podendo recorrer às instâncias ao
Conselho escolar.
d) Direito de organização e participação em
entidades estudantis.
QUESTÃO 19
Conforme a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, é correto afirmar que:
a) A educação abrange os processos formativos
que se desenvolvem na educação escolar,
excluindo movimentos sociais, organizações da
sociedade civil, trabalho e manifestações
culturais.
b) A educação não escolar deverá se vincular ao
mundo do trabalho e à prática social.
c) A educação escolar compõe-se de: educação
básica (formada por educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio) e educação
superior.
d) Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as
normas comuns e as do seu sistema de ensino,
terão a incumbência de: notificar ao Conselho
Tutelar da sua região a relação dos alunos que
apresentem quantidade de faltas acima de 70%
do percentual permitido em lei.
QUESTÃO 20
Conforme a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, é incorreto afirmar que os
estabelecimentos de ensino, respeitadas as
normas comuns e as do seu sistema de ensino,
terão a incumbência de:
a) Informar pai e mãe, conviventes ou não com seus
filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais,
sobre a frequência e o rendimento dos alunos,
bem como sobre a execução da proposta
pedagógica da escola; além de assegurar o
cumprimento dos dias letivos e horas-aula
estabelecidas.
b) Notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao
juiz competente da Comarca e ao respectivo
representante do Ministério Público a relação dos
alunos que apresentem quantidade de faltas
acima de 50% do percentual permitido em lei;
além de promover ambiente escolar seguro,
adotando
estratégias
de
prevenção
e
enfrentamento ao uso ou dependência de
cigarros.
c) Notificar ao Conselho Tutelar do Município a
relação dos alunos que apresentem quantidade
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de faltas acima de 30% do percentual permitido
em lei.
d) Promover medidas de conscientização, de
prevenção e de combate a todos os tipos de
violência,
especialmente
a
intimidação
sistemática (bullying), no âmbito das escolas;
além de estabelecer ações destinadas a
promover a cultura de paz nas escolas.
QUESTÃO 21
Em se tratando do Benefício de Prestação
Continuada, é incorreto afirmar:
a) É voltado à pessoa com deficiência e ao idoso
que comprove não possuir meios de prover a
própria manutenção ou de tê-la provida por sua
família.
b) É um benefício de renda no valor de um salário
mínimo para pessoas com deficiência de
qualquer idade ou para idosos com idade de 65
anos ou mais que apresentam impedimentos de
longo prazo, de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial e que, por isso,
apresentam dificuldades para a participação e
interação plena na sociedade.
c) Foi aprovada a inclusão no público do Programa.
Primeira Infância no SUAS as famílias com
gestantes e crianças na primeira infância em
situação de vulnerabilidade e risco pessoal e
social, inseridas no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal
(CadÚnico) ou no Benefício de Prestação
Continuada (BPC).
d) É uma espécie de aposentadoria e dá direito ao
13º pagamento, podendo ser acumulado com
outro benefício no âmbito da Seguridade Social
(como, por exemplo, o seguro desemprego, a
aposentadoria e a pensão) ou no de outro
regime, exceto com benefícios da assistência
médica, pensões especiais de natureza
indenizatória e a remuneração advinda de
contrato de aprendizagem.
QUESTÃO 22
O Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e
do Adolescente (SGDCA) visa assegurar e
fortalecer a implementação do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), marco legal que
ratifica os direitos fundamentais da infância e da
adolescência. Assinale a alternativa correta
sobre esse Sistema.
a) O Sistema é formado pela integração e a
articulação entre o Estado, as famílias e a
sociedade civil para garantir e operacionalizar os
direitos das crianças e adolescentes. Trabalham
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para garantir os direitos: conselheiros tutelares,
promotores e juízes das Varas da Infância e
Juventude, defensores públicos, conselheiros de
direitos da criança e adolescente, educadores
sociais, profissionais que trabalham em
entidades sociais e nos Centros de Referência da
Assistência Social (CRAS), policiais das
delegacias especializadas, integrantes de
entidades de defesa dos direitos humanos da
criança e adolescente, entre outros.
b) Trata do Benefício de Prestação Continuada, do
Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos e de profissionais que trabalham em
entidades filantrópicas. Trabalham para garantir
os direitos: conselheiros tutelares, policiais das
delegacias normais e integrantes de entidades
de defesa dos direitos do campo e do Centro de
Referência Especializado de Assistência Social
(CREAS).
c) Desenvolve-se com vistas a certificar a proteção
integral por meio de diplomação dos vulneráveis.
Trabalham, nesse contexto, educadores sociais
na educação informal. O atendimento é exclusivo
no Programa de Proteção e Atendimento
Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI).
d) Papel exclusivo do Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente e do Centro
de Referência Especializado de Assistência
Social. Oferta-se o Serviço de Proteção e
Atendimento Integral à Família e o Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
QUESTÃO 23
A equipe de referência dos Centros de Referência
da Assistência Social (CRAS) para a prestação de
serviços e execução das ações no âmbito da
Proteção Social Básica nos municípios é
composta por recursos humanos de nível
superior e de nível médio. Sobre o CRAS é correto
afirmar:
a) É a porta de saída da Assistência Social. É um
local público, localizado prioritariamente em
áreas de maior vulnerabilidade social, onde são
oferecidos os serviços de Assistência Social com
o objetivo de fortalecer a convivência com os
adolescentes em acolhimento institucional.
b) O Centro de Referência Especializado de
Assistência Social (CREAS) é uma unidade
pública da política de Assistência Social onde
são atendidas famílias e pessoas que estão em
situação de risco social ou tiveram seus direitos
violados.
c) Oferta o Serviço de Proteção e Atendimento
Integral à Família (PAIF) e o Serviço de
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Convivência e Fortalecimento de Vínculos
(SCFV). No CRAS, os cidadãos também são
orientados sobre os benefícios assistenciais e
podem ser inscritos no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal. São
atendidas famílias e indivíduos em situação
grave de desproteção, pessoas com deficiência,
idosos, crianças retiradas do trabalho infantil,
pessoas inseridas no Cadastro Único,
beneficiários do Programa Bolsa Família e do
Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre
outros.
d) São atendidas famílias e indivíduos em situação
de risco pessoal e social com violação de
direitos, como: violência física, psicológica e
negligência; violência sexual; afastamento do
convívio familiar em razão de aplicação de
medida de proteção; situação de rua; abandono;
trabalho infantil; discriminação por orientação
sexual e/ou raça/etnia.
QUESTÃO 24
Sobre o Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos, analise as afirmativas a seguir:
I. É um serviço da Proteção Social Básica do
SUAS que é ofertado de forma complementar ao
trabalho social com famílias realizado por meio
do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às
Famílias (PAIF) e do Serviço de Proteção e
Atendimento Especializado às Famílias e
Indivíduos (PAEFI).
II. Pode ser ofertado no Centro de Referência da
Assistência Social (CRAS) ou nos Centros de
Convivência.
III. Realiza atendimentos em grupo. São
atividades artísticas, culturais, de lazer,
esportivas, entre outras, de acordo com a idade
dos usuários.
IV. Tem como objetivo fortalecer as relações
familiares e comunitárias, além de promover a
integração e a troca de experiências entre os
participantes, valorizando o sentido de vida
coletiva por meio da educação escolar.
Está correto o que se afirma em:
a) I, II, III e IV.
b) I, III e IV.
c) I, II, IV.
d) I, II e III.
QUESTÃO 25
Analise as afirmativas sobre educação não
escolar:
I. No Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos existem atividades educativas não
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escolares, as quais são regulamentas. Faz-se
necessário conhecer a Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistenciais, Resoluções e leis
específicas.
II. No Serviço Especializado em Abordagem
Social atendem-se pessoas em situação de rua
nos espaços públicos, bem como realizam-se
ações educativas.
III. No serviço de acolhimento institucional para
crianças e adolescentes existem atividades
educativas.
IV. Na política da Assistência Social as atividades
são de educação informal, semelhante à
educação não formal, pois não possui
formalidades e regulamentação.
Está incorreto o que se afirma em:
a) I e IV.
b) IV.
c) II e IV.
d) III e IV.

totalmente diferente, porque mesmo quando os
meninos que estão no espaço institucional,
enquanto meninos de classe popular, com
famílias submetidas à violência da polícia e
questões de diferença de classes sociais, têm na
sua rotina de vida que enfrentar sérias
dificuldades, tudo isso é multiplicado ou
triplicado no espaço do menino de rua.”
(Educadores de Rua - Uma abordagem crítica:
Alternativas de atendimento aos meninos de rua).
Com relação a esse texto, podemos afirmar que a
educação:
a) É restrita ao campo escolar, isto é, educação
comunitária.
b) É restrita ao campo da educação informal, isto é,
educação social.
c) É restrita ao campo da educação formal
extraescolar.
d) Acontece em espaços escolares e não escolares,
com suas especificidades.

QUESTÃO 26
Segundo a Constituição Federal de 1988, são
direitos sociais:
a) A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho,
a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à
infância, a assistência aos desamparados, na
forma desta Constituição.
b) As Políticas da Assistência Social.
c) As Políticas da Assistência Social e da
Educação.
d) O Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de
Assistência Social e o Sistema Único de
Educação.

QUESTÃO 29
Sobre a socioeducação, analise as afirmativas a
seguir:
I. Qualquer tipo de educação é, por natureza,
eminentemente
social.
O
conceito
de
socioeducação
destaca
e
privilegia
o
aprendizado para o convívio social e para o
exercício da cidadania.
II. Decorre das categorias conscientização e
libertação utilizadas por Paulo Freire e pelos
participantes da maioria dos movimentos de
cultura e educação popular do início dos anos
1960.
III. É uma concepção hegemônica da educação
comunitária advinda dos anos 30 do século XX,
cujas ideias liberais e democráticas se
consolidam em torno da Escola Nova, compondo
a concepção pedagógica.
IV. Existem Centros de Socioeducação para
adolescentes em conflito com a lei. O trabalho
socioeducativo, nesse sentido, é uma resposta às
premissas legais do Estatuto da Criança e do
Adolescente, bem como às demandas sociais do
mundo atual.
Está correto o que se afirma em:
a) I, II, III e IV.
b) I e III.
c) I e IV.
d) II e IV.

QUESTÃO 27
Assinale a alternativa que preenche a lacuna:
“São
reconhecidos
pelo(a)
____________________________ os cargos e
funções dos trabalhadores de ensino médio e
fundamental: monitor, educador social e
orientador social, entre outras.”
a) Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
b) Lei Orgânica da Assistência Social.
c) Estatuto da Criança e do Adolescente.
d) Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
QUESTÃO 28
Leia o fragmento escrito por Paulo Freire em
1989: “Mas quero estabelecer um grande marco
diferencial, óbvio também, entre o campo do
educador de rua e o campo da escola. E

QUESTÃO 30
Com o advento do Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo (Sinase) – Lei n.
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12.594/2012 –, foram estabelecidos objetivos para
as medidas socioeducativas aplicadas aos
adolescentes em conflito com a lei. Assinale a
alternativa correta sobre o que prevê a
socioeducação.
a) A desresponsabilização do adolescente quanto
às consequências lesivas do ato infracional,
sempre que possível incentivando a sua
reparação via prisão.
b) A integração social do adolescente e a garantia
de seus direitos individuais e sociais, por meio do
cumprimento de seu plano individual de
atendimento.
c) A aprovação da conduta infracional.
d) A integração social do adolescente e a garantia
de seus direitos individuais por meio do
cumprimento de seu plano individual de
atendimento a ser aplicado por policiais.
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