MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2019

DATA DA PROVA: 08/03/2020

CARGO:
PEDAGOGO SOCIAL
(NÍVEL SUPERIOR)
Língua Portuguesa: 01 a 05; Matemática: 06 a 10;
Conhecimentos Gerais: 11 a 15; Conhecimentos Específicos: 16 a 30.
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA
1

Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2

A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3

Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4

O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora
ou para utilizar os sanitários.

5
6

Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).

7

Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema,
comunique imediatamente ao fiscal.

8

Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9

Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.
serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de
11 Não
uma resposta, emenda ou rasura.
12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local
13 Depois
de prova.
caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de
14 O
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da
15 É
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº do Documento

QUESTÕES DE 1 A 5 LÍNGUA PORTUGUESA

04. Uma das afirmações do autor no trecho destacado
é que “liberdade completa ninguém desfruta”. A respeito da estrutura sintática dessa oração, marque a alter01. O trecho a seguir foi extraído da obra ‘Memórias nativa CORRETA.
do Cárcere’, de Graciliano Ramos. Leia-o atentamente
para responder às próximas questões.
a) Tanto o sujeito como o objeto da oração são compostos.
“Nunca tivemos censura prévia em obra de arte. Efe- b) O termo “completa” desempenha a função de nútivamente se queimaram alguns livros, mas foram ra- cleo do sujeito.
ríssimos esses autos-de-fé. Em geral a reação se li- c) A função de sujeito da oração é desempenhada pelo
mitou a suprimir ataques diretos, palavras de ordem, termo “ninguém”.
tiradas demagógicas, e disto escasso prejuízo veio d) A expressão “liberdade completa” exerce a função
à produção literária. Certos escritores se desculpam de sujeito composto da oração.
de não haverem forjado coisas excelentes por fal- ___________________________________________
ta de liberdade - talvez ingênuo recurso de justificar
inépcia ou preguiça. Liberdade completa ninguém 05. Ainda em relação à interpretação do texto, ao aledesfruta: começamos oprimidos pela sintaxe e aca- gar que os escritores são “oprimidos pela sintaxe”, o
bamos às voltas com a Delegacia de Ordem Política autor pretende enfatizar que:
e Social, mas, nos estreitos limites a que nos coagem a gramática e a lei, ainda nos podemos mexer”. a) a censura estatal é capaz de utilizar diferentes recursos para promover a perseguição aos artistas.
Em relação à interpretação do texto, pode-se afirmar b) a produção literária jamais é completamente livre,
que o autor:
pois obedece a certas normas gramaticais.
c) os erros gramaticais podem se tornar um pretexto
a) denuncia a prática dos governos autoritários bra- para que o Estado ditatorial censure as obras literárias.
sileiros de censurarem previamente as obras de arte. d) os rigores das normas ortográficas são o principal
b) se queixa de que, se não fossem os ataques do Es- impedimento à produção literária em qualquer país.
tado, a qualidade da nossa literatura seria bem maior.
c) argumenta que a ausência de liberdade total não ___________________________________________
foi um grande obstáculo à produção literária de alta
QUESTÕES DE 6 A 10 qualidade.
MATEMÁTICA
d) indica duas barreiras que impediram por completo
o desenvolvimento da literatura nacional: a gramática 06. Algumas unidades de medidas são mais utilizadas
e a lei.
no Brasil. Sobre unidades de quantidade de matéria
___________________________________________ (massa), assinale a alternativa CORRETA:
02. O trecho destacado se inicia com a afirmação de
que “nunca tivemos censura prévia em obra de arte”.
Em relação ao sujeito dessa oração, pode-se afirmar
que:

a) Um grama equivale a mil miligramas.
b) Massa é, no Brasil, preferencialmente medida em
litros.
c) A unidade de massa “quilograma” abrevia-se como
“KG”, em letras maiúsculas.
d) Não é possível representar, no sistema de medidas
brasileiro, massas inferiores a um micrograma.
___________________________________________

a) está oculto.
b) é composto.
c) é inexistente.
d) está invertido.
___________________________________________ 07. Sobre a função:

03. Analise as alternativas a seguir e assinale a que
NÃO contém uma palavra que pode ser classificada Assinale a alternativa CORRETA.
foneticamente como proparoxítona.
a)
a) Gramática.
b) É uma função bijetora, considerando
b) Raríssimos.
c) Não é uma função injetora, uma vez que alguns elec) Efetivamente.
mentos do conjunto Domínio não possuem respectivos
d) Demagógicas.
valores no conjunto Imagem.
___________________________________________ d) É uma função do segundo grau, uma vez que a variável x está multiplicada por 2.
___________________________________________
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08. Assinale a alternativa que contém a soma das
raízes do sistema de equações a seguir:

a) Irã
b) Egito
c) Marrocos
d) Afeganistão
___________________________________________

a) -6.
b) -4.
c) +2.
d) +6.
___________________________________________

12. A notícia a seguir trata da participação do Brasil
na última reunião de uma das mais importantes organizações internacionais. Leia-a atentamente e marque a
alternativa que contém o nome que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

09. Sobre um pentágono, assinale a alternativa “Um Brasil próspero. Essa é a mensagem que o miCORRETA.
nistro da Economia, Paulo Guedes, quer entregar para
líderes, chefes de Estado e empresários presentes no
a) A soma de seus ângulos internos, assim como de __________________, em Davos. Principal represenum quadrado, é de 360º.
tante do governo brasileiro no local neste ano, Gueb) Possui 6 diagonais internas.
des deve se empenhar em atrair capital externo para o
c) Para um pentágono regular de lado l, sua área é país. A tarefa não é a das mais simples. No ano passado, o presidente Jair Bolsonaro decepcionou no evento
dada por .
ao realizar um discurso muito sucinto. Desta vez, as
d) A soma de seus ângulos externos é de 360º.
apresentações do ministro se concentrarão na redução
___________________________________________
do déficit fiscal e no avanço das reformas estruturais”.
10. O esquadro é uma ferramenta utilizada tanto para
realização de desenhos quanto em obras. É composta
por um triângulo retângulo, geralmente com ângulos
internos de 30º, 60º e 90º; ou dois de 45º e um de 90º.
Considerando o esquadro isósceles, se este possuir
hipotenusa de tamanho igual a 15cm, qual será o tamanho aproximado de cada cateto?
(Considere

)

a) 10,7cm.
b) 14cm.
c) 15cm.
d) 21cm.
___________________________________________
QUESTÕES DE 11 A 15 CONHECIMENTOS GERAIS
11. Considere a análise a seguir, a respeito de um recente fato que gerou repercussões nas relações internacionais, e marque a alternativa que indica o nome
do país que preenche CORRETAMENTE a lacuna.
“Naquele que talvez tenha sido o ataque mais significativo dos Estados Unidos no Oriente Médio em décadas,
a ordem do presidente Donald Trump de bombardear
o veículo em que viajava o general Qasem Soleimani
pegou todos de surpresa. Embora as consequências
do ataque ainda sejam incertas, essa ação pode facilmente desencadear um conflito militar na região, visto
que aquele general estava, de fato, no comando da política externa do _________, e era uma personalidade
política popular tanto no país dele quanto no exterior”.
(BBC Mundo, 07/01/2020, com adaptações).

(Veja, 20/01/2020, com adaptações)
a) Fórum Econômico Mundial
b) Tribunal Penal Internacional
c) Fundo Monetário Internacional
d) Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento.
___________________________________________
13. O seguinte trecho apresenta uma definição para
um importante conceito da atualidade. Leia-o atentamente e marque a alternativa que indica o conceito de
que se trata.
“Trata-se de um fenômeno social total e multidimensional, que não é completamente recente, nem inteiramente novo. No entanto, dizer que esse fenômeno
está inserido num processo histórico não significa negar a sua dimensão de novidade. Na verdade, esse
processo compreende atualmente novas dinâmicas
econômicas, políticas e culturais, com importante dimensão e impacto, e que constituem uma verdadeira transformação no mundo em que vivemos. Em
síntese, tem-se experimentado a passagem de uma
internacionalização de certas instituições econômicas de raiz nacional para um processo mais generalizado de integração econômica à escala mundial”.
a) Globalização.
b) Nacionalismos.
c) Direitos Humanos.
d) Desenvolvimento Sustentável.
___________________________________________
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14. Em 1948, a Assembleia Geral da Organização das
Nações Unidas adotou a chamada ‘Declaração Universal dos Direitos Humanos’. Examine as opções a
seguir e marque a alternativa que NÃO apresenta um
dos princípios que norteiam esse documento, conforme referidos em seu preâmbulo.

I - Custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e imagens e em
outros meios de comunicação que sejam explorados
mediante autorização, concessão ou permissão do poder público.
II - Concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas.
a) Desenvolvimento de relações amistosas entre as III - Reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder
nações.
Público, pelos concessionários de canais comerciais.
b) Dignidade inerente a todos os membros da família Analise as afirmativas e assinale a alternativa CORhumana.
RETA:
c) Protecção dos direitos do homem através de um regime de direito.
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
d) Esvaziamento das identidades nacionais, para re- b) Apenas a afirmativa III está correta.
dução das desigualdades.
c) Nenhuma afirmativa está correta.
___________________________________________ d) Todas as afirmativas estão corretas.
___________________________________________
15. De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Assis Chateaubriand, o exercício de determinadas 18. As ações da assistência social no SUAS (Sistema
medidas é da competência administrativa comum do Único de Assistência Social) são organizadas em dois
Município, da União e do Estado. Marque a alternativa tipos de proteção: básica e especial. Desenvolvidas
que NÃO indica uma dessas medidas.
e/ ou coordenadas pelas unidades públicas, EXCETO
qual?
a) Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das
instituições democráticas e conservar o patrimônio pú- a) Centros de Referência da Assistência Social (CRAS).
blico.
b) Centros de Referência Especializados de Assistênb) Combater as causas da pobreza e os fatores de cia Social (CREAS).
marginalização, promovendo a integração social dos c) Centros de Referência Especializados para a Popusetores desfavorecidos.
lação em Situação de Rua (Centro POP).
c) Legislar sobre assuntos de interesse local, bem d) Centros de Referência em Saúde do Trabalhador
como instituir a guarda municipal para a proteção de (CRAST).
seus bens, serviços e instalações.
___________________________________________
d) Proteger os documentos, as obras e outros bens de
valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as 19. O benefício eventual por situação de nascimento,
paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. citado no SUAS (Sistema Único de Assistência Social)
___________________________________________ é devido a múltiplas famílias, entre elas quais podemos
afirmar ser(em) correta(s)?
QUESTOES DE 16 A 30 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
I - Famílias adotantes de crianças.
II - Casais que não possuem união oficializada.
16. A LDB (Lei Diretrizes e Bases) afirma em seu art. III - Adolescentes grávidas ou mães adolescentes.
65 que: “A formação docente, exceto para a educação IV - Famílias e pessoas que geraram filhas/os ou se
superior, incluirá prática de ensino” com no mínimo, consideram mães e que possuem orientação sexual ou
quantas horas?
identidade de gênero diferente da socialmente estabelecida.
a) 400 (quatrocentas horas).
b) 300 (trezentas horas).
Analise as afirmativas e assinale a alternativa CORc) 200 (duzentas horas).
RETA:
d) 800 (oitocentas horas).
___________________________________________ a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas a afirmativa III está correta.
17. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e c) Todas as afirmativas estão corretas.
a veiculação de programas de ensino a distância, em d) Nenhuma afirmativa está correta.
todos os níveis e modalidades de ensino, e de educa- ___________________________________________
ção continuada, e gozará de tratamento diferenciado, 20. Segundo Vygotsky (1976, p. 78), “a relação proque incluirá segundo a LDB (Lei 9.394/1996) em seu fessor-aluno não deve ser uma relação de imposição,
art. 80:
mas sim, uma relação de cooperação, de respeito e
de crescimento”, no qual o aluno deve ser considerado
como um sujeito?
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a) Interativo e ativo no seu processo de construção de
conhecimento.
b) Passivo e compreensível no seu processo de construção de conhecimento.
c) Curioso e ativo no seu processo de construção de
conhecimento.
d) Receptível e moroso no seu processo de construção de conhecimento.
___________________________________________

24. O adolescente autor de ato infracional é responsabilizado por determinação judicial a cumprir medidas
socioeducativas, que contribuem de maneira pedagógica para o acesso a direitos e para a mudança de valores pessoais e sociais dos adolescentes. De acordo
com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), as
medidas socioeducativas podem acontecer:
a) Em apenas liberdade, ou em meio aberto.
b) Em liberdade, em meio aberto ou, com privação de
liberdade, sob internação.
c) Com privação de liberdade.
d) Sob internação.
___________________________________________

21. O benefício eventual é um direito assegurado a
todas as famílias e indivíduos que, no momento de
contingência social, necessitem da proteção social
imediata do Estado. Deste modo, pode-se afirmar que
tal oferta pública contribui para a igualdade de acesso
a direitos fundamentais, especialmente para:
25. A liberdade assistida pressupõe certa restrição de
direitos e um acompanhamento sistemático do adolesa) Assegurar o direito de ignomínia.
cente, mas sem impor ao mesmo o afastamento de seu
b) Assegurar o benefício recursal.
convívio familiar e comunitário. Essa medida é fixada
c) Assegurar a dignidade da picardia.
pelo prazo mínimo de quanto tempo?
d) Assegurar a dignidade humana.
___________________________________________ a) Seis meses, podendo ser prorrogada, revogada ou
substituída caso a Justiça determine.
22. O SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento b) Oito meses, podendo ser prorrogada, revogada ou
de Vínculos) é um serviço da Proteção Social Básica substituída caso a Justiça determine.
do SUAS que é ofertado de forma complementar ao c) Três meses, podendo ser prorrogada, revogada ou
trabalho social com famílias realizado por meio do Ser- substituída caso a Justiça determine.
viço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias d) Dez meses, podendo ser prorrogada, revogada ou
(PAIF) e do Serviço de Proteção e Atendimento Es- substituída caso a Justiça determine.
pecializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI). Realiza ___________________________________________
atendimentos em grupo. São atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, dentre outras, de acordo 26. O ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) rescom a idade dos usuários. Esses grupos podem ser salta em seu art. 94, as entidades que desenvolvem
formados por:
programas de internação. Dentre as suas obrigações,
podemos apontar, entre outras:
I - Crianças e adolescentes de 3 a 17 anos.
II - Adolescentes de 15 a 17 anos.
I - Propiciar atividades culturais, esportivas e de lazer.
III - Jovens de 18 a 29 anos.
II - Oferecer atendimento personalizado, em pequenas
IV - Adultos de 30 a 65 anos.
unidades e grupos reduzidos.
III - Informar, quando solicitado judicialmente, ao adoAnalise as afirmativas e assinale a alternativa COR- lescente internado e ao seu responsável sobre sua siRETA:
tuação processual.
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas a afirmativa III está correta.
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
d) Apenas a afirmativa IV está correta.
___________________________________________
23. Para participar do SCFV (Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos), o cidadão deve procurar
qual referência assistencial do seu município?
a) CEAS – Conselho Estadual de Assistência Social.
b) FEAS – Fundo Estadual de Assistência Social.
c) CONPDEC – Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil.
d) CRAS – Centro de Referência em Assistência Social.

Analise as afirmativas e assinale a alternativa CORRETA:
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas a afirmativa III está correta.
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
d) Nenhuma afirmativa está correta.
___________________________________________
27. O ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) afirma em seu art. 101, § 3o que crianças e adolescentes somente poderão ser encaminhados às instituições
que executam programas de acolhimento institucional,
governamentais ou não, por meio de uma guia de acolhimento, expedida pela autoridade judiciária, na qual
obrigatoriamente constará, dentre outros vários requisitos, EXCETO:
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a) Sua identificação e a qualificação completa de seus
pais ou de seu responsável, se conhecidos.
b) O endereço de residência dos avós.
c) Os nomes de parentes ou de terceiros interessados
em tê-los sob sua guarda.
d) Os motivos da retirada ou da não reintegração ao
convívio familiar.
___________________________________________

a) Questões de aprendizagem, classes dominantes,
questões didáticas.
b) Questões de poder, classes hierárquicas, questões
sociais.
c) Questões de autoritarismo, classes sociais, questões éticas.
d) Questões de poder, classes sociais, questões raciais.
___________________________________________

28. A metodologia de projetos não precisa ser dissociada da programação acadêmica. Ela pode e até deve
ser programada e proposta juntamente com os alunos,
de tal forma a intensificar o processo de aprendizagem
dos conteúdos e, principalmente, possibilitar diversificação de ações, formas e vivências que venham ainda propiciar uma amplitude de desenvolvimento das
diferentes competências. Na realidade, os projetos temáticos são ferramentas que possibilitam uma melhor
forma de trabalhar os velhos conteúdos de maneira
mais atraente e interessante. Dessa maneira, podemos afirmar que a metodologia de projetos é:

30. A formação continuada dos trabalhadores da educação vem assumindo posição de destaque nos dias
atuais no que tange às políticas públicas, pois está associada ao processo de:
a) Melhoria da qualidade da comunidade.
b) Melhoria da qualidade da escola.
c) Melhoria da qualidade do ensino.
d) Melhoria da qualidade do país.
___________________________________________

a) Um caminho entre a problematização e a realização.
b) Um caminho entre a liberdade e a autonomia.
c) Um caminho entre a teoria e a prática.
d) Um caminho entre a razão e a emoção.
___________________________________________
29. Sobre o currículo e a construção do conhecimento,
HORNBURG e SILVA, 2007, p.1 afirmam:
“O currículo não diz respeito apenas a uma relação de conteúdos, mas envolve também:
“__________________”, tanto nas relações professor/aluno e administrador/professor, quanto
em todas as relações que permeiam o cotidiano
da escola e fora dela, ou seja, envolve relações de
“___________________” (classe dominante/classe
dominada) e “___________________”, étnicas e de
gênero, não se restringindo a uma questão de conteúdos”.
Preencha as lacunas em branco conforme a alternativa correspondente à citação acima:

GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 09/03/2020.
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