
1 

 

 

  PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA – ES 

PROCESSO SELETIVO– EDITAL 002/2020 

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

CUIDADOR SOCIAL 

  Este caderno de questões está constituído de 25 questões: 
  Língua Portuguesa: 05  Matemática : 05 Especificas da Assistência Social: 15 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA 

1 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

2 Confira devidamente o caderno de questões; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

3 Confira seus dados no cartão de respostas: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

4 O cartão de respostas deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, sem 
rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o 
espaço, e não apenas “x”. 

5 Não amasse nem dobre o cartão de respostas; evite usar borracha. É vedada a substituição do cartão de 
respostas decorrente de erro cometido por candidato. 

6 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas 
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de 
consulta. 

7 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

8 O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos 1h30 (uma hora e trinta minutos) do 
início da prova. 

9 Ao final dos trabalhos, devolva ao Fiscal de Sala o cartão de respostas devidamente preenchido e 
assinado.  

10 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer na sala, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

11 O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação de prova, não 
podendo permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários. 

12 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

 
Destaque aqui 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             
PROCESSO SELETIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES 
CUIDADOR SOCIAL 
 
Marque aqui as suas respostas:  
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Leia  o texto e responda as questões de 01 a 05: 
 
                             Houve protestos. 
 
Deram uma bola a cada criança e tempo para brincar. Elas 
aprenderam malabarismos incríveis e algumas viajavam 
pelo mundo exibindo sua alegre habilidade. (O problema é 
que muitos, a maioria, não tinham jeito e eram feios de 
noite, assustadores. Seria melhor prender essa gente – 
havia quem dissesse.) 
Houve protestos. 
Aumentaram o preço da carne, liberaram os preços dos 
cereais e abriram crédito a juros baixos para o agricultor. 
O dinheiro que sobrasse, bem, digamos, ora o dinheiro 
que sobrasse! 
Houve protestos. 
Diminuíram os salários (infelizmente aumentou o número 
de assaltos) porque precisamos combater a inflação e, 
como se sabe, quando os salários estão acima do índice 
de produtividade eles se tornam altamente inflacionários, 
de modo que. 
Houve protestos.  
Proibiram os protestos. 
E no lugar dos protestos nasceu o ódio. Então surgiu a 
Casa de Vidro, para acabar com aquele ódio. 
ÂNGELO, I. A casa de vidro. São Paulo: Círculo do Livro, 
1985. 
 
1)Conforme  o texto  “Houve protestos.”  Assinale  a 
alternativa CORRETA: 
a) Os protestos ocorreram porque foi dado bola as 
crianças sem permissão da sociedade. 
b) Analisando o texto pode se chegar a conclusão que as 
pessoas fizeram protestos porque  estavam insatisfeitas  
com a economia do país. 
c) Houve protestos porque as pessoas não aceitaram a 
casa de vidro. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
2) “Aumentaram o preço da carne, liberaram os 
preços dos cereais e abriram crédito a juros baixos 
para o agricultor.” Assinale a alternativa a qual os 
verbos sublinhados estão no pretérito imperfeito do 
indicativo: 
a) Aumentavam o preço da carne, liberavam os 
preços dos cereais e abriam  crédito a juros baixos para 
o agricultor. 
b) Aumentarão o preço da carne, liberarão os preços dos 
cereais e abrirão crédito a juros baixos para o agricultor. 
c) Aumentam o preço da carne, liberam os preços dos 
cereais e abrem crédito a juros baixos para o agricultor. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
3) “Elas aprenderam malabarismos incríveis e 
algumas viajavam pelo mundo exibindo sua alegre 
habilidade.”  Assinale a alternativa que substitui o  
vocábulo  sublinhado sem alterar  o sentido: 
a)lúgubre  inépcia 
b)hilariante capacidade 
c)sisuda  capacidade 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
4) E no lugar dos protestos nasceu o ódio. Assinale  a 
alternativa que  que estão escritas conforme a palavra 
sublinhada: 
a) esceto -  fóscil. 
b) ascender  -convalescente. 

c) escencial- escesso. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
5)“...índice de produtividade eles se tornam 
altamente inflacionários, de modo que.” A expressão 
sublinhada  pode ser classificada em: 
a) Conjunção subordinativa  condicional. 
b) Conjunção subordinativa temporal. 
c) Conjunção subordinativa consecutiva. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
MATEMÁTICA 

 
6)Edu aplicou a importância de R$10.000,00 à taxa de 
juros simples de 1,5% a.m. obtendo um rendimento de 
R$150,00 no prazo de: 
a) 10 meses 
b) 15 meses 
c) 5 meses 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
7)Um check-up realizado, numa quarta-feira, terá seu 
resultado liberado em 33 dias. O resultado será 
liberado, portanto, em uma: 
a) Segunda-feira 
b) Quarta-feira 
c) Sexta-feira 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
8)Em decímetros, determine quanto equivale 2,41 
metros. 
a) 0,241 dm 
b) 24,1dm 
c) 24100 dm 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
9)Seguindo os critérios de medidas de capacidade, dê 
o resultado, em mililitros, da operação matemática a 
seguir: 

𝟕, 𝟗𝒍 − 𝟖𝟑𝒎𝒍 = ? 𝒎𝒍 
a) 7817 ml 
b) 781,7 ml 
c) 78,17 ml 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
10)Dudu realiza certa atividade laboral, em 6 horas de 
trabalho. Edu é 20% mais eficiente que Dudu. Nessas 
circunstâncias, o quantitativo de horas necessárias 
para que Edu realize essa tarefa é: 
a) 7 horas 
b) 9 horas 
c) 5 horas 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
ESPECIFICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
11) O Caderno de Orientações Técnicas para Serviços 
de Acolhimento para Crianças e Adolescentes 
contempla parâmetros para a organização de: 
a)Repúblicas, destinadas ao atendimento de jovens que 
atingem a maioridade em serviços de acolhimento para 
crianças e adolescentes e que, após os 18 anos, precisam 
de apoio durante um período de transição. 
b)Abrigos, destinadas ao atendimento de jovens que 
atingem a maioridade em serviços de acolhimento para 
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crianças e adolescentes e que, após os 21 anos, precisam 
de apoio, durante um período de transição. 
c)Comunidades, destinadas ao atendimento de jovens que 
atingem a maioridade em serviços de acolhimento para 
crianças e adolescentes e que, após os 17 anos, precisam 
de apoio durante um período de transição. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
12)No Brasil, as origens do atendimento a crianças e a 
adolescentes em serviços de acolhimento remontam 
ao período colonial. Mas foi apenas com a 
promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) que crianças e adolescentes passaram a ser 
concebidos como: 
a)sujeitos de direito. 
b)autoridades judiciárias. 
c)excepcionalidades de medidas. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
13)De acordo com o Caderno de Orientações Técnicas 
para Serviços de Acolhimento para Crianças e 
Adolescentes, crianças e adolescentes com vínculos 
de parentesco, não devem ser separados ao serem 
encaminhados para serviço de acolhimento, salvo: 
a)visitas e encontros com as famílias e com as pessoas de 
referências da comunidade da criança e do adolescente. 
b)se isso for contrário ao seu desejo ou interesses ou se 
houver claro risco de violência. 
c)adolescentes com perfil de difícil colocação em família 
substituta. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
14)De acordo com a Política Nacional de Assistência 
Social – PNAS, a Assistência Social como política de 
proteção social configura-se como uma nova situação 
para o Brasil. Ela significa: 
a)entender que a população tem necessidades, mas 
também possibilidades ou capacidades que devem e 
podem ser desenvolvidas. 
b)identificar forças e não fragilidades que as diversas 
situações de vida possuam. 
c)garantir a todos, que dela necessitam, e sem 
contribuição prévia a provisão dessa proteção. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
15)A PNAS define a captação das diferenças sociais, 
entendendo que as circunstâncias e os requisitos 
sociais circundantes do indivíduo e dele em sua 
família são determinantes para sua proteção e 
autonomia, como uma visão: 
a)Inovadora. 
b)Assistencial. 
c)Protetiva. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
16)Municípios com população entre 50.001 a 100.000 
habitantes são classificados pela PNAS como: 
a)Munícios médios. 
b)Municípios pequenos 2. 
c)Municípios grandes. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
17)De acordo com a Lei Orgânica da Assistência 
Social – LOAS, é princípio da assistência social 
a igualdade de direitos, no acesso ao atendimento, 
sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-
se: 

a)equivalência às populações urbanas e rurais. 
b)serviços de qualidade, bem como à convivência familiar 
e comunitária. 
c)ação assistencial alcançável pelas demais políticas 
públicas. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
18)De acordo com a LOAS, a gestão das ações na área 
de assistência social fica organizada sob a forma de 
sistema descentralizado e participativo, denominado 
Sistema Único de Assistência Social (Suas), tendo 
alguns objetivos, dos quais, podemos citar: 
I - estabelecer as responsabilidades dos entes 
federativos na organização, regulação, manutenção e 
expansão das ações de assistência social. 
II -  afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia 
de direitos. 
III -  primar a responsabilidade do Estado na condução 
da política de assistência social em cada esfera de 
governo. 
Está CORRETO o que se afirma em: 
a)II e III, apenas. 
b)I e II, apenas. 
c)I, II e III. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
19)A unidade pública de abrangência e gestão 
municipal, estadual ou regional, destinada à prestação 
de serviços a indivíduos e a famílias que se encontram 
em situação de risco pessoal ou social, por violação 
de direitos ou contingência, que demandam 
intervenções especializadas da proteção social 
especial denomina-se: 
a)CREAS. 
b)CRAS. 
c)PAIF. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
20)De acordo com a LOAS, o benefício de prestação 
continuada é a garantia de _____________ por mês à 
pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e 
cinco) anos ou mais que comprovem não possuir 
meios de prover a própria manutenção nem de tê-la 
provida por sua família.   
Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a 
lacuna do texto: 
a)½ salário mínimo. 
b)1 salário mínimo. 
c)75% do salário mínimo. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
21)Dos princípios organizativos do Sistema Único da 
Assistência Social – SUAS, a integralidade da 
proteção social discorre sobre:  
a)respeito às diversidades regionais, culturais, 
socioeconômicas, políticas e territoriais, priorizando 
aqueles que estiverem em situação de vulnerabilidade e 
risco pessoal e social. 
b)afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de 
direitos como funções da política de assistência social. 
c)oferta das provisões em sua completude, por meio de 
conjunto articulado de serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
22)Uma das seguranças afiançadas pelo Sistema 
Único de Assistência Social - SUAS é a de acolhida, 
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provida por meio da oferta pública de espaços e 
serviços para a realização da proteção social básica e 
especial, devendo as instalações físicas e a ação 
profissional conter: 
a)exercício capacitador de vínculos sociais. 
b)exercício qualificador de vínculos sociais. 
c)exercício capacitador de projetos sociais. 
d)Nenhuma das alternativas 
 
23) Conforme a Lei orgânica da Assistência Social 
(LOAS) Art. 2

o
  A assistência social tem por 

objetivos:  I - a proteção social, que visa à garantia da 
vida, à redução de danos e à prevenção da incidência 
de riscos, especialmente:  Assinale a alternativa 
INCORRETA.                
a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à 
adolescência e à velhice;                    
b)o amparo às crianças e aos adolescentes 
carentes;             
c) a promoção da integração ao mercado de trabalho 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
24) De acordo com o  Estatuto do idoso: Lei federal nº 
10.741, de 01 de outubro de 2003. Art. 15. É 
assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por 
intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, 
garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em 
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, 
para a prevenção, promoção, proteção e recuperação 
da saúde, incluindo a atenção especial às doenças 
que afetam preferencialmente os idosos. Parágrafo § 
1

o
 A prevenção e a manutenção da saúde do idoso 

serão efetivadas por meio de: 
Assinale a alternativa INCORRETA. 
a) cadastramento da população idosa em base territorial; 
b) atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios; 
c) unidades geriátricas de referência, com pessoal 
especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social; 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
25)De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, a primazia de receber proteção e 
socorro, em quaisquer circunstâncias, associa-se à 
garantia de: 
a)Liberdade. 
b)Respeito. 
c)Igualdade social. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 


