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  PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA – ES 

PROCESSO SELETIVO– EDITAL 002/2020 

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

   

ENTREVISTADOR SOCIAL 

  Este caderno de questões está constituído de 25 questões: 
  Língua Portuguesa: 05  Matemática : 05 Informática : 05 Especificas da Assistência Social: 10 
 

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 
ENTREVISTADOR SOCIAL 
 
Marque aqui as suas respostas:  
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Leia o texto e responda as questões de 01 a 05: 
 
                Desabafos de um bom marido 
 
       Minha esposa e eu temos o segredo pra fazer um 
casamento durar: duas vezes por semana, vamos a um 
ótimo restaurante, com uma comida gostosa, uma boa 
bebida e um bom companheirismo. Ela vai às terças-
feiras; e eu, às quintas.  
      Nós também dormimos em camas separadas. A dela é 
em Fortaleza e a minha em São Paulo.  
     Eu levo minha esposa a todos os lugares, mas ela 
sempre acha o caminho de volta.  
     Perguntei a ela onde ela gostaria de ir no nosso 
aniversário de casamento. "Em algum lugar que eu não 
tenha ido há muito tempo!" ela disse.  
     Então eu sugeri a cozinha.  
     Nós sempre andamos de mãos dadas. Se eu soltar, ela 
vai às compras. Ela tem um liquidificador elétrico, uma 
torradeira elétrica e uma máquina de fazer pão elétrica. 
Então ela disse: "Nós temos muitos aparelhos, mas não 
temos lugar pra sentar". Daí comprei pra ela uma cadeira 
elétrica.  
     Lembrem-se, o casamento é a causa número um para 
o divórcio. Estatisticamente, 100 % dos divórcios 
começam com o casamento. Eu me casei com a "Sra. 
Certa". Só não sabia que o primeiro nome dela era 
"Sempre".  
    Já faz 18 meses que não falo com minha esposa. É que 
não gosto de interrompê-la. Mas tenho que admitir, a 
nossa última briga foi culpa minha. Ela perguntou: "O que 
tem na TV?" E eu disse "poeira". 
   No começo Deus criou o mundo e descansou. Então, 
Ele criou o homem e descansou. Depois, criou a mulher. 
Desde então, nem Deus, nem o homem, nem o mundo 
tiveram mais descanso.  
   Quando o nosso cortador de grama quebrou, minha 
mulher ficava sempre me dando a entender que eu 
deveria consertá-lo. Mas eu sempre acabava tendo outra 
coisa para cuidar antes: o caminhão, o carro, a pesca, 
sempre alguma coisa mais importante para mim.  
   Finalmente, ela pensou num jeito esperto de me 
convencer. Certo dia, ao chegar em casa, encontrei-a 
sentada na grama alta, ocupada em podá-la com uma 
tesourinha de costura. Eu olhei em silêncio por um tempo, 
me emocionei bastante e depois entrei em casa.  
   Em alguns minutos eu voltei com uma escova de dentes 
e lhe entreguei. 
   - Quando você terminar de cortar a grama, eu disse, 
"você pode também varrer a calçada”. 
    Depois disso não me lembro de mais nada. Os médicos 
dizem que eu voltarei a andar, mas mancarei pelo resto da 
vida. 
   "O casamento é uma relação entre duas pessoas na 
qual uma está sempre certa e a outra é o marido...”. 
                                                   Luis Fernando Verissimo 
 
 
1)Quanto à sua tipologia, o texto pode ser 
considerado, principalmente: 
a) Descritivo 
b) Argumentativo 
c) Narrativo 
d) Nenhuma das alternativas. 
  
2)Tendo em vista a colocação pronominal, constata-se 
que a posição do pronome pessoal oblíquo átono 

destacado em “Eu me casei com a "Sra. Certa" (7º 
parágrafo) pode mudar em relação ao verbo “casei”; o 
mesmo ocorre em: 
a) “Finalmente, ela pensou num jeito esperto de me 
convencer.” (11º parágrafo) 
b) “(...) minha mulher ficava sempre me dando a entender 
(...)” (10º parágrafo) 
c) “Depois disso não me lembro de mais nada.” (14º 
parágrafo) 
d) Nenhuma das alternativas 
 
3)Quanto à linguagem do texto, é CORRETO afirmar 
que: 
a) Apresenta marcas da variedade informal. 
b) Só foi utilizada, em todo o texto, a variedade padrão. 
c) Ocorre a variedade regional. 
d) Nenhuma das alternativas 
 
4)Na passagem, “Certo dia, ao chegar em casa, 
encontrei-a sentada na grama alta, (...)”, há um vício 
de linguagem no fragmento grifado, corretamente, 
denominado de: 
a) Barbarismo 
b) Solecismo 
c) Cacofonia 
d) Nenhuma das alternativas 
 
5)A vírgula presente no fragmento “Ela vai às terças-
feiras; e eu, às quintas.” foi empregada para:  
a) Marcar a omissão do verbo. 
b) Isolar um aposto. 
c) Destacar um adjunto adverbial deslocado. 
d) Nenhuma das alternativas 
 
MATEMÁTICA 

6)Sendo 𝒀 = {𝟏𝟑, 𝟏𝟓, 𝟏𝟕, 𝟏𝟗, 𝟐𝟏, 𝟐𝟐}, determine o 
conjunto {𝒙 ∈ 𝒀/(𝒙 + 𝟏) ∉ 𝒀}. 
a) {13, 15, 17, 19} 
b) {13, 15, 17, 19, 21} 
c) {21, 22} 
d) Nenhuma das alternativas. 
  
7)Numa instituição de ensino, constatou-se que os 
alunos que leem romances não leem fábulas. Sabe-se 
que: 40% leem romances, 30% leem fábulas, 15% leem 
crônicas e romances, 20% leem crônicas e fábulas, 
60% leem crônicas. O percentual equivalente aos 
alunos que não leem esses três gêneros literários, é: 
a) 7% 
b) 10% 
c) 5% 
d) Nenhuma das alternativas. 
  
8)Um químico farmacêutico ao manipular certa 
substância observou que a dosagem recomendada 
para uso é de 7 gotas para cada 4kg de massa 
corporal de 6 em 6 horas. Foi ministrado, de modo 
correto, 63 gotas da substância a cada 6 horas, logo a 
massa corporal desse indivíduo é de:   
a) 36kg 
b) 24kg 
c) 48kg 
d) Nenhuma das alternativas. 
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9) 𝜶 e 𝜷 são duas grandezas divididas em partes 
diretamente proporcionais a 5 e 6, respectivamente, na 

razão 3,2. Determine o valor de 𝟓𝜶 − 𝟔𝜷.  
a) -27,4 
b) -35,2 
c) -41,6 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

10)𝑨 + 𝑩 = 𝟐𝟑 e 𝟒𝑨 − 𝟑𝑩 = 𝟐𝟐. O cubo do menor 
desses dois números é igual a:  
a) 1000 
b) 512 
c) 2197 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
INFORMÁTICA 

 
11)Processo o qual garante que a mensagem 
realmente veio do remetente, confirmando sua 
autenticidade, este método utiliza técnicas de 
criptografia, dessa maneira, garante também a 
integridade e tem como característica provar quem foi 
o emissor da mensagem. A informação acima refere-
se a: 
a)Protocolo seguro. 
b)Assinatura digital. 
c)Certificação digital. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
12) A segurança da informação, refere-se a tomar 
ações para garantir a confidencialidade, integridade, 
disponibilidade. Assinale a alternativa CORRETA 
sobre confidencialidade: 
a) Seu acesso é permitido apenas a determinados 
usuários. 
b) A informação não é adulterada. 
c) Independente da finalidade, a informação deve estar 
disponível. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
13)Complete a lacuna a seguir:  
__________________________são programas que se 
propõem a oferecer aos usuários um ambiente para 
produção de textos. 
a)Ferramentas para formatação de textos 
b)Processadores de textos para visualização de textos 
c) Aplicativos para edição de textos 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
14) É um gerenciador de informações, arquivos, 
pastas e programas do sistema operacional Windows 
da Microsoft. Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Windows  Excel. 
b) Windows Explorer. 
c)  Windows Word. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
15)Assinale a alternativa que NÃO é uma biblioteca 
padrão do Windows: 
a) Documentos. 
b) Imagens. 
c) Vídeos. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
ESPECIFICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

16) Com base no Manual do Entrevistador   o  
entrevistador é o responsável pela entrevista e coleta 
de dados das famílias identificadas, na entrevista, é 
realizada a coleta de dados para: Assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) Inclusão da família no Cadastro Único. 
b) Atualização dos dados cadastrais das famílias já 
cadastradas. 
c) Manutenção das informações existentes na base do 
Cadastro Único. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
17) O Formulário Principal de Cadastramento é o 
instrumento básico de coleta de informações para o 
Cadastro Único,  as informações nele contidas dizem 
respeito à caracterização geral da família e cada um de 
seus componentes ele  está estruturado em 10 blocos. 
Relacione as colunas a respeito desses blocos: 
(1) Blocos 1, 2 e 3:  
(2) Blocos 4, 5, 6, 7 e 8:  
(3) Bloco 9:  
(4)Bloco 10:  
(  ) Responsável pela Unidade Familiar – RF. 
(  ) Trabalho infantil. 
(   ) Identificação da Pessoa. 
(  ) Identificação do Domicílio e da Família. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
a)2, 3 ,1, 4. 
b)1, 4, 2, 3. 
c)3, 4, 2, 1. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
18) Conforme a Coletânea da Legislação Básica do 
Cadastro Único e do Programa Bolsa Família. Decreto 
nº 6.135, de 26 de junho de 2007,complete o Art. 7º As 
informações constantes do CadÚnico terão validade 
de____________, contados a partir da data da última 
atualização, sendo necessária, após este período, a 
sua atualização ou revalidação, na forma disciplinada 
pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome. 
a) dois anos 
b) um ano 
c) três anos 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
19) Mediante a  Portaria nº 177, de 16 de junho de 2011, 
Art. 10. A inclusão dos dados cadastrais na base 
nacional do CadÚnico será realizada mediante as 
seguintes atividades: Assinale a alternativa que NÃO 
corresponde ao artigo citado acima: 
a) digitação dos dados informados pela família no Sistema 
do Cadastro Único. 
b) atribuição do Código Familiar ou Código Domiciliar, 
conforme a versão do Sistema de Cadastro Único em 
utilização no município e no Distrito Federal. 
c) localização ou atribuição de NIS para cada componente 
da família. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
20) De acordo com a   Lei Orgânica da Assistência 
Social - Lei 8.742 de 7 de dezembro de 1993, assinale 
alternativa CORRETA referente ao  Art. 4º A 
assistência social rege-se pelos seguintes princípios: 
a) descentralização político-administrativa para os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e comando 
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único das ações em cada esfera de governo; participação 
da população, por meio de organizações representativas, 
na formulação das políticas e no controle das ações em 
todos os níveis; 
 b)respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao 
seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem 
como à convivência familiar e comunitária, vedando-se 
qualquer comprovação vexatória de necessidade; 
igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem 
discriminação de qualquer natureza, garantindo-se 
equivalência às populações urbanas e rurais. 
 c) prestação social básica ou especial, dirigidos às 
famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou 
risco social e pessoal; execução de  programas ou 
projetos voltados prioritariamente para o fortalecimento 
dos movimentos sociais e das organizações de usuários, 
formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao público 
da política de assistência social. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
21)  Baseado na Política Nacional de Assistência 
Social 2004. A proteção social deve garantir as 
seguintes seguranças: segurança de sobrevivência; 
de acolhida; de convívio ou vivência familiar. Assinale 
a alternativa sobre segurança de acolhida: 
a)  Entende-se como uma das seguranças primordiais da 
política de assistência social,  opera com a provisão de 
necessidades humanas que começa com os direitos à 
alimentação, ao vestuário e ao abrigo, próprios à vida 
humana em sociedade. 
b) É a garantia de que todos tenham uma forma monetária 
de garantir sua sobrevivência, independentemente de 
suas limitações para o trabalho ou do desemprego. 
c) É uma das necessidades a ser preenchida pela política 
de assistência social. Isto supõe a não aceitação de 
situações de reclusão, de situações de perda das 
relações. 
d)nenhuma das alternativas. 
 
22) Conforme a   Norma Operacional Básica 
NOB/SUASA/ 2012 ,Art. 3º São princípios organizativos 
do SUAS: Sobre o artigo citado acima  em relação a 
integralidade da proteção social é CORRETO afirmar: 
a) integração e articulação da rede socioassistencial com 
as demais políticas e órgãos setoriais. 
b) respeito às diversidades regionais, culturais, 
socioeconômicas, políticas e territoriais, priorizando 
aqueles que estiverem em situação de vulnerabilidade e 
risco pessoal e social. 
c) oferta das provisões em sua completude, por meio de 
conjunto articulado de serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
23)Com base na Norma Operacional Básica 
NOB/SUASA/ 2012, analise os contextos abaixo: 
[1] A Vigilância Socioassistencial é caracterizada 
como uma das funções da política de assistência 
social e deve ser realizada por intermédio da 
produção, sistematização, análise e disseminação de 
informações territorializadas. [2] A Vigilância 
Socioassistencial deve manter estreita relação com as 
áreas diretamente responsáveis pela oferta de 
serviços socioassistenciais à população nas 
Proteções Sociais Básica e Especial. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a)Apenas o primeiro contexto está correto. 

b) Apenas o segundo contexto está correto. 
c)Os dois contextos estão corretos. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
24)Conforme a Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais, sobre fichas de serviços 
socioassistenciais, assinale a alternativa 
correspondente a  usuários: 
a) Relação e detalhamento dos destinatários a quem se 
destinam as atenções. As situações identificadas em cada 
serviço constam de uma lista de vulnerabilidades e riscos 
contida nesse documento. 
b) Procedência dos usuários e formas de 
encaminhamento. 
c) Ofertas do trabalho institucional, organizadas em quatro 
dimensões: ambiente físico, recursos materiais, recursos 
humanos e trabalho social essencial ao serviço. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
25) Referente a Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais, assinale a alternativa CORRETA 
que contempla um serviço da proteção social básica: 
a) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 
Famílias Indivíduos (PAEFI). 
b) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 
c) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 


