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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 

   

MOTORISTA DO PROGRAMA INCLUIR 

  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 
MOTORISTA DO PROGRAMA INCLUIR 
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LÍNGUA PORTUGUESA  

   
Leia o texto abaixo e responda as questões de 01 a 05: 
                                        
                                       Beleza 
 
A beleza está nos olhos da dona Maria Francisca. Há 
alguns dias ela não estava tão bela. Deitada na maca, 
com suplemento de oxigênio em suas narinas, sua fala 
ainda cansada e intercortada, buscava me deixar feliz 
dizendo que estava melhorando. Mesmo no seu pior 
dia, olhava-me com seus marejados e dizia: só um 
pouco de falta de ar. Em por preceitos que 
ultrapassam qualquer lógica natural da vida, ela 
melhorou. Respirava agora por conta própria. Enchia o 
peito e agora dizia com fôlego: estou ótima, graças ao 
senhor e a Deus! Mais belas que sua face agora 
corada estava naquele momento as lágrimas que 
desciam de seus olhos.  Mais belas estavam sua fé e 
força de vontade. Minha função foi cumprida, mas meu 
esforço foi recompensado. Não há beleza maior que a 
gratidão mais sincera. 
 Fonte:   
https://cronicassimples.wordpress.com/2015/08/06/bel
eza/ 
 
1)Apesar do título da crônica ser “Beleza”, podemos 
afirmar, corretamente, que a ideia central do texto dá-
se ,no contexto da: 
a)Gratidão. 
b)Doença. 
c)Respiração. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
2)O termo “marejados” utilizado na descrição, de um 
dos momentos de dona Maria Francisca, pode ser 
associado à seguinte descrição: 
a)Penetrar até o fundo, olhos fundos, tristes. 
b)Estado de quem não é conhecido; esquecimento, olhos 
perdidos. 
c)Que se encheu de lágrimas; cujos olhos se encontram 
úmidos. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
3)Há alguns dias ela não estava tão bela. Do mesmo 
modo que o verbo haver é empregado na oração, ele 
está, corretamente, empregado em: 
a)A pintura é o que mais se assemelha há poesia. 
b)Rubem Alves também já tinha dito: “O essencial se 
encontra fora hás palavras”.   
c)Meu prazer é ter prazer de todos prazeres da vida. E 
não há o impossível. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
4)No trecho, “Enchia o peito e agora dizia com fôlego”, 
os verbos em destaque, estão conjugados no: 
a)Presente do Indicativo. 
b)Pretérito Perfeito do Indicativo. 
c)Futuro do Presente do Indicativo. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
5)De acordo com a crônica “Beleza”, como dona Maria 
Francisca tentava deixar feliz seu cuidador? 
a)Dizendo que estava melhorando. 
b)Enchendo os olhos de lágrima. 
c)Mostrando sua face corada e forte. 

d)Nenhuma das alternativas. 
 
MATEMÁTICA 

6)O tio de Ângelo é pintor. Ele disse que para pintar 

560 𝒎𝟐, ele gastou, exatamente, 28 litros de tinta. 
Considerando essa mesma proporção, se ele fosse 

pintar 780 𝒎𝟐, quantos litros de tintas, seriam 
necessários a mais: 
a) 32 litros. 
b) 11 litros. 
c) 39 litros. 
d) Nenhuma das alternativas. 
  
7)O quíntuplo de um número subtraído à sua quarta 
parte, é igual à 237,50. Com isso, esse número é: 
a) 50. 
b) 51. 
c) 52. 
d) Nenhuma das alternativas. 
  
8)Um menino em sua aula de natação, nadou 250 000 
cm, nos primeiros 10 minutos, e 2 600 m, nos outros 
15 minutos. Então, a distância em Km, que esse 
menino nadou, foi de: 
a) 2,6 Km. 
b) 5,1 Km. 
c) 2,5 Km. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
9)Dentre as alternativas abaixo, uma que representa 
um tipo de triângulo, é: 
a) isósceles. 
b) equino. 
c) alcaleno. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
10) A amiga de Joana disse que as vendas do mês de 
outubro de 2020, foram 25% menores que as vendas 
do mês de setembro de 2020. Sabendo que as vendas 
do mês de setembro foi de, R$ 15 640,00, então as 
vendas do mês de outubro de 2020, foram de: 
a) R$ 12 590,40. 
b) R$ 13 587,00. 
c) R$ 11 730,00. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
ESPECIFICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
11)De acordo com a Lei 8.742 de 7 de dezembro de 
1993, são objetivos da Assistência Social, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) A garantia de 5 (cinco) salários-mínimos de benefício 
mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que 
comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família. 
b) A proteção social, que visa à garantia da vida, à 
redução de danos e à prevenção da incidência de riscos. 
c) A defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso 
aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais.   
d) Nenhuma das alternativas. 
  
12)Frente as Diretrizes da Assistência Social qual 
alternativa é considerada a CORRETA? 
a) Participação da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no controle 
das ações em todos os níveis. 

https://cronicassimples.wordpress.com/2015/08/06/beleza/
https://cronicassimples.wordpress.com/2015/08/06/beleza/
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b) Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas 
e projetos assistenciais, bem como dos recursos 
oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua 
concessão. 
c) Supremacia do atendimento às necessidades sociais 
sobre as exigências de rentabilidade econômica. 
d) Nenhuma das alternativas. 
  
13)Qual o significado da sigla FNAS? 
a) Fundo Nacional de Atendimento da Sociedade. 
b) Fundo Nacional de Alinhamento da Sociedade. 
c) Fundo Nacional de Assistência Social. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
14)Sobre os objetivos da Política de Assistência 
Social, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Prover serviços, programas, projetos e benefícios de 
proteção social básica e, ou, especial para famílias, 
indivíduos e grupos que deles necessitarem. 
b) Contribuir com a exclusão dos usuários e grupos 
específicos, diminuindo o acesso aos bens e serviços 
socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e 
rural. 
c) Assegurar que as ações no âmbito da assistência social 
tenham centralidade na família, e que garantam a 
convivência familiar e comunitária. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
15)O tipo de proteção que tem como objetivo a 
prevenção de situações de risco por meio do 
desenvolvimento de potencialidades e aquisições, o 
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, 
denomina-se: 
a) Proteção Social Especial. 
b) Proteção Social Básica. 
c) Proteção Social Especial de Média Complexidade. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
16)Analise as afirmativas abaixo sobre o Sistema 
Único de Assistência Social- SUAS: 
I- O SUAS, cujo modelo de gestão é descentralizado e 
participativo, constitui-se na regulação e organização 
em todo o território nacional das ações 
socioassistenciais. 
II- O SUAS pressupõe a gestão compartilhada, co-
financiamento da política pelas três esferas de 
governo e a definição clara das competências técnico-
políticas da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios. 
III- O SUAS materializa o conteúdo da LOAS, 
cumprindo no tempo histórico dessa política as 
exigências para a realização dos objetivos e 
resultados esperados que devem consagrar direitos 
de cidadania e inclusão social. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) As alternativas I, II e III estão corretas. 
b) As alternativas II e III estão corretas. 
c) Somente a alternativa I está correta. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
17) Sobre alguns direitos socioassistenciais a serem 
assegurados nos serviços ofertados no Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social 
CREAS, assinale a alternativa  INCORRETA: 
a) Atendimento digno, atencioso e respeitoso, ausente de 
procedimentos vexatórios e coercitivos. 

b) Acesso à rede de serviços com reduzida espera e de 
acordo com a necessidade. 
c) Acesso à informação, enquanto direito primário do 
cidadão, sobretudo àqueles com vivência de barreiras 
culturais, de leitura e de limitações físicas. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
18)Sobre o Sistema Único de Assistência Social- -
SUAS é correto afirmar que: 
I- Fundamenta-se nos compromissos da Politica 
Nacional de Assistência Social - PNAS/2004. 
II- Orienta-se pela unidade de propósitos, 
principalmente quanto ao alcance de direitos pelos 
usuários. 
III- estabelece a divisão de responsabilidades entre os 
entes federativos (Federal, Estadual, Distrito Federal e 
municipal) para instalar, regular, manter e expandir as 
ações de Assistência Social como dever de Estado e 
direito do cidadão no território nacional. 
a) As alternativas I, II e III estão corretas. 
b) As alternativas I e III estão corretas. 
c) Somente a alternativa III está correta. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
19)São eixos estruturantes da gestão do SUAS – 
Sistema Único de Assistência Social, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) Precedência da gestão pública da política. 
b) Centralização político-administrativa. 
c) Fortalecimento da relação democrática entre estado e 
sociedade civil. 
d) Nenhuma das alternativas. 

20)Qual o significado da sigla CRAS? 
a)Centro de Referência de Alimentação da Sociedade. 
b)Centro de Referência de Assistência Social. 
c)Centro de Referência de Armazenamento de 
Suprimentos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
21) Analise as afirmativas abaixo: 
I- O Plano Municipal (ou do DF) de Assistência Social é 
uma ferramenta obrigatória de gestão da política de 
assistência social, nas três esferas de governo. 
II- A construção e implementação do Plano Municipal 
está prevista apenas na LOAS e PNAS (2004). 
III- A assistência social centra esforços na prevenção 
e enfrentamento de situações de vulnerabilidade e 
risco sociais, por meio de intervenções 
territorializadas e com foco nas relações familiares e 
comunitárias. 

  Assinale a alternativa CORRETA: 
a) As alternativas I e III estão corretas. 
b) As alternativas II e III estão corretas. 
c) Somente a alternativa II está correta. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
22)São direitos das pessoas idosas, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) Toda pessoa idosa tem direito ao transporte, incluindo 
utilizar os serviços de Táxi ou Uber, gratuitamente. 
b) Toda pessoa idosa tem direito à política de atendimento 
por ações governamentais e não governamentais. 
c)Toda pessoa idosa tem direito ao atendimento 
preferencial. 
d) Nenhuma das alternativas. 
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23) Analise as afirmativas abaixo: 
I- O Estatuto do Idoso tem o objetivo de garantir os 
direitos à pessoa idosa, com idade igual ou superior a 
65 (sessenta e cinco) anos. 
II- É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à 
pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, 
como pessoa humana e sujeito de direitos civis, 
políticos, individuais e sociais, garantidos na 
Constituição e nas leis. 
III- O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, 
lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que 
respeitem sua peculiar condição de idade. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) As alternativas I e II estão corretas. 
b) As alternativas I e III estão corretas. 
c) As alternativas II e III estão corretas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
24)Assinale a alternativa CORRETA sobre o Estatuto 
da Criança e Adolescente: 
a) é dever do Estado de estabelecer políticas, planos, 
programas e serviços para a primeira infância que 
atendam às especificidades dessa faixa etária, visando a 
garantir seu desenvolvimento integral. 
b) regulamenta a execução das medidas socioeducativas 
destinadas a adolescente que pratique ato infracional. 
c) estabelece o direito da criança e do adolescente de 
serem educados sem o uso de castigos físicos. 
c) a criança e o adolescente têm o direito de ser educados 
e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento 
cruel ou degradante. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
25) Analise as afirmativas abaixo: 
I- Nenhuma criança ou adolescente será objeto de 
qualquer forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão, punido 
na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 
omissão, aos seus direitos fundamentais. 
II- Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a 
pessoa até treze anos de idade incompletos, e 
adolescente aquela entre treze e vinte e um anos de 
idade. 
III- É dever da família, da comunidade, da sociedade 
em geral e do poder público assegurar a efetivação 
dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária. 

  Assinale a alternativa CORRETA: 
a) As alternativas II e III estão corretas. 
b) As alternativas I e II estão corretas. 
c) As alternativas I e III estão corretas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 


