
1 

 

 

  PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA – ES 

PROCESSO SELETIVO– EDITAL 002/2020 

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

   

MOTORISTA 

  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 
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PROCESSO SELETIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES 
MOTORISTA 
 
Marque aqui as suas respostas:  
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LÍNGUA PORTUGUESA  

 
Leia o texto abaixo e responda as questões de 01 a 05: 
 
                   Exigências da vida moderna 
 
    Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã 
por causa do ferro. E uma banana pelo potássio. E 
também uma laranja pela vitamina C. Uma xícara de chá 
verde sem açúcar para prevenir o diabetes. Todos os dias 
deve-se tomar ao menos dois litros de água. E uriná-los, o 
que consome o dobro do tempo. 
    Cada dia uma Aspirina, previne infarto. Uma taça de 
vinho tinto também. Uma de vinho branco estabiliza o 
sistema nervoso. Um copo de cerveja, para... não lembro 
bem para o que, mas faz bem. O benefício adicional é 
que, se você tomar tudo isso ao mesmo tempo e tiver um 
derrame, nem vai perceber. 
    Todos os dias deve-se comer fibra. Muita, muitíssima 
fibra. Fibra suficiente para fazer um pulôver. Você deve 
fazer entre quatro e seis refeições leves diariamente. E 
nunca se esqueça de mastigar pelo menos cem vezes 
cada garfada. Só para comer, serão cerca de cinco horas 
do dia. E não esqueça de escovar os dentes depois de 
comer. Ou seja, você tem que escovar os dentes depois 
da maçã, da banana, da laranja, das seis refeições e, 
enquanto tiver dentes, passar fio-dental, massagear a 
gengiva, escovar a língua e bochechar com Plax.  
     Há que se dormir oito horas por noite e trabalhar outras 
oito por dia, mais as cinco comendo são vinte e uma. 
Sobram três, desde que você não pegue trânsito.  
     E você deve cuidar das amizades, porque são como 
uma planta: devem ser regadas diariamente, o que me faz 
pensar em quem vai cuidar delas quando eu estiver 
viajando. Deve-se estar bem informado também, lendo 
dois ou três jornais por dia para comparar as informações. 
Na minha conta, são 29 horas por dia. A única solução 
que me ocorre é fazer várias dessas coisas ao mesmo 
tempo!!! Tomar banho frio com a boca aberta, assim você 
toma água e escova os dentes. Agora tenho que ir. É o 
meio do dia, e depois da cerveja, do vinho e da maçã, 
tenho que ir ao banheiro. E já que vou, levo um jornal. 
Tchau... 
Disponível em: https://www.itatiaia.com.br/blog/jose-lino-
souza-barros/exigencias-da-vida-moderna 
 
1)Analise o texto e assinale a afirmativa CORRETA: 
a) Percebe-se que há uma certa preocupação do autor 
com a questão do tempo para se realizarem todas as 
exigências da vida moderna. 
b) O autor apresenta uma série de exigências da vida 
moderna, que ele considera exageradas, mas consegue 
cumpri-las todas em seu cotidiano, com alegria. 
c) O tema do texto gira em torno de aconselhar o leitor a 
fazer as coisas certas para se viver melhor, já que é um 
texto da área da saúde. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
2)O assunto do texto é trabalhado pelo autor com um 
tom, principalmente: 
a)Humorístico. 
b)Pessimista. 
c)Nostálgico. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 

3)O termo destacado na passagem “(...) se você tomar 
tudo isso ao mesmo tempo e tiver um derrame, nem 
vai perceber.” deve ser classificado como um 
pronome: 
a) Pessoal. 
b) Indefinido. 
c) Possessivo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
4)Assinale a opção em que haja uma interjeição nas 
passagens retiradas do texto: 
a) “Sobram três, desde que você não pegue trânsito.”  
b) “E já que vou, levo um jornal. Tchau...”  
c) “É o meio do dia, e depois da cerveja, do vinho e da 
maçã, tenho que ir ao banheiro.”  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
5) “Dizem que todos os dias você deve comer uma 
maçã por causa do ferro.” O verbo sublinhado está 
conjugado no: 
a)Futuro do presente do indicativo. 
b)Presente do indicativo. 
c) Pretérito Perfeito do indicativo. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
MATEMÁTICA 

 
6)A metade da área de um trapézio de bases medindo 
23 cm e 17 cm, respectivamente, e altura 6 cm, é? 

a) 60 cm2. 

b) 80 cm2. 

c) 120 cm2. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
7)Sobre os tipos de ângulos, a alternativa que 
apresenta de forma CORRETA um exemplo de ângulo 
raso, é de: 
a) 195°. 
b) 145° 
c) 90°. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
8)O valor de 𝑩 abaixo, é: 
 

𝑩 =
𝟎, 𝟐𝟑 − 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟒 + 𝟎, 𝟑𝟓

𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟐
 

 
a) 546,23. 
b) 2 893. 
c) 0,000235. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
9)A multiplicação pelo Mínimo Múltiplo Comum com o 
Máximo Divisor Comum, dos números abaixo, é de: 
2; 18; 26; 44. 
a) 10 296. 
b) 5 148. 
c) 2. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
10)Em uma banca de jornal, existem 5 680 revistas da 
turma da Mônica. Foram vendidas em um dia, 4 000 
revistas. Com isso, a razão de revistas que foram 
vendidas, nesse dia, pelo número de revistas que 
havia, é de: 
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a) 2,56. 
b) 4,28. 
c) 5,12. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
ESPECIFICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
11)Assinale a alternativa correta: 
I- A assistência social tem como um de seus objetivos 
a proteção social, que visa à garantia da vida, à 
redução de danos e à prevenção da incidência de 
riscos como por exemplo o amparo às crianças e aos 
adolescentes carentes. 
II- A organização da assistência social tem como base 
a centralização político-administrativa para os Estados 
e o Distrito Federal e comando único das ações em 
cada esfera de governo.  
III- A assistência social rege-se pela universalização 
dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da 
ação assistencial alcançável pelas demais políticas 
públicas. 
a) As alternativas I e III estão corretas. 
b) As alternativas II e III estão corretas. 
c) As alternativas I e II estão corretas. 
d) Nenhuma das alternativas 
  
12)Referente ao princípio demográfico da Política de 
Assistência Social, qual das alternativas a seguir 
encontra-se INCORRETA? 
a) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem 
discriminação de qualquer natureza, garantindo-se 
equivalência somente a população urbana. 
b) Supremacia do atendimento às necessidades sociais 
sobre as exigências de rentabilidade econômica. 
c) Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e 
projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos 
pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão. 
d) Nenhuma das alternativas 
  
13)A política que se realiza de forma integrada às 
políticas setoriais, considerando as desigualdades 
socio-territoriais, visando a seu enfrentamento, à 
garantia dos mínimos sociais, ao provimento de 
condições para atender contingências sociais e à 
universalização dos direitos sociais, denomina-se: 
a) Política Pública de Assistência Social. 
b) Política Nacional de Assistência Comunitária. 
c) Política Nacional de Assistência Social. 
d) Nenhuma das alternativas 
 
14)São diretrizes da organização da Assistência Social 
baseadas na Constituição Federal de 1988 e na Lei 
Orgânica da Assistência Social - LOAS, exceto: 
a)Centralização político-administrativa, cabendo a 
coordenação e as normas gerais à esfera federal e a 
coordenação e execução dos respectivos programas às 
esferas estadual e municipal, bem como a entidades 
beneficentes e de assistência social. 
b) Participação da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no controle 
das ações em todos os níveis. 
c)Centralidade na família para concepção e 
implementação dos benefícios, serviços, programas e 
projetos. 
d) Nenhuma das alternativas 
 

15)Neste tipo de serviço são considerados aqueles 
que oferecem atendimentos às famílias e indivíduos 
com seus direitos violados, mas cujos vínculos 
familiar e comunitário não foram rompidos. Requerem 
maior estruturação técnico-operacional e atenção 
especializada e mais individualizada. A qual tipo de 
serviço refere-se o texto supracitado acima? 
a) Proteção Social Especial de Média Complexidade. 
b) Proteção Social Especial de Alta Complexidade. 
c) Proteção Social Especial. 
d) Nenhuma das alternativas 
 
16)De acordo com o Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS), qual alternativa encontra-se 
INCORRETA?  
a) O SUAS define e organiza os elementos essenciais e 
imprescindíveis à execução da política de assistência 
social possibilitando a normatização dos padrões nos 
serviços, qualidade no atendimento, indicadores de 
avaliação e resultado. 
b) 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. 
c) O SUAS possui um modelo de gestão centralizado e 
individual. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
17)O conjunto de ações, cuidados, atenções, 
benefícios e auxílios ofertados pelo Sistema Único de 
Assistência Social- SUAS para redução e prevenção 
do impacto das vicissitudes sociais e naturais ao ciclo 
da vida, à dignidade humana e à família como núcleo 
básico de sustentação afetiva, biológica e relacional, 
denomina-se: 
a) Defesa Social e Institucional. 
b) Vigilância Socioassistencial. 
c) Proteção Social de Assistência Social. 
d) Nenhuma das alternativas 
 
18)Assinale as afirmativas abaixo: 
I- O Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS) é uma unidade pública estatal descentralizada 
da política de assistência social, responsável pela 
organização e oferta de serviços da proteção social 
básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 
nas áreas de vulnerabilidade e risco social dos 
municípios e DF. 
II- O Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS) tem por objetivo prevenir a ocorrência de 
situações de vulnerabilidades e riscos sociais nos 
territórios, por meio do desenvolvimento de 
potencialidades e aquisições, do fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários, e da ampliação do 
acesso aos direitos de cidadania. 
III- O Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS) não é uma unidade da rede socioassistencial 
de proteção social básica que se diferencia das 
demais, pois além da oferta de serviços e ações, não 
possui as funções exclusivas de oferta pública do 
trabalho social com famílias do PAIF e de gestão 
territorial da rede socioassistencial de proteção social 
básica. Assinale a alternativa CORRETA: 
a) As alternativas I e II estão corretas. 
b) As alternativas II e III estão corretas. 
c) As alternativas I e III estão corretas. 
d) Nenhuma das alternativas 
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19)Assinale a alternativa a qual NÃO apresenta 
elementos constituintes do Plano Municipal de 
Assistência Social:  
a) Mapeamento e identificação da cobertura da rede 
prestadora de serviços. 
b) Previsão de fontes de financiamento com apenas 
recursos federais.  
c) Determinação de metas e previsão de custos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
20)De acordo com o Estatuto do Idoso, qual alternativa 
encontra-se INCORRETA? 
a) O idoso tem direito a viver em asilos após os 70 anos. 
b) O idoso tem direito à Liberdade e ao Respeito. 
c) O idoso tem direito a educação, cultura, esporte e lazer. 
d) Nenhuma das alternativas 
 
21)Sobre o Estatuto do Idoso é correto afirmar que: 
a) O idoso possui atendimento preferencial imediato e 
individualizado junto aos órgãos públicos e privados 
prestadores de serviços à população. 
b) O Estatuto do Idoso institui o dever da família e do 
Poder Público apenas de assegurar os direitos ao idoso. 
c) O Estatuto do Idoso assegura os direitos da pessoa a 
partir de 65 anos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
22)Qual é a pena prevista para quem abandonar o 
idoso em hospitais, casas de saúde ou entidades de 
longa permanência? 
a) Detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e multa. 
b) Detenção de 10 (dez) meses a 6 (três) anos e multa. 
c) Detenção de 12 (doze) meses a 10 (três) anos e multa. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
23)O que estabelece a “Lei Menino Bernardo”? 
a) Estabelece o direito da criança e do adolescente de 
serem educados sem o uso de castigos físicos. 
b) Implica o 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. 
c) Estabelece o sistema de garantia de direitos da criança 
e do adolescente vítima ou testemunha de violência e 
altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
24)A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, está 
relacionada: 
a) Estatuto da Criança e do Adolescente. 
b) Lei da Primeira Infância. 
c) Lei que instituiu a Escuta Especializada. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
25)Analise as afirmativas abaixo: 
I- É correto afirmar que a criança e o adolescente, em 
programa de acolhimento institucional ou familiar, não 
poderão participar de programa de apadrinhamento. 
II- É dever de todos velar pela dignidade da criança e 
do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer 
tratamento desumano, violento, aterrorizante, 
vexatório ou constrangedor. 
III- A criança e o adolescente têm direito à liberdade, 
ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em 
processo de desenvolvimento e como sujeitos de 

direitos civis, humanos e sociais garantidos na 
Constituição e nas leis. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) As alternativas II e III estão corretas. 
b) As alternativas I e III estão corretas. 
c) As alternativas I e II estão corretas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 


