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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 

   

OFICINEIRO DE ARTES 

  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 
OFICINEIRO DE  ARTES 
 
Marque aqui as suas respostas:  
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LÍNGUA PORTUGUESA  

   
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 na Norma Operacional Básica de 
Recursos Humanos dos SUAS: Anotada e Comentada, 
sobre  alguns conceitos básicos, Assinale a 
alternativa CORRETA relaciona a descentralização dos 
serviços de assistência social: 
a)  É a participação efetiva da sociedade organizada na 
definição, planejamento, implementação e avaliação da 
Política Pública. 
b) Organização do sistema, que abarca novos desenhos 
organizacionais, educação permanente, desprecarização 
do trabalho, avaliação de desempenho, adequação dos 
perfis profissionais às necessidades do SUAS. 
c) É a transferência da gerência, da execução de ações e 
da prestação de serviços para instâncias de gestão e 
decisão mais próximas dos usuários e beneficiários. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
17)De acordo com a Norma Operacional Básica de 
Recursos Humanos dos SUAS: Anotada e Comentada. 
São princípios éticos que orientam a intervenção dos 
profissionais da área de assistência social: Assinale a 
alternativa que NÃO apresenta princípios: 
a) Defesa intransigente dos direitos socioassistenciais. 
b) Compromisso em ofertar serviços, programas, projetos 
e benefícios de qualidade que garantam a oportunidade de 
convívio para o fortalecimento de laços familiares e 
sociais. 
c) Incentivo aos usuários para que estes exerçam seu 
direito de participar de fóruns, conselhos, movimentos 
sociais e cooperativas populares de produção. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
18)Conforme Lei Orgânica da Assistência Social, 
complete a lacuna  do  Art. 3o  Consideram-se 
entidades e organizações de assistência social 
aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou 
cumulativamente, prestam _______________aos 
beneficiários abrangidos por esta Lei, bem como as 
que atuam na defesa e garantia de direitos. 
a)assistência e proteção 
b) atendimento e assessoramento 
c) monitoramento e benefícios 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
19)Mediante a Política Nacional de Assistência Social 
assinale a alternativa que corresponde a  defesa social 
e institucional: 
a) Refere-se à produção, sistematização de informações, 
indicadores e índices territorializados das situações de 
vulnerabilidade e risco pessoal e social que incidem sobre 
famílias/pessoas nos diferentes ciclos da vida. 
b) A proteção básica e a especial devem ser organizadas 
de forma a garantir aos seus usuários o acesso ao 
conhecimento dos direitos socioassistenciais e sua defesa. 
c) Sistema descentralizado e participativo, constituído 
pelas entidades e organizações de assistência social, 
articulando meios, esforços e recursos, e por um conjunto 
de instâncias deliberativas, compostas pelos diversos 
setores envolvidos na área. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
20) Conforme a  Estatuto da Criança e do Adolescente  
analise os artigos abaixo: 
[1] Art. 57. O poder público estimulará pesquisas, 
experiências e novas propostas relativas a calendário, 
seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, 
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com vistas à inserção de crianças e adolescentes 
excluídos do ensino fundamental obrigatório. 
[2] Art. 58. No processo educacional respeitar-se-ão os 
valores culturais, artísticos e históricos fora do 
contexto social da criança e do adolescente, 
garantindo-se a estes a liberdade da criação e o 
acesso às fontes de cultura. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a)Está correto somente o primeiro contexto. 
b) Está correto somente o segundo contexto. 
c)Estão corretos os dois contextos. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
21) Conforme as Orientações Técnicas Centro de 
Referência de Assistência Social - CRAS ,sobre a 
função de gestão territorial assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) A articulação da rede socioassistencial de proteção 
social básica referenciada ao CRAS. 
b) O encaminhamento dos usuários para os serviços no 
CRAS e disponibiliza informações  sobre demandas que 
contribuem para a definição de serviços socioassistenciais 
necessários. 
c) A promoção da articulação intersetorial e a busca ativa, 
todas realizadas no território de abrangência dos CRAS. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
22) Mediante  as Orientações Técnicas Centro de 
Referência de Assistência Social - CRAS  Analise as 
asserções abaixo: 
I- Os serviços de convivência e projetos de proteção 
social básica, desenvolvidos no território de 
abrangência do CRAS, devem ser a ele referenciados. 
Porque referenciados significa: 
II-Receber orientações emanadas do poder público, 
alinhadas às normativas do Sistema Único e 
estabelecer compromissos e relações, participar da 
definição de fluxos e procedimentos que reconheçam 
a centralidade do trabalho com famílias no território e 
contribuir para a alimentação dos sistemas da 
RedeSUAS (e outros). 
a) I e II são  afirmativas verdadeiras, e a afirmativa  II  
apresenta o significado correto  da palavra referenciados 
da afirmativa  I. 
b) I é  afirmativa verdadeira, e a afirmativa  II  não  
apresenta o significado correto  da palavra referenciados 
da afirmativa  I. 
c I é  afirmativa falsa, e a afirmativa  II    apresenta o 
significado correto  da palavra referenciados. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
23) Proposto na  Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais  sobre o serviço de proteção social 
a adolescentes em cumprimento de medida 
socioeducativa de liberdade assistida (LA) e de 
prestação de serviços à comunidade (PSC),  o serviço 
tem por finalidade: 
a) A observância da responsabilização face ao ato 
infracional praticado, cujos direitos e obrigações devem 
ser assegurados de acordo com as legislações e 
normativas específicas para o cumprimento da medida.  
b) Prover atenção socioassistencial e acompanhamento a 
adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 
socioeducativas em meio aberto, determinadas 
judicialmente. 

c) Ser realizado de forma sistemática, com frequência 
mínima semanal que garanta o acompanhamento contínuo 
e possibilite o desenvolvimento do PIA. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
24)  De acordo com o  serviço de acolhimento 
institucional, assinale a alternativa que corresponde a 
descrição específica para crianças e adolescentes: 
a) Acolhimento em diferentes tipos de equipamentos, 
destinado a famílias e/ou indivíduos com vínculos 
familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir 
proteção integral. 
b) Acolhimento provisório e excepcional para crianças e 
adolescentes de ambos os sexos, inclusive crianças e 
adolescentes com deficiência, sob medida de proteção e 
em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou 
responsáveis encontrem- -se temporariamente 
impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e 
proteção. 
c) Acolhimento de crianças e adolescentes, afastados da 
família por medida de proteção, em residência de famílias 
acolhedoras cadastradas. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
25) Referente a Política Nacional de Assistência 
Social, analise as afirmativas abaixo sobre os 
princípios democráticos e marque verdadeiro (V) e 
falso (F): 
(  ) Supremacia do atendimento às necessidades sociais 
sobre as exigências de rentabilidade econômica. 
(  ) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o 
destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais 
políticas públicas. 
 (  ) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, 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. 
 (  )  Respeito à dignidade do cidadão, sem discriminação 
de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às 
populações urbanas e rurai. 
( ) Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas 
e projetos assistenciais, bem como dos recursos 
oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua 
concessão. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
a) V, F, V, F, V. 
b)V, V, F, V, F. 
c)V, V, F, F, V. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 


