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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 MÚSICA 

  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 MÚSICA 
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. 
 
INFORMÁTICA 

 
11) O sistema operacional Linux vem com um software 
para fazer Backup, sobre Backup é CORRETO afirmar: 
a) Qualquer cópia de arquivos importantes em um outro 
dispositivo de armazenamento, como discos rígidos 
externos,   não pode ser considerada como backup. 
b) A principal razão de fazer backup é que equipamentos 
sempre falham, por mais seguros que sejam. 
c) O backup completo faz várias cópias de todos os 
arquivos que se tem no computador. 
d)Nenhuma das alternativas. 

https://www.controle.net/faq/como-fazer-backup-corretamente
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12)Relacione as colunas abaixo: 
(1)Pasta: 
(2)Arquivo: 
(  ) É a representação de dados/informações no 
computador. 
(  ) São estruturas que dividem o disco em várias 
partes de tamanhos variados. 
(  ) Possuem uma extensão que identifica o tipo de 
dado que ele representa. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
a)1- 2- 1. 
b) 2- 1- 1. 
c)2- 1- 2. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
13) O Sistema Operacional é o núcleo do mecanismo 
que faz o computador funcionar. Analise as 
afirmativas abaixo sobre algumas tarefas básicas do 
Sistema Operacional: 
I-A primeira tarefa é proporcionar uma interface para o 
usuário se comunicar com o computador. 
II-A segunda tarefa é gerenciar e manter os sistemas 
de arquivos em discos. 
III- A terceira tarefa é gerenciar os dispositivos de 
hardware do computador. 
IV- A quarta tarefa é dar suporte a outros programas, 
como planilha eletrônica, processadores de textos, 
etc. 
Estão CORRETAS as alternativas. 
a)Apenas I e IV. 
b)Apenas I, II e III. 
c)Apenas II e III. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
14)Analise os contextos abaixo: 
[1] O processador de texto permite criar, editar, 
formatar, armazenar e imprimir textos e gráficos em 
um documento. [2] Planilha eletrônica é a planilha de 
cálculo composta de colunas e linhas. Usadas como 
uma ferramenta de negócio para tomada de decisão. 
Mostra os dados em forma de tabela ou em gráficos 
bem elaborados. 
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. 
 
15) O Correio Eletrônico é o meio mais prático de 
comunicação pessoal da Internet. O serviço de correio 
eletrônico utiliza dois protocolos para transmissão e 
recebimento das mensagens. Assinale a alternativa 
que corresponde ao protocolo POP 3: 
a) É responsável por enviar as mensagens. 
b) É responsável por receber as mensagens. 
c) É responsável por receber e enviar as mensagens. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
ESPECIFICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
16) De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente Art. 18-B. Os pais, os integrantes da 
família ampliada, os responsáveis, os agentes 
públicos executores de medidas socioeducativas ou 

qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e 
de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los 
que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou 
degradante como formas de correção, disciplina, 
educação ou qualquer outro pretexto estarão sujeitos, 
sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes 
medidas, que serão aplicadas de acordo com a 
gravidade do caso: Analise as  afirmativas abaixo 
referente ao artigo citado acima: 
 I-encaminhamento a programa oficial ou comunitário 
de proteção à família. 
II - encaminhamento a tratamento psicológico ou 
psiquiátrico.  
III - encaminhamento a cursos ou programas de 
orientação. 
IV-obrigação de encaminhar a criança a tratamento 
especializado. 
 V – advertência e  precedência de atendimento nos 
serviços públicos. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
a)I, II, IV e V. 
b) I, II, III e IV. 
c) II, III, IV e V. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
17) Com base no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, complete as lacunas dos artigos a 
seguir:  Art. 64. Ao adolescente __________________é 
assegurada bolsa de aprendizagem. Art. 65. Ao 
adolescente aprendiz, ________________, são 
assegurados os direitos trabalhistas 
e   previdenciários. 
a) até quatorze anos de idade, maior de quatorze anos 
b) até doze anos de idade, maior de dezesseis anos 
c) até dezesseis anos de idade, maior de quinze  anos 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
18) A respeito da  Lei Orgânica da Assistência Social, 
Art. 6o  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), com os seguintes 
objetivos:  Relativo ao artigo citado acima  complete o 
paragrafo § 1o  As ações ofertadas no âmbito do Suas 
têm por objetivo: 
a) a organização de assistência social abrangida pelos 
entes federativos, pelos respectivos conselhos de 
assistência social e pelas entidades. 
b) a proteção à família, à maternidade, à infância, à 
adolescência e à velhice e, como base de organização, o 
território.   
c)  a normatização e padronização do emprego e a 
divulgação da identidade visual do Suas.   
d)Nenhuma das alternativas.    
 
19) Com base na Lei Orgânica da Assistência Social,  
Art. 6o-A.  A assistência social organiza-se pelos 
seguintes tipos de proteção: Complete a lacuna a 
seguir: Parágrafo único.  A ________________é um 
dos instrumentos das proteções da assistência social 
que identifica e previne as situações de risco e 
vulnerabilidade social e seus agravos no território. 
a)  rede socioassistencial 
b) vigilância socioassistencial 
c) seguridade social 
d) Nenhuma das alternativas. 
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20)Conforme a Política Nacional de Assistência Social 
, assinale a alternativa que NÃO corresponde   a um  
serviço de proteção básica de assistência social:  
a) Programa de Atenção Integral às Famílias. 
b)Programa de inclusão produtiva e projetos de 
enfrentamento da pobreza.   
c) Centros de Convivência para Idosos. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
21) Com base na Política Nacional de Assistência 
Social - PNAS, foi aprovada, em 2005, a Norma 
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência 
Social (NOB/SUAS), que regulou a organização em 
âmbito nacional do Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS), sistema descentralizado e participativo, 
que regula e organiza a oferta de programas, projetos, 
serviços e benefícios socioassistenciais, em todo o 
território nacional, respeitando: 
a)usuários e formas de operacionalização da Assistência 
Social, como política pública de proteção social. 
b)o cofinanciamento federal operacionalizado por meio de 
transferência automática e o aprimoramento da gestão, 
serviços, programas e projetos de assistência social. 
c)as características e conceitos de entidades e 
organizações de assistência social. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
22)A indicação do SUAS é de que as ações 
socioassistenciais de proteção social básica serão 
realizadas, prioritariamente, pelos Centros de 
Referência de Assistência Social (CRAS). Assim, a 
realização dessa modalidade de proteção social 
requer o estabelecimento de articulação dos serviços 
socioassistenciais com a proteção social garantida 
pela saúde, previdência e demais políticas públicas, 
de modo a estabelecer: 
a) a Assistência Social, a intenção e o objetivo hercúleo e 
inatingível de responder a todas as situações de exclusão. 
b)situações que devem ser enfrentadas pelo conjunto das 
políticas públicas, a começar pela política econômica. 
c)programas amplos e preventivos que assegurem o 
acesso dos/as cidadãos/ãs aos direitos sociais. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
23)Sobre os objetivos do Sistema Único da 
Assistência Social – SUAS, complete a lacuna a 
seguir: _________ as especificidades, iniquidades e 
desigualdades regionais e municipais no 
planejamento e execução das ações. 
Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a 
lacuna do texto: 
a)Reconhecer. 
b)Respeitar. 
c)Gerenciar. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
24) Todos têm direito à proteção socioassistencial, 
prestada a quem dela necessitar, com respeito à 
dignidade e à autonomia do cidadão, sem 
discriminação de qualquer espécie ou comprovação 
vexatória da sua condição é o conceito do Princípio 
Organizativo do SUAS denominado: 
a)Integralidade da proteção social. 
b)Intersetorialidade. 
c)Universalidade. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 

25)Para a Proteção Social Especial – PSE, a definição 
e a organização dos serviços, programas e projetos 
devem considerar: 
a)pessoas com deficiência, populações LGBT (lésbicas, 
gays, bissexuais, travestis e transexuais), mulheres e suas 
famílias. 
b)relações familiares, comunitárias e sociais, gerando 
conflitos, tensões e rupturas. 
c)a incidência dos riscos pessoas e sociais, por violação 
de direitos em cada território e suas complexidades. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


