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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 

   

ORIENTADOR 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 
ORIENTADOR SOCIAL 
 
Marque aqui as suas respostas:  
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LÍNGUA PORTUGUESA  

   
1)Observe o quadrinho: 

 
 
Do mesmo modo que a palavra “têm”, está empregada 
no diálogo, ela deve ser aplicada em: 
a)Educação permanente e educação continuada têm sido 
utilizados de forma indistinta pelos profissionais. 
b)A educação popular em saúde têm uma concepção 
diferenciada da hegemônica da educação em saúde. 
c)O segundo momento histórico manifesta-se, na década 
de 1960, e têm como princípio aceitar o adulto como 
passível de aprender, mas de maneira diferente da criança 
e do adolescente.  
d)Nenhuma das alternativas. 
 
2) Marque a alternativa que apresenta a formação de 
plural dos substantivos, corretamente: 
a) os guardas-noturno, nas segundas-feira, banana-pratas.  
b) os sem-terra, cinco beija-flores, dois padres-nossos os 
abaixo-assinados. 
c) os sem-terras, os guardas-noturno, os bates-papos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
3)Assinale a alternativa em que a forma verbal está 
flexionada, no pretérito imperfeito do indicativo: 
a) Eu poderia convidá-la para dançar?  
b)Quando recebi o convite de João, Maria já me convidava 
para o baile. 
c) Na minha infância brincávamos o dia todo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
4) Assinale a alternativa em que todos os verbos são 
irregulares e anômalos: 
a) expressar, pegar, dar, caber, obter, vir. 
b) falir, comedir-se, precaver-se, dar, incendiar. 
c) foragir-se, passear, acender, falir, incendiar. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
5) Leia: “Minha esperança é que um dia descubram...”, 
a oração sublinhada é:  
a) Oração subordinada substantiva apositiva. 
b) Oração subordinada substantiva objetiva indireta. 
c) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
MATEMÁTICA 

 
6)Seja C o círculo circunscrito no triângulo equilátero 
ABC de lado “L”, o valor da 
altura de ABC em função do raio R de C é: 
a) 3R/2 
b) 2H/3 
c) H/3 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

 
7) Em  uma sala de aula de k pessoas, pode-se 
garantir que três delas fazem aniversário no mesmo 
mês”. O menor valor de k que gera validade a essa 
sentença é: 
a) 35 
b) 38 
c) 25 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
8) Júlia emagreceu 1/10 e, logo depois, engordou 1/5. 
Ela emagreceu e engordou, respectivamente:  
a) 20% e 10% 
b) 10% e 5% 
c) 10% e 20% 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
9) Uma piscina possui 20 metros por 5 metros sem 
contar a profundidade. A sua área é, em metros 
quadrados, de:  
a) 100 m² 
b) 100 m³ 
c) 200 m² 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
10)Uma empresa fez uma pesquisa sobre a idade de  
seus funcionários, foram entrevistadas 8 pessoas de 
22, 28, 30, 34, 36, 40, 43 e 47. A média é de:  
a) 290 
b) 280 
c) 300  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
INFORMÁTICA 

 
11) Estando em uma pasta qualquer do Windows 
Explorer. Qual a função correta do atalho Ctrl + A? 
a) Selecionar tudo. 
b) Abrir um item. 
c) Copiar um item. 
d) Nenhuma das alternativas 
 
12) Analise a imagem a seguir, retirada do Microsoft 
Word: 
 

      
 
Qual o nome do grupo ao qual pertencem esses 
ícones, localizados, na guia página inicial?   
a) Fonte. 
b) Editando. 
c) Área de transferência. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
13)Tendo como base o MS Word 2010 ou superior. 
Tendo selecionada uma frase qualquer e em seguida 

clicando no ícone  que ação será executada? 
a) Apagar toda frase. 
b) Limpar toda formatação. 
c) Colorir a frase selecionada. 
d) Nenhuma das alternativas. 
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14) Analise a imagem a seguir, retirada do MS Excel: 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qual resultado irá retornar a fórmula SOMASE? 
a) 163. 
b) 43. 
c) 178. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
15) Tendo como base o MS Excel 2010 ou superior. O 
que retorna à função MED? 
a) Retorna a mediana de um conjunto de valores. 
b) Retorna a média de um conjunto de valores. 
c) Retorna o maior número de um conjunto de valores. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
ESPECIFICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
16) Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social (Creas) é uma unidade pública da política de 
Assistência Social onde são atendidas famílias e 
pessoas que estão em situação de risco social ou 
tiveram seus direitos violados. Com base nessa 
informação leia os contextos abaixo: 
[1] A unidade deve, obrigatoriamente, ofertar o Serviço 
de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 
Indivíduos (PAEFI), podendo ofertar outros serviços, 
como Abordagem Social e Serviço para Pessoas com 
Deficiência, Idosas e suas famílias. É unidade de 
oferta ainda do serviço de Medidas Socioeducativas 
em Meio Aberto.  [2] Além de orientar e encaminhar os 
cidadãos para os serviços da assistência social ou 
demais serviços públicos existentes no município, no 
Creas também se oferece informações, orientação 
jurídica, apoio à família, apoio no acesso à 
documentação pessoal e estimula a mobilização 
comunitária. 
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. 
 
17) Conforme o  Estatuto do Idoso, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
a) É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por 
intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS e 
atendimento privado , garantindo-lhe o acesso universal e 
igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e 
serviços, para a prevenção, promoção, proteção e 
recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às 
doenças que afetam preferencialmente os idosos. 
 b) O idoso goza de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei 

ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, 
para preservação de sua saúde física e mental e seu 
aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em 
condições de liberdade e dignidade. 
c) É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e 
do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta 
prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, 
ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao 
respeito e à convivência familiar e comunitária. 
d) Nenhuma das alternativa. 
 
18) De acordo com o Estatuto do Idoso: Art. 10. 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.§ 1o O direito à liberdade 
compreende, entre outros, os seguintes aspectos: 
Analise as afirmativas abaixo sobre alguns aspectos: 
I – faculdade de ir, vir e estar nos logradouros 
públicos e espaços comunitários, ressalvadas as 
restrições legais. 
II-atendimento preferencial imediato e individualizado 
junto aos órgãos públicos. 
III- participação na vida política, na forma da lei. 
IV – faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) Apenas I , II e IV. 
b) Apenas I, III e IV. 
c) I, II, III e IV. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
19) De acordo com Estatuto da Criança e do 
Adolescente,  Art. 70-A. A União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios deverão atuar de forma 
articulada na elaboração de políticas públicas e na 
execução de ações destinadas a coibir o uso de 
castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e 
difundir formas não violentas de educação de crianças 
e de adolescentes, tendo como principais ações: Leia 
os contextos abaixo a respeito de algumas ações: 
[1]  A formação continuada e a capacitação dos 
profissionais de saúde, educação e assistência social 
e dos demais agentes que atuam na promoção, 
proteção e defesa dos direitos da criança e do 
adolescente para o desenvolvimento das 
competências necessárias à prevenção, à 
identificação de evidências, ao diagnóstico e ao 
enfrentamento de todas as formas de violência contra 
a criança e o adolescente. [2] A integração com os 
órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 
Defensoria Pública, com o Conselho Tutelar, com os 
Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e 
com as entidades não governamentais que atuam na 
promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e 
do adolescente. 
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. 
 
20) Mediante as Orientações Técnicas sobre o PAIF, a 
respeito das ações particularizadas do  Serviço de 
Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF 
assinale a alternativa CORRETA: 
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a) São ações de caráter coletivo, voltadas para a 
dinamização das relações no território.   
b) São os processos de orientação e direcionamento das 
famílias, ou algum de seus membros, para serviços e/ou 
benefícios socioassistenciais ou de outros setores. 
c) Referem-se ao atendimento prestado pela equipe 
técnica do CRAS à família – algum(ns) membro(s) ou todo 
o grupo familiar, após a acolhida, de modo individualizado. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
21) Com base nas   Orientações Técnicas sobre o 
PAIF, destacam-se  no âmbito do trabalho social com 
famílias do PAIF, a auto compreensão e a autoestima, 
sobre a auto compreensão é CORRETO afirmar: 
a) Capacidade de compreender-se como resultado das 
interações entre os contextos familiar, comunitário, 
econômico, cultural, ambiental, entre outros, nos quais se 
está inserido, e que influenciam o modo pelo qual os 
sujeitos se percebem e agem. 
b) É o reconhecimento do próprio valor e de que é 
possível o estabelecimento de condições de equidade, por 
meio da conquista de direitos, especialmente, para a 
parcela da população que foi historicamente inserida de 
formas desiguais com base em gênero, raça/etnia, classe 
social, história de vida, entre outros. 
c) Centra-se na necessidade de desconstruir a ideia da 
desigualdade como algo natural, oriunda das diferenças 
humanas, partindo do questionamento de processos que 
subalternizam e de práticas que discriminam, como, 
também, pela vocalização das próprias demandas, pelo 
respeito às diferenças e pela valorização da diversidade. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
22) Em relação as  Orientações Técnicas para 
Elaboração do Plano Individual de atendimento (PIA) 
de crianças e adolescentes em serviços de 
acolhimento sobre a  preservação da convivência 
comunitária o PIA deve prever ações que: 
a) Assegurem o fortalecimento das redes sociais de apoio 
e das vinculações afetivas com pessoas da família 
extensa que possam favorecer a retomada do convívio e 
apoiar os cuidados com a criança ou adolescente no caso 
de reintegração familiar. 
b) Envolvam a manutenção e o fortalecimento dos 
vínculos construídos antes do encaminhamento ao serviço 
de acolhimento e ações voltadas à construção de novas 
vinculações durante o acolhimento. 
c)  Sejam desenvolvidas na rede, como a inclusão na 
escola, em serviços de saúde, serviços que contribuam 
para seu desenvolvimento e potencialização de áreas de 
interesse. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
23) Complete a lacuna as seguir: O Plano Individual de 
Atendimento PIA orienta as ações durante todo o 
tempo de permanência da criança ou adolescente no 
serviço de acolhimento (institucional ou familiar), 
recomenda-se que, no prazo máximo _____________, 
seja realizada sua avaliação, revisão e atualização, 
considerando o desenvolvimento das ações já 
efetivadas e as mudanças na situação da 
criança/adolescente e de sua família e os resultados 
dos processos de trabalho efetuados pelo serviço de 
acolhimento e pela rede. 
a) de 6 (seis) meses 
b) de 1 (um ) ano 
c) de 3 (três )meses 

d)Nenhuma das alternativas. 
 
24) De acordo com a Lei Orgânica da Assistência 
Social sobre os programas de Assistência Social, 
assinale a alternativa CORRETA:  
a)Art. 24-A. Fica instituído o Serviço de Proteção e 
Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi),  
que integra a proteção social básica e consiste na oferta 
de ações e serviços socioassistenciais de prestação 
continuada, nos Cras, por meio do trabalho social com 
famílias em situação de vulnerabilidade social, com o 
objetivo de prevenir o rompimento dos vínculos familiares 
e a violência no âmbito de suas relações, garantindo o 
direito à convivência familiar e comunitária. 
b)Art. 24-B Fica instituído o Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral à Família (Paif), que integra a 
proteção social especial e consiste no apoio, orientação e 
acompanhamento a famílias e indivíduos em situação de 
ameaça ou violação de direitos, articulando os serviços 
socioassistenciais com as diversas políticas públicas e 
com órgãos do sistema de garantia de direitos 
c)Art. 24-C.  Fica instituído o Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil (Peti), de caráter intersetorial, integrante 
da Política Nacional de Assistência Social, que, no âmbito 
do Suas, compreende transferências de renda, trabalho 
social com famílias e oferta de serviços socioeducativos 
para crianças e adolescentes que se encontrem em 
situação de trabalho.   
d)Nenhuma das alternativas.  
 
25) Conforme as Orientações Técnicas Centro de 
Referência de Assistência Social – CRAS, a gestão 
territorial da proteção básica responde ao princípio de 
descentralização do SUAS e tem por objetivo: 
a) Possibilitar a superação da fragmentação dos 
conhecimentos e das estruturas sociais, para produzir 
efeitos mais significativos na vida da população, 
respondendo com efetividade a problemas sociais 
complexos. 
b) Atuar sobre as situações de vulnerabilidade, risco e 
potencialidade social identificadas  apoiar-se em 
informações disponíveis, sobre as  famílias. 
c)Promover a atuação preventiva, disponibilizar serviços 
próximo do local de moradia das famílias, racionalizar as 
ofertas e traduzir o referenciamento dos serviços ao CRAS 
em ação concreta, tornando a principal unidade pública de 
proteção básica uma referência para a população local e 
para os serviços setoriais. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
 
 
 
 


