PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA
Estado de São Paulo

EDUCADOR / CUIDADOR DA CASA ABRIGO

CONCURSO PÚBLICO
01/2019

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM.
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA.
 Desligue o celular e outros aparelhos.
 Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões da Prova do seu Cargo. Verifique se este
caderno corresponde com a sua opção de inscrição.
 Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões.
Responda a todas as questões.
 Os candidatos poderão levar consigo o caderno de questões após o tempo mínimo de permanência
na sala de Provas.
 Você deve assinar a Folha de Respostas. Confira todos os seus dados (Nome, RG, Data de
Nascimento) e assine no campo indicado para assinatura.
A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática
do mesmo.
 Para preenchimento da Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica azul ou preta.
 Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão.
 Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o
exemplo:
 Assinale apenas uma alternativa para cada questão. Mais de uma marcação anulará a resposta.
 Não será permitido substituir a Folha de Respostas. Não rasure, amasse ou dobre a Folha.
 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova.
 A prova terá duração de 2 horas.
O tempo mínimo de permanência na sala é de 1 hora.
 Sairão simultaneamente os 3 (três) últimos candidatos de cada sala. Havendo insistência por parte
do candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Concurso Público.
 Deixe sobre a carteira apenas RG, Caneta, Lápis e Borracha.
 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala.
BOA PROVA !
REALIZAÇÃO
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CONHECIMENTO UNIVERSAL

(D)
¿?

01
A CVM é uma importante autarquia vinculada
tradicionalmente ao Ministério da Economia, ou seja, é
um órgão governamental que tem personalidade jurídica
própria e auxilia o Poder Executivo de maneira indireta,
mas sem subordinação hierárquica. Assinale abaixo a
alternativa que detalha o que a sigla CVM significa:
(A)

Comitê de Valorização Mobiliária.

(B)

Corpo de Validação de Movíveis.

(C)

Comissão de Valores Mobiliários.

(D)

Conselho para Verificação do Material.

Necessitavam-se de argumentos sólidos para refutar
a tese da defesa.
Apesar de tudo, deviam haver poucas oportunidades
reais ao candidato.

05
Assinale a alternativa correta quanto ao uso do acento
indicador de crase:
(A)
Referia-se com frequência à todas as pessoas
envolvidas na discussão.
(B)
Ia à peças de teatro com os colegas de curso.
(C)
Preferia, como era sabido, os filmes de terror às
cenas românticas.
(D)
Mudou de opinião à partir do momento em que os
dados foram revelados.
Texto para as questões de 06 a 09

02
A maior árvore do planeta é a Sequoia, podendo viver
mais de mil anos. Originaria da América do Norte, pode
atingir mais de 90 metros de altura. Qual o estado norteamericano onde se encontram diversos Parques
Nacionais contendo a maioria destes notáveis seres
vivos?
(A)

Utah.

(B)

Nevada.

(C)

Oregon.

(D)

California.

03
O K-pop, um dos maiores fenômenos artísticos juvenis
dos tempos atuais, ligado umbilicalmente ao YouTube e
Spotify, nasceu na Coréia do Sul e disseminou-se pelo
mundo moderno. Assinale dentre as alternativas abaixo
aquela que não se coaduna com o que se sabe sobre
este vibrante e arrebatador movimento musical:
(A)

Os conjuntos de K-pop são constituídos por
adolescentes com roupas bem cortadas e coloridas,
com cabelos de corte assimétrico e pele de boneco
de cera.

(B)

As bandas espalham hits adesivos, com batida
eletrônica repetitiva, ‘filhos’ de um sucesso de 2012,
Gangnam Style.

(C)

O
movimento
K-pop
faturou
em
aproximadamente cinco bilhões de dólares.

(D)

O fãs dos conjuntos musicais acompanham
ostensivamente os seus componentes, astros
treinados espartanamente desde a infância que
mantém o posto de celebridade e fama mesmo
quando crescem, mudam de voz ou postura.

LÍNGUA PORTUGUESA

2018

¿?

04
A concordância verbal está de acordo com a gramática
normativa em:
(A)
É possível que se estabeleça, em qualquer
momento, as novas diretrizes da comunidade
escolhida.
(B)
Falta aos envolvidos na situação serenidade.

IPEFAE

06
Considerando a tira como um todo, a sequência em
destaque na passagem “... e estas foram as últimas
notícias do mundo” pode ser corretamente parafraseada:
(A)
Sobre o mundo.
(B)
Para o mundo.
(C)
Pelo mundo.
(D)
Sob o mundo.
07
Segundo a última fala de Mafalda – “se você tivesse
fígado... que hepatite, hein?”, o termo em destaque
estabelece ideia de:
(A)
Causa.
(B)
Finalidade.
(C)
Condição.
(D)
Conclusão.
08
Ainda na passagem “se você tivesse fígado... que
hepatite, hein?”, o termo em destaque tem por finalidade:
(A)
Gerar uma dúvida, pois se trata de uma frase
interrogativa.
(B)
Intensificar o termo “hepatite”.
1/
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Recuperar o termo “fígado”.
Concluir um sentimento negativo a respeito das
notícias divulgadas.

09
Pode-se depreender, segundo a tira, que as notícias
dadas pelo rádio:
(A)
Tratavam especificamente de doenças.
(B)
Eram positivas e esperançosas.
(C)
Eram graves e negativas.
(D)
Abordavam assuntos leves e descontraídos.
10
Tomando por base a gramática normativa e a
necessidade de clareza e de exatidão em certos gêneros
textuais, assinale a alternativa em que não há
ambiguidade:
(A)
“Janot pede prisão de Joesley, diretor da JBS e exprocurador” – O Povo.
(B)
“Marina dá aval ao PSDB para encaminhar sua
candidatura” – Revista Exame.
(C)
“Interior do Ceará tem 18 zonas eleitorais extintas;
Fortaleza ganha quatro” – Folha de São Paulo.
(D)
“Coronavírus derruba commodities brasileiras;
preços caem mais de 15%” – O Estado de São
Paulo.

MATEMÁTICA

ÁREA PARA RASCUNHO

¿?

11
O departamento de recursos humanos de uma empresa
recrutou 32 pessoas para uma vaga de emprego das
quais 22 eram do sexo masculino e 27 tinham idade
superior aos 25 anos, faixa etária que curiosamente
contemplava todas os homens interessados na vaga.
Qual a razão entre as mulheres menores que 25 anos e o
total de mulheres?
(A)
5:32
(B)
5:16
(C)
1:10
(D)
1:2

ÁREA PARA RASCUNHO

12
A venda de produtos de uma loja de roupas, em certa
manhã, superou as expectativas do proprietário pois
foram vendidas 7 peças de R$ 20,00 cada; 3 peças de R$
35,00 a unidade e mais 4 cujo preço unitário era de R$
50,00. Neste mesmo dia, no período da tarde, foram
vendidas apenas mais duas peças de roupa: uma de R$
50,00 e a outra de R$ 65,00. O proprietário da loja, que
naquele dia ficou aberta quatro horas em cada um dos
dois períodos, resolveu remunerar suas duas
funcionárias com uma gratificação igual à média de
vendas por hora de funcionamento da loja. O valor
deverá ser dividido em partes iguais por elas. Quanto,
portanto, deverá ser desembolsado por ele nesta
gratificação?
(A)
R$ 35,00
(B)
R$ 70,00
(C)
R$ 105,00
(D)
R$ 140,00

IPEFAE
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13
Na reunião de planejamento inicial do ano de uma
empresa foram apresentadas aos sócios as evoluções de
receitas e despesas do ano anterior, aproximadas, a
partir do gráfico a seguir:

ÁREA PARA RASCUNHO
Entendendo lucro como a diferença entre a receita e a
despesa, em quantos meses o lucro da empresa foi
menor que a média da despesa anual?
(A)
1
(B)
2
(C)
3
(D)
4
14
Uma empresa de azulejos, pisos e ladrilhos estuda
produzir uma nova peça para decorações das
residências: O conjunto de cinco peças que se
completam conforme a figura abaixo:

As figuras que deverão ser
composição do conjunto são:
(A)
(B)
(C)
(D)

produzidas

para

a

Triângulos retângulos e trapézios isósceles
Triângulos isósceles e trapézios retângulos
Triângulos equiláteros, trapézios retângulos
trapézio isósceles
Triângulos retângulos e trapézios retângulos

e

ÁREA PARA RASCUNHO

15
Na antiguidade uma forma de passatempo
desafios matemáticos para descobrir um
normalmente eles eram colocadas em praças
onde as pessoas tentavam adivinhar e dar
respostas. Um desses problemas era:

eram os
número,
públicas,
as suas

“A terça parte da minha idade a dois anos atrás é igual a
um sexto da idade que terei daqui a 3 anos. Qual a minha
idade ?”
A resposta para esse enigma é:
(A)

5.

(B)

6.

(C)

7.

(D)

8.

IPEFAE
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16
Para tentar dar um incentivo para seu filho estudar
matemática um pai fez a seguinte proposta:
Para cada questão que você acertar eu lhe darei R$1,00 e
para cada questão que errar você me dará R$0,50.
Após responder 100 questões a criança viu que tinha
ficado com R$ 10,00. Quantos problemas o menino
respondeu corretamente ?
(A)

45.

(B)

40.

(C)

30.

(D)

35 .

17
Sobre os Primeiros socorros é improcedente afirmar:
(A)

O objetivo dos Primeiros Socorros é de manter o
paciente com vida ou até a chegada de socorro
médico apropriado ou até que o ferido chegue até
um local onde possa ser dado o devido atendimento.
A prestação de primeiros socorros é ato que deve
comprometer a sua vida ou a vida do paciente e,
logicamente, não exclui a importância de um médico.
No caso de ferimentos limpe as mãos com água e
sabão, se possível utilize uma luva.
Em caso de ferimentos lave-o com água, desinfete
com água oxigenada. Se houver algum corpo
estranho (caco de vidro, farpa, espinho, etc.)
remova-o com a pinça apenas se o objeto foi
pequeno e se puder fazei-lo com facilidade, se não,
deixe esta tarefa para o médico.

(B)

(C)
(D)

18
Algumas
atividades
de
acompanhamento
são
importantes no sentido de melhorar o desempenho do
profissional, a qualidade do atendimento institucional e o
bem-estar das crianças e dos adolescentes acolhidos.
Não é uma delas:
(A)

Reuniões de equipe periódicas (discussão de casos,
fechamento de casos, construção de consensos,
revisão / melhoria da metodologia).
Formação continuada sobre temas recorrentes do
cotidiano, assim como sobre temas já trabalhados
na
fase
de
preparação,
orientada
pelas
necessidades institucionais (promovida pela própria
instituição e/ou cursos externos).
Estudos de penitência com profissional externo.
Encontros diários de 15-20 minutos entre os
profissionais dos diferentes turnos para troca de
informações.

(B)

ÁREA PARA RASCUNHO

(C)
(D)

19
Analise as afirmações abaixo referente identidade, etnia e
raça:

IPEFAE

(

)

Identidade é um conceito que não comporta
uma definição única, sua construção também
diz respeito à interpretação da realidade, uma
vez que é um processo de representação
simbólica, uma tentativa de compreensão de
posições no mundo.

(

)

Em linhas gerais, o conceito de identidade
pode ser definido como um conjunto de
aspectos individuais que caracterizam uma
pessoa e também em um aspecto plural,
constituída a partir das relações sociais
permanentemente mutáveis.

(

)

A identidade cultural é um organismo de
relações sociais e patrimônios simbólicos
compartilhados que estabelece a comunhão de
determinados valores, tradições, hábitos e
4/
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Assinale a alternativa incorreta.

ameaças de castigo e sem menosprezar o aluno com
comentário pejorativo. O autoritarismo pode causar
inimizade levando o aluno a desinteressar-se pela
aprendizagem, uma vez que gera antipatia em relação ao
educador e acaba _____ a matéria ao seu ministrante e
assim pode reagir negativamente a ambos, agindo de
forma agressiva. O aluno deve respeitar o educador, não
por medo, mas por considerá-lo seu parceiro e também
assumir sua parte na construção da disciplina. A relação
educador-aluno deve ser pautada no respeito e no
diálogo. Assim, o docente pode usar de sua autoridade
para _____ um ambiente educativo favorável à
aprendizagem. O autoritarismo ou a permissividade e o
excesso de liberdade, podem provocar a indisciplina
(REGO, 1996). O professor é autoridade, mas para isso
deve portar-se como tal. Há necessidade de mostar essa
autoridade e os alunos exigem isso. Essa autoridade
poder ser colocada, a partir do momento que tenta
dialogar e mostrar o seu papel e o do aluno na resolução
do referido problema (OLIVEIRA, 2011).”

Os serviços de Acolhimento para crianças e
adolescentes deverão estruturar seu atendimento de
acordo com os seguintes princípios:

A alternativa que preenche corretamente as lacunas do
texto é:

(

)

O conceito de raça é alvo de grande discussão
fora e dentro das comunidades científica
devido à sua aplicação continuada para
categorizar grupos populacionais na espécie
humana.

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro
e (F) significa Falso, a sequência das proposições acima
é:
(A)
(B)
(C)
(D)

V-F-F-V.
F-V-F-V.
F-F-V-V.
V-V-V-V.

20

(A)

(B)

(C)

(D)

Excepcionalidade do afastamento do convívio
familiar: Todos os
esforços
deverão ser
empreendidos no sentido de manter o convívio da
criança e do adolescente com sua família de origem
(nuclear ou extensa) e garantir que seu afastamento
do contexto familiar seja uma medida excepcional,
aplicada apenas naqueles casos em que a situação
representar grave risco a sua integridade física e
psíquica.
Provisoriedade do afastamento do convívio familiar:
Quando o afastamento do convívio familiar for a
medida mais adequada para se garantir a proteção
da criança e do adolescente em determinado
momento, esforços devem ser empreendidos para
viabilizar, no menor tempo possível, o retorno ao
convívio familiar, prioritariamente na família de
origem e, excepcionalmente, em família substituta.
A permanência de crianças e adolescentes em
serviço de acolhimento por período superior a dois
anos deverá ter caráter extremamente excepcional,
destinada apenas a casos específicos de descuido
materno.
Em nenhuma hipótese a perspectiva de um
acolhimento de longa permanência deve acarretar a
desistência pela busca de alternativas para se
garantir à criança e ao adolescente seu direito ao
convívio familiar, prioritariamente com a família de
origem e, excepcionalmente, a substituta.

22
No tocante a Higiene e Cuidados, julgue as afirmações
abaixo.

21
“Mesmo com regras bem esclarecidas, o educador pode
se deparar com situações de indisciplina, nas quais deve
agir logo no início, para que outros alunos não acabem
achando graça da _____ e vindo a aderir a este ato,
tornando difícil uma ação efetiva para resolver o
problema. O educador deve lembrar que ele é o adulto da
relação e que do adulto espera-se um comportamento
mais lúcido e equilibrado. O aluno percebe, diante da
postura do docente, seu estado emocional, assim ele
deve agir com autoridade e não autoritarismo, sem
IPEFAE

Insubordinação – Associando – Propiciar.
Insubordinação – Dissociando – Coibir.
Subordinação – Dissociando – Rechaçar.
Subordinação – Associando – Mitigar.

(A)
(B)
(C)
(D)

(

)

Assegure que os pentes também sejam de uso
individual e guarde-os em bolsas identificadas.

(

)

Auxilie as crianças a escovar os dentes,
orientando os movimentos. Ensine aos
pequenos que as escovas são de uso pessoal e
descarte as que eventualmente forem trocadas
entre eles. Os porta-escovas devem ser
individuais e identificados e permitir que elas
permaneçam secas e arejadas.

(

)

Troque as escovas de dente a cada dois anos.

(

)

Lave as mãos com água e sabonete em
abundância e ensine as crianças a fazer o
mesmo ao chegar à creche, antes das
refeições, depois de ir ao banheiro ou de trocar
a fralda e na volta do parque. A limpeza deve
incluir as palmas, os dorsos, todos os dedos,
as unhas e excluir os punhos.

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro
e (F) significa Falso, a sequência, de cima para baixo, das
proposições é:
(A)
(B)
(C)
(D)

F-V-F-V.
F-F-V-V.
V-V-V-V.
V-V-F-F.
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23

Sobre os itens:

Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade da
criança e do adolescente:

(A)
(B)
(C)
(D)

(

)

Ir, vir e estar nos logradouros públicos e
espaços comunitários, independentemente das
restrições legais.

26
A criança e o adolescente, segundo o ECA, têm direito à
educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e
qualificação para o trabalho, assegurando-lhes:

(

)

Opinião e expressão.

(

)

Culto religioso.

(

)

Participar da vida familiar e comunitária, com
determinadas discriminações.

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro
e (F) significa Falso, a sequência das proposições, de
cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

F-V-V-F.
V-V-V-V.
V-V-F-F.
F-F-V-V.

(

)

Igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola.

(

)

Direito de contestar
podendo recorrer às
superiores.

(

)

Direito de organização e participação em
entidades estudantis.

(

)

Acesso à escola pública e gratuita, próxima de
sua residência.

24
“Segundo o ECA, o direito ao respeito consiste na _____
da integridade física, psíquica e _____ da criança e do
adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da
identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças,
dos espaços e objetos _____.”
Preenchem adequadamente
respectivas palavras:

as

lacunas

acima

as

Violabilidade – Moral – Coletivos.
Inviolabilidade – Moral – Pessoais.
Inviolabilidade – Ética –Coletivos.
Violabilidade – Espiritual – Pessoais.

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

É dever do Estado, assegurar à criança e ao adolescente:
(A)

(C)
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.

II -

A criança têm o direito de ser educados e
cuidados sem o uso de castigo físico ou de
tratamento cruel ou degradante, como formas
de correção, disciplina, educação ou qualquer
outro pretexto, pelos responsáveis, pelos
agentes públicos executores de medidas
socioeducativas ou por qualquer pessoa
encarregada de cuidar deles, tratá-los, educálos ou protegê-los.

IPEFAE

O adolescente têm o direito de ser educados e
cuidados sem o uso de castigo físico ou de
tratamento cruel ou degradante, como formas
de correção, disciplina, educação ou qualquer
outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da
família ampliada.

F-V-V-F.
F-F-V-V.
V-V-V-V.
V-V-F-F.

27

Leia com atenção:
I-

critérios avaliativos,
instâncias escolares

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro
e (F) significa Falso, a sequência das proposições acima
é:

(B)

25

III -

Todos estão corretos.
Apenas o I está correto.
Apenas o I e II estão corretos.
Apenas o II e III estão corretos.

(D)

Ensino fundamental, facultativo, inclusive para
que a ele não tiveram acesso na idade própria.
Regressiva extensão da obrigatoriedade
gratuidade ao ensino médio.
Atendimento em creche e pré-escola às crianças
um a sete anos de idade.
Acesso aos níveis mais elevados do ensino,
pesquisa e da criação artística, segundo
capacidade de cada um.

os
e
de
da
a

28
Sobre a apuração de Irregularidades em Entidade de
Atendimento é incorreto afirmar:
(A)

(B)

(C)

O procedimento de apuração de irregularidades em
entidade governamental e não-governamental terá
início mediante portaria da autoridade judiciária ou
representação do Ministério Público ou do Conselho
Tutelar, independentemente de resumo dos fatos.
Havendo motivo grave, poderá a autoridade
judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar
liminarmente o afastamento provisório do dirigente
da entidade, mediante decisão fundamentada.
O dirigente da entidade será citado para, no prazo
de dez dias, oferecer resposta escrita, podendo
juntar documentos e indicar as provas a produzir.
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Apresentada ou não a resposta, e sendo necessário,
a autoridade judiciária designará audiência de
instrução e julgamento, intimando as partes.

29
Da Apuração de Infração Administrativa às Normas de
Proteção à Criança e ao Adolescente:
I-

O procedimento para imposição de penalidade
administrativa por infração às normas de
proteção à criança e ao adolescente terá início
por representação do Ministério Público, ou do
Conselho Tutelar, ou auto de infração
elaborado por servidor efetivo ou voluntário
credenciado,
e
assinado
por
duas
testemunhas, se possível.

II -

No procedimento iniciado com o auto de
infração, não poderão ser usadas fórmulas
impressas, especificando-se a natureza e as
circunstâncias da infração.

III -

Sempre que possível, à verificação da infração
seguir-se-á a lavratura do auto, certificando-se,
em
caso
contrário,
dos
motivos
do
retardamento.

Sobre os itens acima:
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas o item I está correto.
Apenas o item II está incorreto.
Todos os itens estão corretos.
Apenas os itens I e II estão incorretos.
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Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou
registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou
pornográfica, envolvendo criança ou adolescente tem
como pena:
(A)
(B)
(C)
(D)

Reclusão, de 4 a 8 anos, e multa.
Reclusão, de 5 a 9 anos, e multa.
Reclusão, de 6 a 10 anos, e multa.
Reclusão, de 7 a 11 anos, e multa.

___________
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