PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA
Estado de São Paulo

CONCURSO PÚBLICO
01/2019

COORDENADOR DO CRAS

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

COORDENADOR DO CRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

consenso e confiança na comunicação direta entre
duas partes (ou seja, sem o intermédio de terceiros).

ʭ CONHECIMENTOS GERAIS
CONHECIMENTO UNIVERSAL

¿?

(B)

A blockchain cresce constantemente na medida em
que novos blocos completos são adicionados a ela
por um novo conjunto de registros. Os blocos não
são adicionados de modo linear e cronológico, mas
aleatórios e salteados num determinado espaço de
tempo, o que confere flexibilidade e massividade ao
sistema.

(C)

A blockchain é vista como a principal inovação
tecnológica do bitcoin, visto que é a prova de todas
as transações na rede.

(D)

O projeto original do blockchain tem servido de
inspiração para o surgimento de novas criptomoedas
e de bancos de dados distribuídos.

01
O Brasil é um país com dimensões continentais e
compreender os aspectos físicos e humanos envolvendo
seu território, regiões, paisagens e lugares é importante
para entender a dinâmica de funcionamento das
composições territoriais nacionais. Assinale a alternativa
abaixo que contém erro em sua formulação:
(A)

Brasil é o quinto maior país do mundo, ficando atrás
da Rússia, Canadá, China e Estados Unidos.

(B)

O Brasil, apesar das amplas dimensões continentais,
historicamente teve a população concentrada nas
áreas litorâneas. Após sucessivas “marchas para o
oeste”, podemos dizer hoje em dia que,
principalmente na região Sudeste, a maior parte dos
mais de 200 milhões de habitantes habita regiões
afastadas das costas litorâneas.

(C)

(D)

A economia do Brasil é considerada emergente, ou
seja, a de um país historicamente subdesenvolvido
que apresenta padrões relativamente avançados em
comparação com boa parte das demais economias
periféricas.
O fato do Brasil ser cortado pelo Trópico de
Capricórnio e pela Linha do Equador (evidenciando
variações de latitude) explica a ampla diversidade
climática e, consequentemente, em sua vegetação.

02
Na história brasileira existem diversos personagens que
tiveram influência significativa para a evolução da Nação
como país democrático e livre. José Maria da Silva
Paranhos Junior, o Barão do Rio Branco, influenciou em
seu tempo o país em direções que se desdobram até
hoje. Assinale abaixo a alternativa correta que aponta,
entre as suas muitas atividades, a mais impactante e
conhecida:
(A)

Biólogo.

(B)

Empresário.

(C)

Jornalista.

(D)

Diplomata.

03
As inovações digitais atuais continuam a surpreender
pela criatividade e impacto que determinam em diversos
estratos sociais, como as presentes nas denominadas
redes sociais e na Inteligência artificial, com o emprego
de diversificados algoritmos. Uma funcionalidade recente
bem impactante que exibe enorme potencial é a de
blockchain, que consiste em uma tecnologia de registro
distribuído, que visa a descentralização como medida de
segurança. São bases de registros e dados distribuídos e
compartilhados que tem a função de criar um índice
global para todas as transações que ocorrem em um
determinado mercado. Sobre esta inovação, assinale
abaixo a alternativa que contém informação incorreta
sobre a mesma:
(A)

IPEFAE

A blockchain funciona como um livro-razão só que
de forma pública, compartilhada e universal, que cria

LÍNGUA PORTUGUESA

¿?

Leia o trecho da crônica Zaptiqueta, de Antônio Prata,
publicada em 17/11/2019, para responder às questões de
04 a 06.
Já
que
estamos
viciados
nos
celulares
e
autocondenados a arrastá-los por aí como as bolas de
chumbo dos prisioneiros nas histórias em quadrinhos, é
mister entrarmos num acordo sobre algumas mínimas
normas de etiqueta. Não me refiro aos trolls do Twitter,
aos ogros da dark web, às almas sebosas que dedicam a
vida a aprofundar, via redes sociais, o murundu em que
nos encontramos (sic). Desses cuidará o capeta no
décimo nono círculo do inferno atualizado de Dante. Falo
aqui das pessoas de bom coração que, por falta de um
protocolo, atrapalham-se com os talheres do WhatsApp.
FONTE: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/antonioprata/2019/11/zaptiqueta.shtml

04
A expressão “é mister”, destacada no texto, pode ser
substituída, sem prejuízo de sentido, por:
(A)
(B)
(C)
(D)

É prescindível.
É inoportuno.
É fortuito.
É indispensável.

05
Considere as seguintes afirmações sobre o texto:
I-

“Já que” denota o conformismo do autor do
texto com a presença dos celulares em nossas
vidas.

II -

“como” estabelece uma comparação entre os
celulares e as bolas de chumbo dos
prisioneiros.

III -

“Desses” retoma exclusivamente a expressão
“almas sebosas” utilizada na frase anterior.

IV -

A partícula “se” em “atrapalham-se” é um
pronome reflexivo e refere-se a “talheres do
WhatsApp”.

É correto apenas o que se afirma em:
(A)

I e III.
1/
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(B)
(C)
(D)

II e IV.
I e II.
III e IV.

06

Sobre o trecho acima, é correto afirmar:

(B)
(C)
(D)

08
Assinale a alternativa que apresenta o texto da campanha
publicitária reescrito conforme a norma culta da língua
portuguesa.
(A)

“Não me refiro aos trolls do Twitter, aos ogros da dark
web, às almas sebosas que dedicam a vida a aprofundar,
via redes sociais, o murundu em que nos encontramos
(sic).”
(A)
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Em que nos encontramos é oração subordinada
adjetiva explicativa.
Não me é sujeito do verbo referir.
Que dedicam (...) nos encontramos é oração
subordinada adjetiva restritiva.
Via redes sociais, do twitter e da dark web são
adjuntos adverbiais de lugar.

(B)
(C)
(D)

Os lacres serão reciclados e às cadeiras doadas
entidades assistenciais.
Os lacres serão reciclados e, as cadeiras, doadas
entidades assistenciais.
Os lacres serão reciclados, e as cadeiras, doadas
entidades assistenciais.
Os lacres, serão reciclados, e, às cadeiras doadas
entidades assistenciais.

à
a
a
à

09
Leia a manchete publicada no site 1News em 08/10/2018:
“Luto: perda de Maísa Silva comove o país”
A ambiguidade do texto ocorre, sintaticamente, pois:

Texto para as questões 07 e 08.

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

De Maísa Silva pode ser sujeito ou objeto indireto de
perda.
De Maísa Silva pode ser adjunto adverbial ou
complemento nominal de perda.
De Maísa Silva pode ser sujeito ou adjunto
adnominal de perda.
De Maísa Silva pode ser adjunto adnominal ou
complemento nominal de perda.

Texto para as questões 10 e 11:

FONTE: https://www.estimulanet.com/2013/04/tirinhas-do-armandinho-conquistamo.html

10
FONTE: http://www.institutomauriciodesousa.org.br/fazendo-adiferenca/campanhas/campanha-lacre-solidario/

Sobre a tira é correto afirmar:
(A)

07
Sobre o anúncio é correto afirmar:
(A)

(B)
(C)

(D)

IPEFAE

Promove a preservação do meio ambiente por meio
da reciclagem dos lacres de alumínio, que serão
transformados em cadeiras de rodas.
Incentiva a filantropia, apontando como uma ação
simples pode trazer benefícios aos necessitados.
Critica a desigualdade social gerada pela falta de
acessibilidade para pessoas com deficiência nas
cidades.
Estimula o consumo de bebidas em lata,
contradizendo o propósito de preservar o meio
ambiente.

(B)

(C)
(D)

Os personagens apresentam opiniões divergentes
sobre a prática de montar cavalos e bois em
espetáculos públicos.
O tom de humor advém do fato de a palavra
“rodeios” ter mais de um sentido, como fica evidente
no último quadro.
Há, implícita na tira, uma crítica à proibição dos
rodeios, em defesa da liberdade de expressão.
A fala do último quadro contraria o que está dito no
primeiro, já que o personagem é a favor da
comunicação direta.
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Assinale a alternativa que apresenta o texto do último
quadro reescrito de acordo com a norma culta da língua
portuguesa.
(A)
(B)
(C)
(D)

Preferiria quando iam direto ao assunto.
Prefiro que fossem direto ao assunto.
Preferira quando iam direto ao assunto.
Preferiria que fossem direto ao assunto.

MATEMÁTICA

¿?

12
Analise a sequência numérica abaixo e responda.
01

01

04

02

09

03

?

04

Qual número completa logicamente a sequência?
(A)

01

(B)

02

(C)

12

(D)

16
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13
Analisando a tabela de jogos do torneio masculino de
tênis, o técnico de um dos atletas observou a seguinte
situação. Se Rogério elimina Gustavo, então Gustavo sai
do torneio. Se Gustavo sai do torneio, então Fernando
não joga com Gustavo. Se Rafael joga com Rogério,
então Rogério elimina Gustavo. Sabendo que Fernando
joga com Gustavo, logo:
(A)

Gustavo não sai do torneio e Rogério elimina
Gustavo

(B)

Rogério joga com Gustavo e Gustavo sai do torneio

(C)

Rogério não elimina Gustavo e Rafael não joga com
Rogério

(D)

Rafael joga com Rogério e Rogério elimina Gustavo

14
A figura abaixo que representa as faces de um cubo
aberto, contendo cada lado um número.

ÁREA PARA RASCUNHO

Supondo que o cubo esteja com a face de número 6
voltada para cima, qual face estará voltada para baixo?
(A)

Número 1

(B)

Número 2

(C)

Número 3

(D)

Número 5

IPEFAE
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(A)
(B)

15
Com relação aos objetivos do Sistema Único da
Assistência Social, analise os excertos:
I-

___________ as responsabilidades da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
na
organização,
regulação,
manutenção e expansão das ações de
assistência social.

II -

_____________ os níveis de gestão, de acordo
com estágios de organização da gestão e
ofertas de serviços pactuados nacionalmente.

III -

_____________ a gestão integrada de serviços
e benefícios.

IV -

_____________ a rede pública e privada, com
vínculo ao SUAS, de serviços, programas,
projetos e benefícios de assistência social.

Os excertos acima devem ser completados, correta e
respectivamente, com:
(A)
(B)
(C)
(D)

Orientar, Afiançar, Assegurar, Implementar.
Respeitar, Reconhecer, Participar, Consolidar.
Estabelecer, Definir, Estabelecer, Integrar.
Assegurar, Alicerçar, Regulamentar, Integralizar.

16
De acordo com o Estudo Proteger e Responsabilizar, o
Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual
contra Crianças e Adolescentes em 2000, tornou-se
referência e ofereceu uma síntese metodológica para a
estruturação de políticas, programas e serviços para o
enfrentamento à violência sexual, a partir de seis eixos
estratégicos. Considere a alternativa que descreve,
corretamente, o eixo “Protagonismo Infantojuvenil”:
(A)
garantir o atendimento especializado, e em rede, às
crianças e aos adolescentes em situação de
violência sexual e às suas famílias, realizado por
profissionais especializados e capacitados.
(B)
conhecer o fenômeno da violência sexual contra
crianças e adolescentes por meio de diagnósticos,
levantamento de dados, pesquisas.
(C)
atualizar a legislação sobre crimes sexuais,
combater a impunidade, disponibilizar serviços de
notificação e responsabilização qualificados.
(D)
promover a participação ativa de crianças e
adolescentes pela defesa de seus direitos e na
execução de políticas de proteção de seus direitos.

(C)

(D)

Divulgação dos 18 pontos prioritários para garantia
dos direitos humanos de crianças e adolescentes.
Compilação da normativa nacional e internacional
sobre a temática, com o objetivo de afirmar o
embasamento das Diretrizes do Plano Nacional no
contexto de definição legal e apresentar as
normativas internacionais e nacionais afetas ao
direito da criança sob o enfoque do enfrentamento
da violência sexual contra crianças e adolescentes.
Compatibilização
dos
objetivos
e
metas
estabelecidas com as possibilidades de execução,
com base no orçamento público.
Compatibilização
do
Plano
Nacional
de
Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças
e Adolescentes com outros Planos temáticos.

18
De forma geral, quando as medidas protetivas já estão
em pauta, os programas de apoio sociofamiliar devem
perseguir o objetivo do fortalecimento da família, a partir
da sua singularidade, estabelecendo, de maneira
participativa, um plano de trabalho ou plano promocional
da família que valorize sua capacidade de encontrar
soluções para os problemas enfrentados, com apoio
técnico-institucional.
Os Programas devem abarcar algumas dimensões, sendo
que, das descritas no documento em questão, para
romper o ciclo de violência nas relações intrafamiliares, é
necessário:
(A)
fortalecimento de vínculos familiares e de
pertencimento social fragilizados.
(B)
acesso à informação com relação às demandas
individuais e coletivas.
(C)
superação
de
conflitos
relacionais
e/ou
transgeracionais.
(D)
integração sociocomunitária da família.
19
Todas as entidades que desenvolvem programas de
abrigo devem prestar plena assistência à criança e ao
adolescente, ofertando-lhes acolhida, cuidado e espaço
para socialização e desenvolvimento. Destaca-se que, de
acordo com o Art. 92 do ECA, devem adotar os alguns
princípios. Destes princípios, qual dos apontados abaixo
está, corretamente, descrito?
(A)
(B)
(C)
(D)

atendimento personalizado e em pequenos grupos.
desmembramento de grupos de irmãos.
preparação improgressiva para o desligamento.
desenvolvimento de atividades em regime social.

20
17
O passo a passo de revisão do Plano Nacional de
Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e
Adolescentes tem seu início em 2003/2004 com o
primeiro exercício de monitoramento e retoma força em
2010, após a publicação da Carta do Rio de Janeiro,
resultado do III Congresso Mundial de Enfrentamento da
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Sobre a
linha do tempo desse processo de revisão, qual dos
indicados abaixo não ocorreu em 2012?

IPEFAE

São considerados serviços de proteção básica de
assistência social aqueles que potencializam a família
como unidade de referência, fortalecendo seus vínculos
internos e externos de solidariedade através do
protagonismo de seus membros e da oferta de um
conjunto de serviços locais que visam a convivência, a
socialização e o acolhimento, em famílias cujos vínculos
familiar e comunitário não foram rompidos, bem como a
promoção da integração ao mercado de trabalho. De
acordo com a PNAS/2004, se enquadra nesse conceito:
(A)
Centros de informação e de educação para o
trabalho, voltados para jovens e adultos.
4/
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(B)

(C)
(D)

Programas de incentivo ao protagonismo do idoso, e
de fortalecimento dos vínculos familiares e
comunitários.
Centros de Convivência para Mulheres.
Serviços
socioeducativos
para
crianças,
adolescentes e jovens na faixa etária de 0 a 15
anos, visando sua proteção, socialização e o
fortalecimento
dos
vínculos
familiares
e
comunitários.

21
A proteção social especial é a modalidade de
atendimento assistencial destinada a famílias e
indivíduos que se encontram em situação de risco
pessoal e social, por ocorrência de:
(A)
comportam encaminhamentos monitorados, apoios e
processos que assegurem qualidade na atenção
protetiva e efetividade na reinserção almejada.
(B)
abandono, maus tratos físicos e, ou, psíquicos,
abuso sexual, uso de substâncias psicoativas,
cumprimento de medidas socioeducativas, situação
de rua, situação de trabalho infantil, entre outras.
(C)
convívio sociofamiliar e comunitário.
(D)
Cuidado familiar, abordagem de rua, proteção social,
serviços de reabilitação e internação psiquiátrica.
22
Serviços de Proteção Social Especial de Alta
Complexidade, podem ser enquadrados como Serviço de
Acolhimento Institucional, nas seguintes modalidades,
exceto:
(A)
Casa-lar.
(B)
Casa de passagem.
(C)
Residência Inclusiva.
(D)
Serviço Especializado em Abordagem Social.
23
O processo de ampliação do conceito de direitos sociais
e de políticas públicas culminou na organização das
definições das frentes de ação. Assinale a alternativa
cujas frentes de ação caracterizariam o Sistema de
Proteção Social brasileiro, formando o tripé da
Seguridade Social:
(A)
Saúde, Previdência Social e Assistência Social.
(B)
Economia, Segurança Nacional, Políticas públicas.
(C)
Previdência
social,
Economia,
relações
internacionais.
(D)
Assistência social, Políticas públicas, economia.
24
Conforme disposto no art. 194 da Constituição Federal, a
assistência social constitui uma das políticas inseridas
no âmbito da seguridade social, estando disciplinada
pelos arts. 203 e 204 da Carta Magna. Considerando as
disposições estabelecidas na LOAS, são objetivos da
Assistência Social:
(A)
A proteção à família, à maternidade, à infância, à
adolescência e à velhice restringindo-se às pessoas
carentes.
(B)
O amparo às crianças e adolescentes sob medidas
socioeducativas.
(C)
A promoção da integração ao mercado de trabalho.

IPEFAE
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(D)

A inabilitação e reabilitação das pessoas portadoras
de deficiência.

25
São finalidades do serviço de Proteção e Atendimento
Integral à Família (PAIF), que integra o nível de proteção
social básica do SUAS, exceto:
(A)
Formular leis que garantam os direitos das famílias,
e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida.
(B)
Fortalecer a função protetiva da família e prevenir a
ruptura dos seus vínculos.
(C)
Prevê o desenvolvimento de potencialidades e
aquisições das famílias.
(D)
Fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
26
Assinale a alternativa que apresenta o desdobramento da
concepção do PAIF foi a partir do reconhecimento que as
vulnerabilidades e riscos sociais, que atingem as
famílias, extrapolarem a dimensão econômica:
(A)
Criação de meios para obter recursos financeiros
para a manutenção e provisão das famílias,
efetivando o exercício dos direitos sociais.
(B)
Construção de moradias dignas para abrigar famílias
e consequentemente estabelecer o fortalecimento de
seus vínculos.
(C)
Qualificação familiar para ingresso no mercado de
trabalho.
(D)
Intervenções que trabalhem aspectos objetivos e
subjetivos relacionados à função protetiva da família
e ao direito à convivência familiar.
27
A família, independente dos formatos ou modelos que
assume, é mediadora das relações entre os sujeitos e a
coletividade. Assinale a alternativa que apresenta
corretamente a concepção de família na Política Nacional
de Assistência Social (PNAS):
(A)
Grupo de pessoas que se acham unidas por laços
consanguíneos, afetivos e, ou de solidariedade.
(B)
Grupo de pessoas que possuem laços de afinidade,
afetivos e, ou de solidariedade.
(C)
Grupo
de
pessoas
estabelecem
laços
consanguíneos, afetivos e, ou econômicos.
(D)
Grupo de pessoas que possuem grau de parentesco
entre si e vivem na mesma casa formando um lar.
28
Os benefícios assistenciais fazem parte da política de
Assistência Social e são um direito do cidadão e dever
do Estado. Assinale a alternativa cujo conteúdo refere-se
corretamente ao Benefício de Prestação Continuada da
Assistência Social (BPC):
(A)
Garante a transferência mensal de 1 (um) salário
mínimo à pessoa idosa com 65 anos
(B)
Garante a transferência mensal de 1 (um) salário
mínimo aos cidadãos e às famílias em casos de
nascimento ou morte.
(C)
Garante a transferência mensal de 1 (um) salário
mínimo à pessoa idosa em situações de
vulnerabilidade provisória ou de calamidade pública.
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(D)
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Garante a transferência mensal de 1 (um) salário
mínimo à pessoa com deficiência, desde que maior
de 65 anos.

29
Gerir é a administrar uma instituição, com o objetivo de
crescimento, ou outro objetivo específico através do
esforço humano organizado. O Sistema Único de
Assistência Social (Suas) comporta gestão no âmbito da
União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios,
além de contar com instâncias de pactuação. A
Comissão Intergestores Tripartite:
(A)
É composta pelas instâncias estaduais destinadas à
interlocução
de
gestores,
constituídas
por
representantes do Estado e dos municípios, que
representam os interesses e as necessidades da
região, referentes à assistência social.
(B)
Negocia e pactua sobre aspectos da organização e
gestão do Sistema Estadual de Assistência Social,
observando as deliberações do Conselho Estadual
de Assistência Social, a legislação vigente e as
orientações da CIT e do Conselho Nacional de
Assistência Social (CNAS).
(C)
É um espaço de articulação e expressão das
demandas dos gestores federais, estaduais e
municipais. Ela negocia e pactua sobre aspectos
operacionais da gestão do Suas
(D)
Tem todas as suas pactuações encaminhadas ao
Conselho Estadual para conhecimento, apreciação
e/ou deliberações e aos conselhos municipais, CIT e
CNAS para conhecimento.

ÁREA PARA RASCUNHO
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A assistência social ocupa-se de prover proteção à vida,
reduzir danos, prevenir a incidência de riscos sociais,
independente de contribuição prévia. Considerando os
princípios organizativos do SUAS, o princípio que
assegura respeito às diversidades regionais, culturais,
socioeconômicas, políticas e territoriais, priorizando
aqueles que estiverem em situação de vulnerabilidade e
risco pessoal e social, é o princípio da (o):
(A)
Universalidade
(B)
Equidade
(C)
Integralidade da proteção social
(D)
Gratuidade

___________
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