PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 - EDITAL Nº 05/2019

DATA DA PROVA: 14/04/2019
PERÍODO DA PROVA: TARDE

CARGO: EDUCADOR RESIDENTE
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA:
 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém
40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para cada
uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer
defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala
que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse
sentido;
 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você
estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em
Ata;
 Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva;
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao
preenchimento do cartão resposta;
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de
tinta azul ou preta;
 NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos eletrônicos como
máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina
fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações,
réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam
expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer
espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro
etc;
 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de
inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de
aplicação de prova;
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta
devidamente assinado e deixe o local de prova. O candidato NÃO poderá levar consigo o
caderno de questões em momento algum;
 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno
de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.
NÚMERO DA INSCRIÇÃO:
NOME COMPLETO:
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É difícil escutar quando você não consegue
ouvir
O quê? Se você frequentemente não
entende o que as pessoas estão falando ou
sempre aumenta o volume da TV, pode ter
alguma perda auditiva. O que está destruindo
nossa audição? Muitas das condições crônicas
de saúde que desenvolvemos à medida que
envelhecemos, incluindo doença cardíaca,
hipertensão arterial e diabetes, podem diminuir o
fluxo de sangue para os ouvidos e prejudicar a
audição. E tratar essas condições pode ser
prejudicial também. Mais de 200 remédios, com e
sem prescrição médica – diuréticos, antibióticos,
e até AAS (ácido acetilsalisílico) – podem
danificar sua audição.
E não são só os idosos que precisam se
cuidar. Hoje mais adolescentes têm perda de
audição induzida por ruído do que há dez anos,
graças à música alta ouvida em fones de ouvido
ou headphones. “O que podemos fazer para
proteger nossos ouvidos é evitar a exposição a
barulho alto”, explica a Dra. Laura DeWine,
audiologista de Cincinnati. “Ouvir no iPod ou usar
um cortador de grama pode danificar seus
ouvidos com o passar do tempo.”
Como é possível saber quando os sons
são altos a ponto de serem prejudiciais? Um
aplicativo gratuito como o SoundCheck ou
Decibel Meter (em inglês) pode transformar o seu
smartphone em um medidor de sons que mostra
quando você está na zona de perigo. “Você pode
se surpreender com o quanto você está exposto”,
diz DeWine. “Fiquei chocada quando a música
tocada na igreja estava na zona “inspira
cuidados”.
Usar protetores de ouvido ou headphones
para abafar ruídos protegerá seus ouvidos
durante tarefas barulhentas, como ao utilizar o
aspirador de pó. Manter o volume baixo quando
assistir à TV ou escutar música também ajuda.
Fonte: Revista Seleções, janeiro de 2019, página
66.
01) Assinale a alternativa incorreta de acordo
com o texto:
(A)
A perda auditiva tem aumentado entre os
jovens devido ao hábito de ouvir música alta em
fones de ouvido ou headphones.
(B)
Muitos remédios, como antibióticos e até
AAS, podem ajudar no tratamento da perda
auditiva.
(C)
Existem aplicativos que mostram quando
a pessoa está exposta a barulhos que podem
danificar a audição.
(D)
Uma maneira de proteger a audição é

evitar a exposição a barulhos altos.
02) As palavras barulho
apresentam em comum:
(A)
(B)
(C)
(D)

e

chocada

Dígrafo.
Encontro consonantal.
Hiato.
Ditongo.

03) Assinale a palavra que seja acentuada pela
mesma regra da palavra saúde:
(A)
(B)
(C)
(D)

crônicas.
possível.
ruídos.
música.

04) No período “Manter o volume baixo
quando assistir à TV ou escutar música
também ajuda.”, o uso da crase justifica-se
por:
(A)
(B)
(C)
(D)

Regência nominal.
Locução adverbial.
Locução prepositiva.
Regência verbal.

05) O adjetivo em destaque no período “Você
pode se surpreender com o quanto você está
exposto” exerce a função sintática de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Sujeito.
Predicativo do sujeito.
Objeto Direto.
Objeto Indireto.

06) Assinale a alternativa cujo termo
destacado no trecho não seja um advérbio:
(A)
Se você frequentemente não entende ...
(B)
E não são só os idosos que precisam se
cuidar ...
(C)
Mais de 200 remédios, com e sem
prescrição médica ...
(D)
Hoje mais adolescentes têm perda de
audição ...
07) O termo em destaque no período “Usar
protetores de ouvido ou headphones para
abafar ruídos protegerá seus ouvidos durante
tarefas barulhentas, como ao utilizar o
aspirador de pó.”, exerce a função de sintática
de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Objeto Direto.
Sujeito.
Objeto Indireto.
Predicativo do Sujeito.
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08) A oração subordinada em destaque no
período “Fiquei chocada quando a música
tocada na igreja estava na zona “inspira
cuidados”, estabelece circunstância de:
(A)
(B)
(C)
(D)

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

x 2  12 x  35  0 é

x for positivo.
x for maior que 5.
x for maior que 5 e menor que 7.
x for menor que 5 e maior que 7.

10) Considerando que uma gota equivale a 3
microgotas, qual a quantidade de microgotas
necessárias para obtermos 3ml de uma
medicamento, sabendo que para se obter 1ml
deste medicamento são necessárias 20
gotas?
(A)
(B)
(C)
(D)

180.
120.
60.
90.

11) Qual dos símbolos seguintes Não faz parte
dos
conectivos
utilizados
na
lógica
matemática?
(A)
(B)
(C)
(D)






12) Dado que o conjunto A é definido por
o
conjunto
A  {x   / x é multiplo de 3} e
B  { y   / 3  y  60} , a quantidade de
elementos comuns aos dois grupos é igual:
(A)
(B)
(C)
(D)

18.
19.
20.
21.

13) Em uma excursão o motorista para
abastecimento um posto de combustíveis e
informa aos passageiros que 60% do trajeto já
estava concluído, que já haviam percorrido
414 Km. Qual a distância em Km que devem
percorrer ainda até chegar no destino?
(A)

276 Km.
236 Km.
288 Km.

14) Dos 220 alunos do colégio X, 100 ficaram
em exame final em Geografia, 90 em
português e 80 em Geografia e Português.
Quantos alunos do colégio X não ficaram em
exame final nestas duas disciplinas?

Concessão.
Condição.
Finalidade.
Tempo.

09) A sentença aberta
verdadeira somente se:

(B)
(C)
(D)

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

60.
90.
110.
130.

15) A festa cívica em que se comemora o
aniversário do município de Marmeleiro, é
realizada em:
(A)
(B)
(C)
(D)

22 de novembro.
25 de novembro.
15 de novembro.
07 de setembro.

16) Por ocasião da criação da Província do
Paraná, Zacarias de Góes e Vasconcelos, foi
nomeado como:
(A)
(B)
(C)
(D)

Prefeito.
Governador.
Presidente.
Nenhuma das alternativas anteriores.

17) O nome completo do atual vice-presidente
do Brasil é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Antonio Hamilton Martins Mourão.
Hamilton Mourão de Castro.
José Hamilton de Castro Mourão.
Hamilton Mourão de Freitas Martins.

18) Em 18 de março de 2019, representantes
dos governos do Brasil e dos Estados Unidos
assinaram um acordo de salvaguardas
tecnológicas (AST) para permitir o uso comercial
do centro de lançamento de Alcântara, mais
conhecida como Base de Alcântara. Esta base
está localizada no Estado do:
(A)
(B)
(C)
(D)

Piauí.
Pará.
Rio Grande do Norte.
Maranhão.

208 Km.
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19) De acordo com o Regime Jurídico Único
dos Servidores de Marmeleiro, a série de
classes da mesma natureza de trabalho,
escalonadas por disposição legal, segundo o
grau de responsabilidade e o nível de
complexidade das competências, é a
definição de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Cargo Público.
Categoria de Servidor.
Carreira.
Cargo em Comissão.

20) O Plano de Cargos, de Carreira e o
Sistema de Remuneração do Servidor do
Quadro Geral do Poder Executivo de
Marmeleiro, tem como fundamento, entre
outras, as seguintes diretrizes:
(A)
Valorizar o servidor efetivo, possibilitandolhe o desenvolvimento de suas competências
pessoais e profissionais.
(B)
Motivar a promoção de grau por formação
acadêmica.
(C)
Assegurar oportunidades de crescimento
pessoal, profissional e de afirmação social ao
servidor efetivo.
(D)
Todas as alternativas estão corretas.
21) Por conduta Ética entende-se:
(A)
A prática que ignora o conhecimento das
normas da sociedade em que faz parte.
(B)
A prática que aceita suborno para infringir
uma regra.
(C)
A prática que age contra a moral, mesmo
sabendo quais as regras morais da sociedade em
que faz parte.
(D)
A prática que se baseia na verdade, no
sigilo, no zelo, na disciplina, na cortesia, no
cuidado.
22) A política de redução de danos sociais e à
saúde,
como
medida
de
intervenção
preventiva, assistencial, de promoção da
saúde e dos direitos humanos, refere-se a:
(A)
À redução dos riscos, consequências
adversas e dos danos associados ao uso de
álcool, substâncias ou drogas que causem
dependência.
(B)
À redução dos riscos causados por
doenças sexualmente transmissíveis.
(C)
À redução de riscos de problemas de
colesterol e pressão altos entre a população, por
exemplo, na promoção de práticas como redução
do sal nos alimentos fabricados.
(D)
À redução de riscos consequentes da
obesidade na promoção de praticas de corte de

gordura e de encorajar a prática de exercícios
físicos.
23) Sobre a gravidez precoce assinale a
alternativa CERTA:
(A)
A gravidez é considerada precoce quando
não é esperada pelo casal.
(B)
A gravidez é considerada precoce quando
a menina engravida entre os 10 e os 19 anos.
(C)
Pode-se dizer que acontece uma gravidez
precoce quando a mulher engravida na prémenopausa.
(D)
Não existe gravidez precoce, toda a
gravidez é bem vinda.
24) Atualmente, existem inúmeras casas de
acolhimento
institucional
que
recebem
crianças e adolescentes privados de seu
convívio familiar. Conforme prevê Estatuto da
Criança e do Adolescente – ECA (1990) em
seu art. 98, esse acolhimento ocorre como
medida de proteção aplicável sempre que:
(A)
Sejam observados conflitos de gerações
na convivência em família, indicando que a
colocação em instituições deve surgir como
medida de proteção à família do abrigado.
(B)
Crianças e adolescentes estejam fora da
escola, esse acolhimento ocorre como medida de
proteção aplicável tendo em vista que o direito à
educação encontra-se ameaçado ou violado, seja
por ação ou omissão da sociedade, do Estado,
ou, pelos pais/responsáveis.
(C)
Crianças e adolescentes tiverem seus
direitos ameaçados ou violados, seja por ação ou
omissão da sociedade ou Estado, ou, ainda, por
falta, ameaça, abuso dos pais/responsáveis, ou
devido à conduta destes.
(D)
Sejam observadas situações de pobreza
nas famílias e a lei prevê a retirada da
convivência em família, indicando que a
colocação em instituições ou em família
substituta.
25) A violência intrafamiliar é um problema de
saúde pública, podendo ser expressa:
(A)
Na forma física e na forma de negligência.
(B)
Na forma sexual.
(C)
Na forma psicológica.
(D)
Todas as alternativas anteriores estão
CERTAS.
26) O Estatuto da Criança e do Adolescente
em seu Art. 13 traz que “Os casos de suspeita
ou confirmação de castigo físico, de
tratamento cruel ou degradante e de maustratos contra criança ou adolescente serão
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obrigatoriamente comunicados ao:
(A)
Ao Conselho Tutelar da respectiva
localidade.
(B)
Ao Conselho dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
(C)
Ao Conselho Municipal da Assistência
Social.
(D)
À Vara da Infância e Juventude.
27) Sobre a realização de atividades em
grupos, assinale a alternativa ERRADA:
(A)
O grupo permite expandir as relações
sociais e promover o autoconhecimento, pois, o
autoconhecimento só pode ser obtido com a
ajuda dos outros pelo retorno que recebemos.
(B)
Os grupos possuem uma personalidade
própria que reflete os valores aprendidos pelos
indivíduos que compõem o grupo. Quando estão
em grupo, os indivíduos agem de maneiras
diferentes de quando estão sozinhos.
(C)
O grupo permite que seus componentes
fomentem
tão
somente
comportamentos
desviantes
e,
consequentemente,
que
desenvolvam atividades nocivas à sociedade, por
isso, é importante evitar trabalhos em grupos.
(D)
O comportamento das pessoas nos
grupos é algo mais do que a soma dos
comportamentos de cada uma delas, o que
permite um melhor conhecimento do outro e de
aprendizagem sócio/ cultural.
28) Na mediação de conflito:
(A)
O mediador oferece sugestões, impondo
suas próprias ideias ao grupo em conflito
mediante estratégias para resolver as questões.
(B)
O mediador apoia as partes em conflito na
compreensão mútua de opiniões, sentimentos e
necessidades, com vistas à construção de novos
acordos de convivência produtivos e sustentáveis
entre elas.
(C)
O mediador deve resolver a situação
reprimindo comportamentos, julgando a forma de
agir e de pensar dos envolvidos no conflito,
dentre outras coisas.
(D)
O mediador instiga os participantes do
conflito a adotar práticas como culpar
integralmente o responsável pelos problemas.
29) Sobre o trabalho infantil, marque a
resposta ERRADA:
(A)
Prejudica a aprendizagem da criança e
muitas vezes tirando-a da escola.
(B)
Torna a criança vulnerável em diversos
aspectos, incluindo a saúde, exposição à
violência, assédio sexual, esforços físicos

intensos, acidentes com máquinas e animais no
meio rural, entre outros.
(C)
Priva a criança de uma infância plena,
com sonhos, brincadeiras. As crianças que
trabalham carregam graves consequências para
a vida adulta, como impactos físicos, psicológicos
e econômicos, além da perpetuação do ciclo da
pobreza, repetido de geração a geração.
(D)
O trabalho infantil impacta diretamente na
construção de uma vida adulta saudável, bem
como a garantia de inserção no mercado de
trabalho quando adulta.
30) O Art. 46 da Constituição Federalde1988
declara que “É reconhecida como entidade
familiar a união estável entre homem e mulher
e a comunidade formada por pai, mãe ou
qualquer dos ascendentes ou descendentes”.
Marque a alternativa ERRADA em relação ao
artigo acima citado da referida Constituição:
(A)
A Constituição
Federal
de
1988
compreende como família as diferentes
configurações familiares atualmente presentes na
sociedade, formada por pai, mãe e filho (s), pai
ou mãe e filho (s), avós e neto(s), etc.
(B)
A Constituição Federal de 1988 reconhece
unicamente como família aquela formada por pai,
mãe e filho (s) casados legalmente, entendendo
esta como única forma de família estruturada.
(C)
A Constituição Federal de1988 não
entende como família aquela formada apenas
pela mãe e filho(s).
(D)
A Constituição Federal de1988 não
entende como família aquela formada pelos avós
neto(s), sem a presença dos pais.
31) São consideradas famílias em situação de
vulnerabilidade social:
(A)
Aquelas que vivem na periferia em
situação econômica estável.
(B)
Aquelas que não possuem bens imóveis,
pagam de aluguel e plano de saúde.
(C)
Aquelas
que
vivenciam
inúmeras
situações, entre as quais: riscos sociais
decorrentes da pobreza, ambiental, afetivorelacional, inseguranças e desproteção advindas
de um contexto social que produziu a
vulnerabilidade.
(D)
Aquelas incluídas nos benefícios e direitos
sociais, que se encontram nas classes mais
favorecidas da sociedade.
32) No que se refere à violência sexual contra
crianças e adolescentes, marque a alternativa
CERTA:
(A)

A violência sexual tem maior incidência
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nos espaços públicos, e acontece, na maioria das
vezes, por culpa das meninas que usam roupas
inadequadas, provocantes.
(B)
A violência sexual tem maior incidência no
âmbito familiar, em razão de, em muitos casos,
ser o agressor alguém que tenha um vínculo
sanguíneo com a vítima.
(C)
É considerada violência sexual é aquela
em que o ato sexual foi consumado.
(D)
Todas as alternativas acima estão certas.
33) Em relação à criança, ao adolescente, ao
jovem e ao idoso “(...) deve ser assegurado
com absoluta prioridade, o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de
toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão”.
Essa garantia prevista na Constituição
Federalde1988 é dever de quem assegurar?
(A)
(B)
(C)
(D)

Do Ministério Público e do Estado.
Da sociedade e da família.
Do Estado e da sociedade.
Da família, da sociedade e do Estado.

34) Crianças e Adolescentes em situação de
rua:
(A)
Representa a legitimação de um processo
de exclusão social.
(B)
Representa a escolha de vivência nesses
locais.
(C)
Representa o mau caráter desses sujeitos.
(D)
Representa a irresponsabilidade das
famílias.
35) Sobre crianças com autismo assinale a
alternativa ERRADA:
(A)
O autismo costuma ser diagnosticado
somente por volta dos três anos de vida.
(B)
O autismo não é uma doença e sim um
transtorno, por isso, não tem cura.
(C)
Pelo fato do autismo ser um transtorno,
não afetara saúde física da criança, apenas o
comportamento e a comunicação, mas existem
formas de facilitar o convívio e o contato com
uma criança com autismo.
(D)
Uma criança autista nunca gosta de afeto
e não aceita carinho de ninguém.
36) Os transtornos mentais são causadores de
problemas na vida das pessoas, pois eles
significam que uma determinada função
psíquica não esta reagindo adequadamente.
Assim, qual das alternativas NÃO é fator que

pode influenciar no seu surgimento?
(A)
A hereditariedade.
(B)
Dor de cabeça.
(C)
Os problemas familiares (violência e falta
de afeto).
(D)
O abuso de substancias que agem no
cérebro, o abuso de álcool e outras drogas.
37) A decisão de colocação de crianças e
adolescentes em abrigos acontece quando:
(A)
O Conselho Tutelar decidir.
(B)
A criança ou o adolescente e a família
entram em acordo.
(C)
A família, ao invés de proteger a criança e
o adolescente, viola seus direitos.
(D)
Quando a criança ou adolescente
abandona a Escola.
38) Quanto à aplicação da medida extrema de
suspensão do poder familiar, assinale a
resposta ERRADA:
(A)
A suspensão do poder familiar é aplicada
nos casos de interesse de adoção de crianças ou
adolescentes em situação de pobreza.
(B)
A suspensão do poder familiar é aplicada
quando,
injustificadamente,
os
pais
ou
responsáveis deixarem de cumprir os deveres de
sustentar e proteger seus filhos.
(C)
A suspensão do poder familiar é aplicada
nos casos em que as crianças e adolescentes
forem submetidos a abusos ou maus tratos.
(D)
A suspensão do poder familiar é aplicada
devido ao descumprimento de determinações
judiciais.
39) Sobre crianças e adolescentes assinale a
alternativa ERRADA:
(A)
A convivência familiar e comunitária é um
direito fundamental de crianças e adolescentes
garantido pela Constituição Federal e pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
(B)
O ECA estabelece que toda criança ou
adolescente tem direito a ser criado e educado
por sua família e, na falta desta, por família
substituta.
(C)
A convivência familiar é um direito
fundamental de crianças e adolescentes
garantido pela Constituição Federal e pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); já a
convivência comunitária não está prevista em lei.
(D)
O direito à convivência familiar e
comunitária é tão importante quanto o direito à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade,
ao respeito e à liberdade.
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40) Sobre o Direito de Família, considera-se
alienação parental:
(A)
Facilitar o exercício da autoridade sobre a
criança ou adolescente do genitor (pai ou mãe)
ou responsável que não convive com os mesmos.
(B)
Omitir ao genitor (pai ou mãe) que não
convive com o(a) filho(a) informações pessoais
relevantes sobre a criança ou o adolescente,
inclusive escolares, médicas e alterações de
endereço.
(C)
Facilitar o contato da criança ou do
adolescente com o genitor (pai ou mãe) e com os
demais membros da família.
(D)
Apresentar boas informações sobre o
genitor e sua família, para facilitar a convivência
deles com a criança ou o adolescente.
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