MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO SELETIVO 001/2019
12 DE JANEIRO DE 2020

EDUCADOR SOCIAL (CREAS)

INSTRUÇÕES
Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões, constituídas com cinco opções (A,
B, C, D, E) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito
no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de sala.
Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de
Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de
preenchimento contidas nele.
Após o preenchimento do Cartão Resposta com as respostas do Caderno de Questões, o
candidato deverá assinar o mesmo.
Durante a realização das provas é vedado:
a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou
equipamentos eletrônicos;
b) a comunicação entre os candidatos;
c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em
embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;
e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos
do seu início.
f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, qualquer equipamento
elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais
de sala auxiliar na interpretação.
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta,
somente será permitida depois de transcorrido 45 minutos do início da mesma.
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de
Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens
especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público.
O tempo de duração total da prova é de três(03) horas, incluído o tempo para
preenchimento do Cartão Resposta.
Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala
para, juntamente com os fiscais de sala assinar a folha ata, o verso dos cartões
respostas, o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta.

Português
01)O uso indevido de uma palavra parônima faz com que uma das frases abaixo fique
sem coerência...... Marque-a:
a) O juiz absolveu o réu.
b) Sempre fora um homem fragrante.
c) A menina descreveu o sequestrador com detalhes.
d) O prefeito retificou a presença no evento.
e) O cavaleiro era da tribo rival.
02) A alternativa em que pelos menos uma das palavras está grafada incorretamente é:
a) enxada – canjica - majestade
b) deslizar – engessado - vertigem
c) pedágio – hospitalisar - enxame
d) litígio – magreza - xingar
e) subterfúgio – poetisa – hipoteca
03) Dadas as frases:
1-Não entendi certos apontamentos.
2- Os apontamentos certos fazem a diferença.
Os termos em destaque nas sentenças acima são classificados, de acordo com o contexto
em que estão inseridos, respectivamente como:
a) ambos adjetivos
b) pronome indefinido e adjetivo
c) pronome definido e substantivo
d) adjetivo e substantivo
e) substantivo e adjetivo
04) A concordância nominal está incorreta em:
a) Água mineral é boa.
b) É proibida a entrada de crianças no espaço.
c) Bastantes pessoas se encontraram na convenção.
d) Escolheste má hora para dar a notícia.
e) Estava tranquilo o menino e a menina.
05) Analise as sentenças:
I-Fomos até à (a) feira da cidade.
II- Caminhava às (as) pressas pela rua.
Em relação ao emprego da crase:
a) Em I é proibido o emprego da crase e em II é facultativo
b) Em I é obrigatório e em II facultativo.
c) Nas duas sentenças é obrigatório.
d) Nas duas sentenças é facultativo.
e)Em I é facultativo e em II é obrigatório.

Matemática
6) A professora Marta passou no quadro as seguintes operações matemáticas:
I)
II)
III)
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Veja na tabela abaixo os resultados obtidos por alguns dos seus alunos
I
3
5
5
3

ALESSANDRO
GUSTAVO
LEONARDO
MARTINA

II
36
36
36
24

III
92
92
108
108

Qual dos seus alunos acertou todas as operações matemáticas:
(a) ALESSANDRO

(b) GUSTAVO

(c) LEONARDO

(d) MARTINA

(e) Nenhuma das respostas anteriores
7) Uma indústria possuí 6 máquinas e produz 2784 peças em 8 horas de
trabalho diários. Se essa indústria comprar mais 2 máquinas idênticas às que já
tem e passar a trabalhar 10 horas dias de quanto será a produção diária?
(a) 4640 peças.

(b) 5642 peças.

(c) 3648 peças.

(d) 3898 peças.

(e) 6820 peças.
8) Um campo de futebol tem 84m de comprimento e 58,5 m de largura. Para
poder realizar torneios oficiais esse campo deve ser aumentado no mínimo em
16m em seu comprimento e 5,5m em sua largura. Quantos metros quadrados a
mais terá o campo com essas novas medidas?
(a) 900 m².

(b) 980m².

(c) 1216m². (d) 1324m².

(e) 1486m².

9) Leonardo aplicou R$ 64.000,00 em um investimento que rende 0,5% ao mês
na modalidade de juro composto. Se Leonardo resgatar o montante após 3
meses qual o valor aproximado que ele resgatará
(a) R$ 64.964,81.
(e) R$ 65.212,22.

(b) R$ 65.112,23.

(c) R$ 65.084,36.(d) R$ 64.988,42.

10) A soma de dois números distintos é igual a 74. A diferença entre o maior e
o menor desses números é igual a 22. Com base nessas informações qual é o
maior desses números?
(a) 38

(b) 40

(c) 41

(d) 48

(e) 46

Conhecimentos Específicos
11 – O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069/90 traz o conceito:
“Aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal,
formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e
mantém vínculos de afinidade e afetividade.”
O conceito refere-se a:
A)
B)
C)
D)
E)

Família adotiva
Família substitutiva
Família natural
Família extensa
Família afetiva

12 – O ECA prevê a proibição de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo
na condição de aprendiz. A condição de aprendiz é prevista para qual idade?
A)
B)
C)
D)
E)

18 anos
14 anos
16 anos
15 anos
17 anos

13 – São considerados objetos de trabalho do Educador Social, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Expressão e arte
Esporte e lazer
Palestras e oficinas
Aulas e atividades pedagógicas
Castigos e punições

14 – Ferramentas de edição de texto proporcionam comodidade quando há necessidade
de digitar algo extenso. Esses editores são equipados com sistemas operacionais que
permitem fazer alterações em pequenas partes do documento, ou configurá-lo de
maneira geral. Dos itens abaixo qual é um editor de texto?
A)
B)
C)
D)
E)

Excel
Paint
Word
autoCAD
winamp

15 – O Sistema Educacional brasileiro apresenta uma divisão de níveis, etapas, fases,
cursos e modalidades. São modalidades de ensino, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Educação especial
Educação profissional e tecnológica
Educação escolar e indígena
Educação á distância
Educação racial e religiosa

16 – Noções de higiene pessoal devem ser ensinadas às crianças para que desenvolvam
bons hábitos por toda vida. Uma forma diferente de abordar o assunto, é por meio da
Contação de História.
Os bons hábitos de higiene pessoal que podem ser repassados á crianças e adolescentes
são, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Tomar banho diariamente, cortar as unhas e mantê-las limpas.
Usar roupas sujas e andar descalços.
Escovar os dentes após cada refeição e lavar as mãos após o uso do banheiro.
Lavar os cabelos, dar descarga no sanitário após o uso.
Usar o fio dental e tomar banho diariamente.

17 – Segundo a LDB, os sistemas municipais de ensino compreendem:
I – As instituições de ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo
Poder Público Municipal.
II – As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada.
III – Os órgãos municipais de educação.
IV – As casas de acolhimento que ministrem aulas.
A)
B)
C)
D)
E)

Somente as afirmações I e II estão corretas
Somente as afirmações II e III estão corretas
Somente as afirmações III e IV estão corretas
Somente as afirmações I, II e III estão corretas
Somente as afirmações I, II e IV estão corretas

18 – Os recursos públicos destinados á educação são originários de:
I – Receita de impostos próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios;
II – Receita de transferências constitucionais e outras transferências;
III – Receita do salário-educação e de outras contribuições sociais;
IV – Receita de incentivos fiscais;
V – Outros recursos previstos em lei;
A) Somente as opções I, II e III estão corretas
B) Somente as opções III, IV, V estão corretas
C) Somente as opções II, III e IV estão corretas

D) Todas as opções estão corretas
E) Nenhuma das opções está correta
19 – O Plano Nacional de Educação – PNE, lei 13005/2014 institui metas e estratégias
Para a educação.
Entre as metas estão:
1. Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos
de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender 50% das
crianças de até 3 anos até o final da vigência do PNE.
2. Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda população de 6 a 14 anos e
garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada,
até o último ano de vigência do PNE.
3. Alfabetizar todas as crianças, no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental.
A)
B)
C)
D)
E)

Todas as alternativas estão corretas
Nenhuma das alternativas está correta
Apenas a alternativa 1 está correta
Apenas a alternativa 2 está correta
Apenas as alternativas 2 e 3 estão corretas

20 – Crianças e adolescentes muitas vezes encontram-se em situação de vulnerabilidade.
A família é o lugar de proteção. O ECA reconhece a existência de três espécies de
família. Qual a alternativa correspondente a essas três espécies de família?
A)
B)
C)
D)
E)

Natural, abrigativa e substituta
Extensa, apadrinhativa e substituta
Natural, extensa e substituta
Natural, amorosa e prestativa
Nenhuma das alternativas está correta

21 – A existência de uma relação direta entre nutrição e bem-estar físico e mental, é
comprovada por diversos estudos. A infância é um período de crescimento e
desenvolvimento, e a necessidade energética é maior. O Ministério da Saúde recomenda
para crianças de 2 a 10 anos, o consumo diário de:
A)
B)
C)
D)
E)

Cereais, massas e vegetais – 6 porções
Verduras – 5 porções
Leite e derivados – 1 porção
Açúcares e gorduras – 3 porções
Frutas – 5 porções

22 – Entender como o desenvolvimento da criança acontece é necessário para promover
boas condições a ela, em casa e na escola. O sono é o período em que as crianças
solidificam seus aprendizados. Durante o sono aprendem a falar, pegar, caminhar,
dançar, etc.
Para ajudar a criança a dormir melhor é indicado, exceto:
A) Estabelecer uma rotina, dormir sempre no mesmo horário.
B) Proporcionar um ambiente de conforto.

C) Oferecer alimentos leves antes do sono.
D) Deixar que adormeça com a televisão ligada.
E) Evitar agitação antes da hora de dormir.
23 – Jean Piaget (1896 – 1980), estudioso responsável pela elaboração da teoria do
desenvolvimento cognitivo. Ele concluiu que os estágios dentro desse processo de
desenvolvimento são, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Fase senso motora
Fase de reconhecimento
Fase pré-operacional
Fase operacional concreta
Fase operacional formal

24 – O desenho é uma demonstração da criança relacionada ao significado que ela dá ao
que pensa sobre o mundo. Lowenfeld estudou as etapas e estágios do desenho infantil.
Concluiu que não é fácil perceber a transição e esta não ocorre da mesma maneira para
todas as crianças. Segundo Lowenfeld são etapas/estágios do desenho infantil, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Estágio das garatujas
Estágio pré-esquemático
Estágio esquemático
Estágio do realismo
Estágio do perfeccionismo

25 – A psicomotricidade refere-se diretamente ao movimento humano. As relações do
movimento corporal com o meio tornam o indivíduo mais confiante e consciente do
espaço que ocupa, permitindo melhor compreensão de suas emoções.
Atividades lúdicas, brincadeiras, ajudam no desenvolvimento psicomotor. O ato de
brincar estimula a curiosidade, iniciativa, autoconfiança, imaginação e inteligência.
Habilidades motoras devem ser desenvolvidas na Educação Infantil. Os jogos e
brincadeiras recreativos devem desenvolver habilidades específicas. Sobre as
habilidades, indique a alternativa incorreta:
A)
B)
C)
D)
E)

Coordenação motora, orientação espacial
Ritmo, equilíbrio
Escrita correta
Organização temporal
Desenvolvimento da linguagem como forma de comunicação

26 – A partir de março de 2019 as escolas do Brasil passaram a ter obrigatoriamente
professores e colaboradores capacitados em primeiros socorros. Isto foi estabelecido na
Lei 13722 em outubro de 2018, chamada de “Lei Lucas”.
Sobre os primeiros socorros e prestação de socorro leia as informações:
I – São intervenções que devem ser feitas de maneira rápida, logo após acidente ou mal
súbito.
II – O socorrista deve manter a calma e afastar os curiosos.
III – Ligar para emergência imediatamente nos números 193 e 192.

IV – Omissão de socorro é crime no Brasil.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas a alternativa I está correta
Apenas as alternativas I e II estão corretas
Apenas as alternativas III e IV estão corretas
Todas as alternativas estão corretas
Nenhuma das alternativas estão corretas

27 – Educador Social é um profissional que atua como agente provocador de mudanças
sociais.
São competências do Educador Social, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Construção de projetos educativos, coletivos e individuais.
Integração par ao bem-estar.
Apoio, orientação de atividades culturais, recreações e afins.
Desenvolvimento e participação.
Decisão sobre o afastamento da criança ou adolescente do convívio da família.

28 – O processo de mudança na educação é constante, a escola passou a ser vista não
apenas como lugar onde uns ensinam e outros aprendem, mas sim, como espaço social
de convivência e atuação. A Educação Especial é o ramo da educação voltado para o
atendimento e educação de pessoas com alguma deficiência. A Educação Especial está
prevista no artigo _____ da ______, nº _______ de 20 de dezembro de 1996.
Preencha corretamente as lacunas:
A)
B)
C)
D)
E)

51, ECA, 8080
58, LDB, 9394
58, LDB, 13005
Todas as opções anteriores estão corretas
Nenhuma das opções anteriores está correta

29 – As medidas socioeducativas são aplicadas pelo juiz e sua finalidade é pedagógica.
São aplicadas para corrigir ato infracional cometido por adolescentes, entendidos como
crime ou contravenção penal de acordo com a legislação brasileira. Segundo o ECA
qual é a idade que possibilita a aplicação das medidas socioeducativas?]
A)
B)
C)
D)
E)

Dos 12 aos 15 anos
Dos 12 aos 16 anos
Dos 12 aos 18 anos
Dos 12 aos 24 anos
Dos 12 aos 17 anos

30 – A internet permite a conecção de pessoas, o compartilhamento de documentos e
muitas outras funções. Auxilia na busca de conhecimento e no desenvolvimento de
diversas práticas. A denominação de um conjunto de dados devidamente ordenados e
organizados de forma a terem significado é:
A)
B)
C)
D)
E)

Processamento
Pesquisa
Memória
Informação
Dado

