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ORIENTADOR SOCIAL

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
Com base no poema abaixo responda as questões 01 a 03:
Menina, menina
Como ficará o rio,
menina
quando seu barco partir?
Tudo ficará tão frio,
menina,
quando seu barco partir.
Você partindo,
menina,
como num voo de pássaro,
vai acabar ficando,
menina,
na vida deste espaço.
Se eu tivesse dinheiro,
menina,
Se eu tivesse idade,
segurava você aqui,
menina,
ou deixava esta cidade.
Como vou ficar,
menina,
quando seu barco partir?
vou chorar ou sorrir,
menina,
quando seu barco partir?
JOSÉ, Elias. Namorinho de portão. São Paulo: Moderna, 1986.
01)Sobre o poema:
1-A partida de uma menina é o tema principal do texto.
2-O eu lírico usou o tempo futuro para escrever o poema.
3-O eu lírico afirma que vai ficar embaraçado quando a menina partir.
4-A analogia presente no último verso confirma o amor que o poeta sente pela menina.
a) Somente 2 e 3 estão corretas.
b) Somente 1, 2 e 3 estão corretas.
c) Somente 1 e 2 estão corretas.
d) Somente 2, 3 e 4 estão corretas.
e) Somente 3 e 4 estão corretas.
02)É possível inferir sobre o poema:
a) O eu lírico expressa sentimentos antagônicos.
b) O poeta fica feliz com a partida da menina.
c) O poeta se sente constrangido com partida da menina.
d) A menina levará o sol ao partir.
e) O eu lírico está revoltado com a partida da menina.

03) “... voo de pássaro,” Os termos do fragmento flexionados no plural ficam “voos de
pássaros”. Das expressões abaixa qual delas apresenta erro quanto à flexão no plural:
a) os gizes coloridos.
b) os retrós verdes.
c) os troféus dourados.
d) os sótãos encantados.
e) as bênçãos derramadas.
04) Só não é classificado como substantivo sobrecomun o vocábulo:
a) testemunha.
b) monstro.
c) criatura.
d) criança.
e) barata.
05)A alternativa que contém erro de grafia em pelo menos uma das palavras é:
a) digestão – trejeito.
b) projeção – contágio.
c) ultrage – gorjeta.
d) despejado – algemar.
e) contagiante – lisonjeado.
Matemática
6) Um bolo foi dividido em três partes, uma parte que corresponde a
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7) Na aplicação de R$ 24.000,00 qual será o montante ao final de 6 meses de aplicação
se a uma taxa de juros de 0.35% ao mês. Considerar que a aplicação é na modalidade de
juro simples.
(a) R$ 24.504,00.

(b) R$ 24.084,00.

(c) R$ 24.840,00.

(d) R$ 24.142,00.

(e) R$ 24.344,00.23
8) Na execução de uma calçada de 48 metros de comprimento 6 homens levaram 8 dias
para concluí-la. Se essa mesma calçada tivesse sido executada por 4 homens, quantos
dias eles teriam concluído.
(a) 15 dias.

(b) 12 dias.

(c) 10 dias.

(d) 9 dias.

(e) 8 dias.

9) Uma caixa de base quadrada apresenta lado igual a 1,2m, sabendo que tem uma
altura iguala 1,5 metros. Qual o volume ocupado pela caixa?
(a) 1,44 m³.

(b) 2.16 m³.

(c) 1,8 m³.

(d) 2,4 m³.

(e) 3,6 m³.

10) A expressões matemáticas (4 + 5 × 8 − 6) e (4 + 5) × (8 − 6) , apresentam com
resultado respectivamente:
(a) 38 e 18.
(b) 66 e 16.
(c) 38 e 16.
(d) 66 e 18.
(e) 44 e 22.x
Conhecimentos Específicos
11 – Para atuar em programas sociais o orientador deve entender e praticar regras. Saber
principalmente respeitar as diferenças entre os indivíduos e promover o bem comum.
Leia com atenção o conceito abaixo:
“Conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um
grupo social ou de uma sociedade.”
O conceito refere-se à:
a) Democracia.
b) Regras gerais.
c) Ética.
d) Costumes.
e) Direitos.
12 – O conceito seguinte refere-se á:
“São órgãos deliberativos responsáveis por assegurar, na União, nos estados e nos
municípios, prioridade para a infância e a adolescência.”
a) Conselho de saúde.
b) Conselho das ações em favor da adolescência.
c) Conselho das Nações Unidas.
d) Conselho de proteção da infância.
e) Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente.
13 – Segundo a Lei 8069 de 13 de julho de 1990, os Conselhos de Direitos da Criança e
do Adolescente, formulam e acompanham a execução das políticas públicas de
atendimento a infância e a adolescência. Esses conselhos são constituídos por:
a) Representantes do governo e da sociedade civil.
b) Somente representantes do governo.
c) Somente representantes da sociedade civil.
d) Representantes do governo e conselho tutelar.
e) Representantes da assistência social e conselho tutelar.
14 – Segundo a Lei Orgânica da Assistência Social, podemos afirmar que seus objetivos
são:
I – A proteção à família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice;
II – A vigilância socioassistencial, que visa analisar territorialmente a capacidade
protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de
vitimizações e danos;
III – A defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das
provisões socioassistenciais.
Responda:
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas
b) Somente as afirmativas II e III estão corretas
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas
d) Todas as afirmações estão corretas
e) Nenhuma das afirmações está correta

15 – A Assistência Social conta com uma lei específica que estabelece normas e
critérios para sua organização. A Assistência Social é responsável por garantir os
direitos definidos nessa lei seguindo suas normas, critérios e objetivos.
Aponte qual alternativa se refere a Lei da Assistência Social:
a) Lei 8742 de outubro de 1993.
b) Lei 8742 de dezembro de 1993.
c) Lei 8742 de janeiro de 1993.
d) Lei 8080 de dezembro de 1993.
e) Lei 8080 de outubro de 1993.
16 – O Brasil é um país relativamente de população idosa. A qualidade de vida
proporcionou aos idosos uma vida mais longa e consequentemente temos que nos
adaptar a essa realidade garantindo a inclusão dessa população e respeitando seus
direitos. Surge por meio desse contexto o Estatuto do Idoso.
Aponte a alternativa que indica o número e o ano corretos da lei que cria o Estatuto do
Idoso:
a) Lei 10.741/2003.
b) Lei 10.741/2002.
c) Lei 10.741/2005.
d) Lei 10.741/2000.
e) Lei 10.741/2004.
17 – Uma polemica sempre é instaurada quando se discute a maioridade penal no Brasil.
O estatuto da Criança e do Adolescente institui a responsabilidade penal a partir de
quantos anos?
a)
b)
c)
d)
e)

16 anos.
17 anos.
20 anos.
21 anos.
18 anos.

18 – É considerada pessoa portadora de deficiência, a que se enquadra como deficiente
física, auditiva, visual, mental ou com múltiplas deficiências.
Como objetivos do Decreto Lei nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que regulamenta
a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989 estão citados:
I – o acesso, o ingresso e a permanência da pessoa portadora de deficiência em todos os
serviços oferecidos à comunidade;
II – Integração das ações dos órgãos e das entidades públicos e privados nas áreas de
saúde, educação, trabalho, transporte, assistência social, edificação pública, previdência
social, habitação, cultura, desporto e lazer, visando à prevenção das deficiências, à
eliminação de suas múltiplas causas e à inclusão social;
III – Desenvolvimento de programas setoriais destinados ao atendimento das
necessidades especiais da pessoa portadora de deficiência;
IV – Formação de recursos humanos para atendimento da pessoa portadora de
deficiência; e
V – Garantia da efetividade dos programas de prevenção, de atendimento especializado
e de inclusão social.
a) Apenas as afirmações I, II e III estão corretas.
b) Apenas as afirmações I, II, III e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmações III, IV e V estão corretas.

d) Apenas as afirmações. II, IV e V estão corretas.
e) Todas as afirmações estão corretas.
19 – “Acontece quando várias pessoas trabalham em conjunto, buscando um único
objetivo. Cada integrante possui uma tarefa para desempenhar e apesar de distintas,
todas elas visam um objetivo em comum.”
Esse conceito se refere a:
a) Dinâmica.
b) Trabalho em equipe.
c) Planejamento.
d) Trabalho em grupo.
e) Nenhuma das alternativas.
20 – Os jovens, inúmeras vezes são excluídos na sociedade. Tem dificuldades com o
acesso á educação de qualidade, qualificação profissional e acesso a emprego. Diante
disso instituiu-se o Programa Nacional de Inclusão de Jovens-Projovem e através dele
o:
a) Conselho Nacional do Idoso.
b) Conselho Nacional dos Adolescentes e Jovens.
c) Conselho Nacional dos Especiais.
d) Conselho Nacional das Crianças, Adolescentes e Jovens.
e) Conselho Nacional da Juventude.
21 – O Projovem é um programa destinado a jovens de 15 a 29 anos e objetiva
promover a sua integração ao processo educacional, qualificação profissional e
desenvolvimento humano. São modalidades do Projovem segundo a Lei 11.662/2008,
exceto:
a) Projovem Família.
b) Projovem adolescente-Serviço Socioeducativo.
c) Projovem Urbano.
d) Projovem Campo-Saberes da Terra.
e) Projovem Trabalhador.
22 – Em um estado democrático é perceptível a participação de todos nas decisões. A
atuação da população gera fortalecimento e transparência na formulação das políticas
públicas. No Brasil isso acontece por meio dos conselhos. A Lei Orgânica da
Assistência Social (LOAS) reforça a importância dessa participação.
Aponte a alternativa correta referente a Lei Orgânica da Assistência Social:
a)
b)
c)
d)
e)

Lei 8.742/92.
Lei 8.742/03.
Lei 8.742/93.
Lei 8.742/02.
Nenhuma das alternativas está correta.

23 – As relações sociais e as atitudes são parte da construção da imagem profissional.
As práticas sociais, o modo como vivemos em sociedade e o nosso comportamento
referem-se à ética. São exemplos de atitudes éticas, exceto:
a) Respeito a hierarquia dentro da empresa/órgão público.

b) Cooperação e atitudes que visam a ajuda aos colegas de trabalho.
c) Realização, em ambiente de trabalho, de tarefas pessoais e especulação da vida
alheia.
d) Educação e respeito entre os funcionários.
e) Respeito às regras e normas da empresa.
24 – A Proteção Social Básica é destinada a população em situação de vulnerabilidade
social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos
serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos-relacionais e de
pertencimento social, discriminações de gênero, etnia, idade e deficiências.
São benefícios, programas e serviços que abrangem a Proteção Social Básica:
I – PAIF – Programa de Atendimento Integral à Família
II – Programa Bolsa Família
III – BPC – Benefício de Prestação Continuada
a)
b)
c)
d)
e)

Está correta somente a afirmativa I.
Está correta somente a afirmativa II.
Está correta somente a afirmativa III.
Todas as afirmativas estão corretas.
Nenhuma afirmativa está correta.

25 – Entendemos como direitos sociais, aqueles que visam garantir aos indivíduos o
exercício e usufruto de direitos fundamentais em condições de igualdade, para que
tenham uma vida digna por meio da proteção e garantias dadas pelo estado de direito.
São considerados direitos sociais, exceto:
a) Segurança.
b) Moradia.
c) Desemprego.
d) Proteção a maternidade.
e) Alimentação.
26 – Leia o conceito:
“É o conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade,
no que se refere ao seu poder e grau de intervenção no usufruto de seus espaços e na sua
posição em poder nele intervir e transformá-lo.”
Este conceito se refere a:
a) Respeito.
b) Cidadania.
c) Coerência.
d) Direito.
e) Exemplo.
27 – Os seres humanos tem a necessidade de se relacionar. Tais relações podem ser
positivas ou negativas e ocorrem nos mais diversos lugares, no trabalho, na família, no
lazer, etc... No trabalho o campo das relações humanas é bastante importante.
São atitudes que propiciam boas relações, exceto:
a)
b)
c)
d)
e)

Diálogo.
Empatia.
Cordialidade.
Deslealdade.
Confiança.

28 – Sobre as atribuições do Orientador Social, observe as afirmativas:
I – Atua em programas sociais desenvolvidos pelo município;
II – Executa e coordena atividades culturais, de lazer e orientação;
III – Auxilia em levantamentos e estudos na área social;
IV – Desenvolve atividades com grupos de crianças e adolescentes;
Responda:
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
e) Nenhuma afirmativa está correta.
29 – A Política Nacional do Idoso foi criada objetivando assegurar direitos sociais do
idoso e desta maneira criar as condições para a promoção de sua autonomia, integração
e participação na sociedade.
Indique a alternativa que corresponde a lei que regulamenta a Política Nacional do
Idoso:
a) Lei nº 8080 de 03 de janeiro de 1994.
b) Lei nº 8842 de 04 de janeiro de 1994.
c) Lei 11350 de 05 de outubro de 2006.
d) Lei 11350 de 04 de outubro de 2006.
e) Nenhuma das alternativas está correta.
30 – O Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 é destinada a regular
os direitos assegurados às pessoas idosas.
Segundo o Estatuto do Idoso, é considerado idoso(a) a pessoa:
a)
b)
c)
d)
e)

Com idade igual ou superior a 60 anos.
Com idade igual ou superior a 62 anos.
Com idade ou igual ou superior a 63 anos.
Com idade igual ou superior a 64 anos.
Com idade igual ou superior a 65 anos.

