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016. Prova objetiva

orientador soCial

� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
�	Confira	seus	dados	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.
�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Leia	cuidadosamente	todas	as	questões	e	escolha	a	resposta	que	você	considera	correta.
�	Marque,	na	folha	de	respostas,	com	caneta	de	tinta	preta,	a	letra	correspondente	à	alternativa	que	você	escolheu.
�	A	duração	da	prova	é	de	3	horas,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.
�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridos	75%	do	tempo	de	duração	da	prova.
�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	
localizado	em	sua	carteira,	para	futura	conferência.

�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões.

14.04.2019 | tarde

Nome	do	candidato

Prédio sala CarteiraInscriçãorG
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conHecimentos gerais

Língua Portuguesa

Leia a tira para responder às questões de números 01 e 02.

(André Dahmer, Malvados. Disponível em ttps://www1.folha.uol.com.br. 15.01.2019)

01. No contexto da tira, emprega-se a frase

(A) “O mundo é uma máquina...”, em sentido próprio, 
para fazer referência ao atual estágio de evolução 
tecnológica em que se encontra a humanidade.

(B) “... é uma máquina de moer corações.”, em sentido 
figurado, para expressar a ideia de que, nas relações 
sociais, predominam o respeito e o altruísmo.

(C) “Como alguém tem coragem de operar...”, em sen-
tido figurado, para condenar a apatia de algumas 
pessoas em um contexto de transformações sociais.

(D) “Certamente é gente...”, em sentido próprio, para ne-
gar que possam existir pessoas indiferentes ao fato 
de o mundo ser um ambiente hostil.

(E) “... gente que não tem coração.”, em sentido figura-
do, para se referir à insensibilidade de pessoas cujas 
ações tornam o mundo um lugar opressivo.

02. Considere as frases dos três quadrinhos:

•   O mundo é uma máquina de moer corações.

•   Como alguém tem coragem de operar essa máquina?

•   Certamente é gente que não tem coração.

Assinale a alternativa em que os pronomes empregados 
para substituir as expressões destacadas estão em con-
formidade com a norma-padrão da língua portuguesa.

(A) máquina de moê-los / coragem de operá-la / gente 
que não o tem.

(B) máquina de moê-los / coragem de operar-lhe / gente 
que não lhe tem.

(C) máquina de moer-lhes / coragem de operá-la / gente 
que não o tem.

(D) máquina de moer-lhes / coragem de operar-lhe / 
gente que não lhe tem.

(E) máquina de moer-nos / coragem de operá-la / gente 
que não lhe tem.
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04. Segundo a autora, uma preparação eficiente para o con-
texto de trabalho em que antigas profissões serão extin-
tas enquanto outras serão criadas envolve

(A) o trabalho constante de pesquisa voltada para a 
identificação das profissões com potencial para se-
rem extintas e daquelas que permanecerão em alta.

(B) o desenvolvimento da consciência política sobre a 
necessidade da adoção de medidas para fazer frente 
aos novos desafios impostos à humanidade. 

(C) o reconhecimento do nível de capacitação pessoal, o 
que impõe aceitar desempenhar desde atividades mais 
básicas até aquelas que dependem de reflexão crítica.

(D) a capacidade de reinventar-se continuamente, funda-
mental para o desempenho de atividades que requerem 
reflexão crítica e aptidão para resolução de problemas.

(E) um sistema educacional que despreze os conhecimen-
tos prévios dos estudantes e direcione o ensino à capa-
citação deles para desempenhar uma única profissão.

Considere a seguinte passagem do 4o parágrafo, para res-
ponder às questões de números 05 e 06.

Isso envolve trabalhar com o conceito de aprendizagem 
ao longo da vida, ou seja, desde a primeira infância, a fim de 
desenvolver competências basilares, necessárias para promo-
ver autonomia para que todos possam aprender a aprender.

05. Conforme a passagem, no que diz respeito à autonomia 
para aptidão à aprendizagem,

(A) o aprendizado desde a primeira infância pouco 
acrescenta.

(B) o conceito de aprendizagem ao longo da vida não 
pode ser implicado.

(C) o desenvolvimento de competências básicas é 
i mprescindível.

(D) a exigência de aprendizagem ao longo da vida pode 
ser preterida.

(E) a imposição do desenvolvimento de competências 
desde cedo é controversa.

06. O termo em destaque na frase “Isso envolve trabalhar 
com o conceito de aprendizagem ao longo da vida...”  
refere-se à seguinte informação do parágrafo anterior:

(A) o desenvolvimento de pesquisas sobre os efeitos da 
automação.

(B) a extinção de certas profissões e de algumas tarefas 
específicas.

(C) a aceleração no processo de automatização e de  
robotização.

(D) a capacidade para reconhecer as competências que 
estão em alta.

(E) a necessidade de ampliação das capacidades dos 
seres humanos.

Leia o texto para responder às questões de números 03 a 10.

O futuro do trabalho

Foi lançado nesse mês, em meio às celebrações do cen-
tenário da Organização Internacional do Trabalho (OIT), o 
relatório da comissão global sobre o futuro do trabalho, que 
tive a honra de integrar. O que o texto revela é uma visão 
centrada em políticas públicas para enfrentar desafios que o 
século trouxe para a humanidade. 

Frente à chamada revolução industrial 4.0, ao envelheci-
mento da população e à mudança climática, a resposta apa-
rece na forma de programas para evitar o crescimento da 
desigualdade e melhorar a preparação das gerações futuras 
e o conceito de uma sociedade ativa ao longo da vida.

É importante lembrar que, segundo pesquisadores, ha-
verá em poucos anos a extinção de profissões e de tarefas 
dentro de várias ocupações, diante da automação e da ro-
botização aceleradas. Outras serão criadas, demandando, 
porém, competências distintas das que estavam em alta até 
pouco tempo. O cenário exige grande investimento nas pes-
soas. Por isso, o relatório clama por uma agenda econômica 
centrada em seres humanos, especialmente uma ampliação 
em suas capacidades. 

Isso envolve trabalhar com o conceito de aprendizagem ao 
longo da vida, ou seja, desde a primeira infância, a fim de de-
senvolver competências basilares, necessárias para promover 
autonomia para que todos possam aprender a aprender.

Afinal, numa vida em que tarefas vão sendo extintas e as-
sumidas por máquinas, teremos que nos reinventar continua-
mente, passando a desempenhar atividades que demandam 
capacidade de resolução criativa e colaborativa de problemas 
complexos, reflexão crítica e maior profundidade de análise.

Teremos também que contar com um ecossistema educa-
cional que inclua modalidades ágeis de cursos para capacitação, 
recapacitação e requalificação. A certificação de conhecimentos 
previamente adquiridos ganha força e sentido de urgência, além 
de um investimento maior em escolas técnicas e profissionais 
que fomentem a aquisição das competências necessárias não 
só para exercer uma profissão específica, mas também para  
obter outra rapidamente, se necessário.

(Claudia Costin. Folha de S.Paulo, 25.01.2019. Adaptado)

03. Segundo o texto, a reivindicação por uma agenda econô-
mica centrada na ampliação das capacidades humanas 
deve-se à

(A) recente adoção de políticas públicas educacionais 
direcionadas ao enfrentamento dos desafios impos-
tos pelas transformações nos modos de produção.

(B) necessidade de encontrar soluções que possam mini-
mizar o impacto dos problemas sociais para a popula-
ção mais idosa que têm origem no desemprego.

(C) emergência de se adotarem medidas para conter o 
processo acelerado de automação e de robotização, 
responsável pelo avanço das mudanças climáticas.

(D) demanda pelo desenvolvimento de novas competên-
cias, diante da previsão do fim de ocupações em de-
corrência da intensa automação e robotização.

(E) necessidade de aceleração da automação da indústria 
nacional, indispensável para atender a demanda de um 
mercado consumidor em crescimento constante.



5 PMIP1801/016-OrientadorSocial-Tarde

10. Substituindo-se os termos destacados na frase “Por isso, 
o relatório clama por uma agenda econômica centrada 
em seres humanos...” a redação permanecerá em con-
formidade com a norma-padrão de regência em:

(A) Por isso, o relatório impõe por uma agenda econômica 
focada com seres humanos...

(B) Por isso, o relatório reivindica uma agenda econômica 
ajustada para seres humanos...

(C) Por isso, o relatório reclama de uma agenda econô-
mica dirigida de seres humanos...

(D) Por isso, o relatório postula com uma agenda econô-
mica aplicada por seres humanos...

(E) Por isso, o relatório requer de uma agenda econômica 
destinada a seres humanos...

Leia o texto para responder às questões de números 11 a 15.

O Marajá

A família toda ria de dona Morgadinha e dizia que ela 
estava sempre esperando a visita de alguém ilustre. Dona 
Morgadinha não podia ver uma coisa fora do lugar, uma pon-
ta de poeira em seus móveis ou uma mancha em seus vidros 
e cristais. Gemia baixinho quando alguém esquecia um sa-
pato no corredor, uma toalha no quarto ou – ai, ai, ai – uma 
almofada fora do sofá da sala. Baixinha, resoluta, percorria 
a casa com uma flanela na mão, o olho vivo contra qualquer 
incursão do pó, da cinza, do inimigo nos seus domínios.

Dona Morgadinha era uma alma simples. Não lia jornal, 
não lia nada. Achava que jornal sujava os dedos e livro jun-
tava mofo e bichos. O marido de dona Morgadinha, que ela 
amava com devoção apesar do seu hábito de limpar a orelha 
com uma tampa de caneta Bic, estabelecera um limite para 
sua compulsão por limpeza. Ela não podia entrar em sua bi-
blioteca. Sua jurisdição acabava na porta. Ali dentro só ele 
podia limpar, e nunca limpava. E, nas raras vezes em que 
dona Morgadinha chegava à porta do escritório proibido para 
falar com o marido, esse fazia questão de desafiá-la. Botava 
os pés em cima dos móveis. Atirava os sapatos longe. Uma 
vez chegara a tirar uma meia e jogar em cima da lâmpada só 
para ver a cara da mulher. Sacudia a ponta do charuto so-
bre um cinzeiro cheio e errava deliberadamente o alvo. Dona 
Morgadinha então fechava os olhos e, incapaz de se contro-
lar, lustrava com a sua flanela o trinco da porta.

(Luis Fernando Veríssimo. Comédias para se ler na escola.  
Rio de Janeiro: Objetiva, 2008. Adaptado)

11. A expressão presente no texto que melhor sintetiza a prin-
cipal característica da personagem dona Morgadinha é:

(A) ... sempre esperando a visita...

(B) Gemia baixinho...

(C) Não lia jornal, não lia nada.

(D) ... compulsão por limpeza.

(E) ... incapaz de se controlar...

07. Considere as passagens:
•   Outras  serão  criadas,  demandando,  porém, compe-

tências distintas das que estavam em alta até pouco 
tempo. (3o parágrafo)

•   ... que fomentem a aquisição das competências neces-
sárias não só para exercer uma profissão específica, 
mas também para obter outra rapidamente, se neces-
sário. (último parágrafo)

Os termos em destaque nas passagens expressam noções, 
respectivamente, de

(A) contraste e de condição, e podem ser corretamente 
substituídos por “entretanto” e “caso”, nessa ordem.

(B) ressalva e de tempo, e podem ser corretamente subs-
tituídos por “contudo” e “desde que”, nessa ordem.

(C) conclusão e de comparação, e podem ser correta-
mente substituídos por “portanto” e “como”, nessa 
ordem.

(D) explicação e de tempo, e podem ser corretamente 
substituídos por “pois” e “quando”, nessa ordem.

(E) conclusão e de concessão, e podem ser corretamente 
substituídos por “assim” e “mesmo que”, nessa ordem.

08. O sentido expresso pelo termo destacado em “... a res-
posta aparece na forma de programas para evitar o cres-
cimento da desigualdade...” também pode ser correta-
mente identificado na expressão destacada em:

(A) ... em meio às celebrações do centenário da Organi-
zação Internacional do Trabalho.

(B) ... a extinção de profissões e de tarefas dentro de 
várias ocupações, diante da automação e da roboti-
zação aceleradas.

(C) ... trabalhar com o conceito de aprendizagem ao longo 
da vida, ou seja, desde a primeira infância, a fim de 
desenvolver competências...

(D) Por isso, o relatório clama por uma agenda econômica 
centrada em seres humanos...

(E) É importante lembrar que, segundo pesquisadores, 
haverá em poucos anos a extinção de profissões...

09. Assinale a alternativa em que, após a inserção das vír-
gulas, a frase do texto estará em conformidade com a 
norma-padrão da língua portuguesa.

(A) ... uma visão centrada, em políticas públicas, para 
enfrentar desafios que o século trouxe para a huma-
nidade.

(B) ... programas para evitar, o crescimento da desigual-
dade, e melhorar a preparação das gerações futuras...

(C) ... haverá, em poucos anos, a extinção de profissões 
e de tarefas dentro de várias ocupações...

(D) Teremos também que contar, com um ecossistema 
educacional, que inclua modalidades ágeis de cursos 
para capacitação...

(E) A certificação de, conhecimentos previamente adqui-
ridos, ganha força e sentido de urgência...
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MateMática

16. O futebol foi criado na Inglaterra, onde a jarda é unidade 
tradicional de comprimento. Com o passar dos anos, a 
FIFA, entidade internacional, precisava estabelecer as 
dimensões também em metros, unidade de comprimento 
adotada pela maioria dos outros países filiados. Ao fazer 
isso, a FIFA precisou converter as dimensões de jardas 
para metros a fim de facilitar as medições.

Por exemplo, a distância da barreira em relação à bola, 
numa cobrança de falta, que era igual a 10 jardas, foi 
convertida para 9,15 metros. Analogamente, é correto 
concluir que as dimensões mínimas de um campo de 
futebol para jogos internacionais foram convertidas de 
110 jardas de comprimento por 70 jardas de largura para, 
aproximadamente,

(A) 105 metros por 65 metros.

(B) 100 metros por 64 metros.

(C) 100 metros por 60 metros.

(D) 95 metros por 65 metros.

(E) 95 metros por 60 metros.

17. Um feirante expõe mudas de orquídeas e de rosas para 
venda. Os preços praticados acabam sendo um atrati-
vo para os visitantes do seu espaço. Por exemplo, uma 
muda de orquídea e duas mudas de rosas totalizam  
R$ 48,00, sendo que o preço da muda de orquídea é  
R$ 21,00 mais caro que o preço da muda de rosa. Se, 
ao longo de uma manhã, esse feirante vender 10 mudas 
de orquídeas e 10 mudas de rosas, ele irá arrecadar um 
total de

(A) R$ 345,00.

(B) R$ 375,00.

(C) R$ 390,00.

(D) R$ 480,00.

(E) R$ 670,00.

12. Considere as frases:

•   ... estava sempre esperando a visita de alguém ilustre.
•   Baixinha, resoluta, percorria a casa com uma flanela 

na mão...
•   Sacudia a ponta do charuto sobre um cinzeiro cheio e 

errava deliberadamente o alvo.

Os termos em destaque nas frases têm como sinônimos 
adequados ao contexto, correta e respectivamente:

(A) notável; determinada; propositalmente.

(B) imponente; hábil; impensadamente.

(C) sentencioso; indolente; manifestamente.

(D) observador; servil; insistentemente.

(E) crítico; obstinada; indiscriminadamente.

13. A concordância das palavras está em conformidade com 
a norma-padrão da língua portuguesa em:

(A) A dona de casa não suportava ver sujo ou desorga-
nizado seus móveis, vidros e cristais.

(B) Costumava ser constante a insatisfação da dona de 
casa com os maus hábitos do marido.

(C) As almofadas do sofá da sala fora de seu lugar de 
origem tirava a senhora do sério.

(D) A dona de casa não gostava de jornais por achar que 
suas folhas continha fungos e outras sujeiras.

(E) Para desespero da mulher, os pés do marido esta-
vam frequentemente colocado em cima dos móveis.

14. Assinale a alternativa em que há emprego de palavra ou 
expressão em sentido figurado.

(A) Dona Morgadinha não podia ver uma coisa fora do 
lugar...

(B) Dona Morgadinha era uma alma simples.

(C) ... achava que jornal sujava os dedos e livro juntava 
mofo e bichos.

(D) Ali dentro só ele podia limpar, e nunca limpava.

(E) Uma vez chegara a tirar uma meia e jogar em cima 
da lâmpada...

15. Assinale a alternativa em que o acento indicativo da crase 
está empregado em conformidade com a norma-padrão 
da língua portuguesa.

(A) À visita de alguém ilustre parecia ser sempre aguar-
dada por Dona Morgadinha.

(B) À qualquer sinal de mancha nos vidros e cristais, 
punha-se a reclamar baixinho.

(C) À vista do menor sinal de poeira, a mulher percorria 
a casa com uma flanela na mão.

(D) À busca constante por limpeza e organização era o 
objetivo diário de dona de casa.

(E) À devoção de Dona Morgadinha pelo marido esbar-
rava nos maus hábitos do homem.
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r a s c u n H o18. Um empreendedor alugou uma sala de área igual a  
58 m2 para iniciar um novo negócio. Ele está fazendo 
uma pequena reforma para adequar o lugar e irá instalar 
eletrodutos externos ao longo de duas paredes. A ilustra-
ção a seguir mostra detalhes da planta do local alugado e 
as paredes onde serão instalados os eletrodutos.

A soma dos comprimentos da parede onde serão coloca-
dos os eletrodutos é igual a

(A) 14 metros.

(B) 16 metros.

(C) 17 metros.

(D) 19 metros.

(E) 21 metros.

19. Uma empresa foi contratada para encher duas lajes no 
formato de prismas retos retangulares. A tabela a seguir 
apresenta as dimensões dessas lajes.

Comprimento Largura Altura

Laje 1 10 m 6 m 15 cm

Laje 2 12 m 15 m 20 cm

Dado que o preço cobrado por essa empresa é direta-
mente proporcional ao volume da laje, tem-se que o pre-
ço cobrado pelo serviço realizado na laje de maior volu-
me será

(A) 2 vezes o valor cobrado na laje de menor volume.

(B) 3 vezes o valor cobrado na laje de menor volume.

(C) 4 vezes o valor cobrado na laje de menor volume.

(D) 6 vezes o valor cobrado na laje de menor volume.

(E) 8 vezes o valor cobrado na laje de menor volume.
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r a s c u n H o21. Considerando somente aqueles que não fazem compras, 
sendo usuários de internet ou não, tem-se que os não 
usuários correspondem a

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

20. Quando está planejando uma viagem, Augusto sempre consulta um aplicativo que determina o custo aproximado da via-
gem, com base no custo por quilômetro rodado, obtido a partir das características do veículo, somado ao valor do pedágio 
para o percurso definido. Em sua consulta mais recente, verificou que, para uma viagem que irá fazer, o custo total será 
de R$ 511,80, sendo R$ 25,80 o valor gasto com pedágio. Dado que a viagem terá 900 km, o custo por quilômetro que o 
aplicativo estipulou para o veículo de Augusto é um valor entre

(A) R$ 0,40 e R$ 0,45.

(B) R$ 0,45 e R$ 0,50.

(C) R$ 0,50 e R$ 0,55.

(D) R$ 0,55 e R$ 0,60.

(E) R$ 0,60 e R$ 0,65.

Considere as informações a seguir para responder às questões de números 21 e 22.

Segundo uma agência de análises financeiras, no ano de 2015 foram gastos 41,3 bilhões de reais em compras pela 
i nternet (compras on-line), o que representou um cresciment o de 15% em relação ao ano de 2014. O quadro a seguir mostra 
a distribuição da população mundial, dividida em três grupos.
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r a s c u n H o22. De acordo com o texto, as compras pela internet no ano 
de 2014 movimentaram, aproximadamente,

(A) R$ 35.100.000,00.

(B) R$ 35.900.000,00.

(C) R$ 26.300.000.000,00.

(D) R$ 35.100.000.000,00.

(E) R$ 35.900.000.000,00.

23. Uma empresa passará a utilizar um novo sistema interno 
e precisará atualizar o cadastro de seus clientes nesse 
novo sistema. Na primeira semana, foram designados  
3 funcionários para realização desse procedimento, sen-
do que, em média, cada um desses funcionários leva  
7 minutos e 30 segundos para atualizar o cadastro de um 
cliente. Na semana seguinte, o gerente dessa empresa 
solicitou alocar mais 2 funcionários no setor de atualiza-
ção de c adastro, além da realização de um treinamento 
com todos os funcionários desse setor, de modo a ace-
lerar o procedimento de cadastro, objetivando reduzir o 
tempo médio de atualização de cadastro para 5 minutos.

Se o objetivo for cumprido, o número de cadastros atua-
lizados por hora por esse setor será, em relação aos 
n úmeros da primeira semana,

(A) 4 vezes maior.

(B) 3,5 vezes maior.

(C) 3 vezes maior.

(D) 2,5 vezes maior.

(E) 2 vezes maior.

24. Um funcionário do almoxarifado recebeu pedidos de 
m ateriais de consumo conforme a tabela a seguir:

Secretaria Itens

Educação 210

Fazenda e Patrimônio 168

Saúde 294

Esse funcionário irá remeter os pedidos, para cada se-
cretaria, no menor número possível de pacotes, todos 
contendo a mesma quantidade de itens, independente-
mente do destino.

O número total de pacotes necessários será igual a

(A) 4.

(B) 5.

(C) 7.

(D) 12.

(E) 16.
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noções de inforMática

Considere os softwares em sua configuração padrão para 
responder às questões de número 26 a 30.

26. Observe a figura a seguir, que exibe parte de uma plani-
lha extraída do MS-Excel 2010.

1

2

3

A B

Prefeitura Municipal de Itapevi

C D

As células A1, B1, C1 e D1 foram unificadas em uma cé-
lula maior e o conteúdo desta nova célula foi centralizado 
utilizando o recurso “Mesclar e Centralizar”, do grupo “Ali-
nhamento”, da guia “Página Inicial”.
Ao selecionar a célula unificada exibida na figura, clicar na 
seta para baixo do recurso “Mesclar e Centralizar” e sele-
cionar o item “Desfazer Mesclagem de Células”, o texto 
“Prefeitura Municipal de Itapevi” será colocado na célula:

(A) E1

(B) D1

(C) C1

(D) B1

(E) A1

27. No MS-Word 2010, para atualizar manualmente todas as 
legendas de um documento, o usuário pode: clicar em 
qualquer lugar do documento e selecionar todo o docu-
mento utilizando o atalho de teclado        , em 
seguida, acionar o menu de contexto clicando com o bo-
tão secundário do mouse sobre a seleção e, então, clicar 
na opção        .

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectiva-
mente, as lacunas do enunciado.

(A) Ctrl+A ... Atualizar Campo

(B) Ctrl+A ... Definir Novo Marcador

(C) Ctrl+L ... Atualizar Campo

(D) Ctrl+L ... Definir Novo Marcador

(E) Ctrl+C ... Definir Novo Marcador

25. O consumo de energia elétrica em uma residência (em 
kWh), de julho a dezembro de 2018, está representado 
pelo gráfico a seguir:

Em janeiro de 2019, uma nova pessoa passou a habitar 
nessa residência. Como o consumo de energia aumen-
tou muito mais que o esperado, os antigos moradores 
r esolveram cobrar do novo habitante o valor referente 
ao consumo de energia que excedeu a média mensal de 
consumo da residência no segundo semestre de 2018. 
Sabendo que em janeiro de 2019 o consumo foi de 480 
kWh, será cobrado do novo morador um valor referente 
à quantidade de

(A) 240 kWh.

(B) 263 kWh.

(C) 280 kWh.

(D) 290 kWh.

(E) 307 kWh.

r a s c u n H o
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conHecimentos esPecíficos

31. De acordo com a Lei Federal no 8.069/90, toda criança e 
adolescente tem o direito de ser educado e cuidado sem o 
uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradan-
te, como formas de correção, disciplina, educação ou qual-
quer outro pretexto, pelos pais, pelos responsáveis ou por 
qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, 
educá-los ou protegê-los. Submeter criança ou adolescen-
te sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a 
constrangimento, é considerado como crime pelo Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA – art. 232), que prevê 
como pena

(A) multa de um a três salários de referência.

(B) detenção de seis meses a dois anos.

(C) prestação de serviços à comunidade.

(D) aplicação de medidas socioeducativas.

(E) ressarcimento dos prejuízos causados.

32. A Lei Federal no 11.340/06 considera violência doméstica 
e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão ba-
seada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento 
físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. 
De acordo com o art. 22 (III, a) da referida lei, constatada 
a prática de violência doméstica e familiar contra a mu-
lher, o juiz poderá aplicar ao agressor as medidas prote-
tivas de urgência, entre outras, a suspensão da posse ou 
restrição do porte de armas. Também está entre tais me-
didas a proibição de aproximação do agressor da ofen-
dida, de seus familiares e das testemunhas, fixando um

(A) controle efetivo da situação.

(B) período máximo até o julgamento.

(C) instrumento de monitoramento diário.

(D) limite mínimo de distância.

(E) local público para contatos.

33. Atualmente, vive-se em um mundo violento, envolvido 
em uma cultura de banalização da violência, focada, com 
grande incidência na figura feminina. É correto afirmar 
que a violência de gênero passa de geração a geração, 
configurando modelos patriarcais de família, no qual o 
homem detém o poder sobre a mulher, dominando-a e 
oprimindo-a. A Lei Maria da Penha, Lei no 11.340/06, cria 
mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher e estabelece medidas para sua assistên-
cia e proteção. Conforme expressa o art. 6o da referida lei, 
essa violência é considerada uma das formas de violação

(A) da harmonia familiar.

(B) da estabilidade emocional.

(C) dos direitos humanos.

(D) do controle de condutas.

(E) das regras de segurança.

28. No MS-PowerPoint 2010, a opção para exibir guias in-
teligentes está ativa e a opção para exibir as guias de 
desenho está inativa. Nesse contexto, o usuário está 
editando um slide que contém apenas duas formas (dois 
retângulos). Em um determinado momento, quando uma 
das formas está sendo movimentada, uma guia inteligen-
te aparece, tal como na figura a seguir:

De acordo com a sinalização da guia inteligente, as duas 
formas apresentadas na figura estão

(A) agrupadas.

(B) sobrepostas.

(C) alinhadas pela parte superior.

(D) alinhadas pela parte inferior.

(E) selecionadas.

29. Um usuário está editando um slide no MS-PowerPoint 
2010 que contém as regras de segurança para a utili-
zação de um equipamento. O texto com tais regras foi 
inserido em uma única Caixa de Texto e cada regra ocu-
pa um parágrafo. Agora, ele precisa que as regras apa-
reçam uma por vez ao iniciar a exibição do slide. Para 
tal, ele pode selecionar a Caixa de Texto onde estão as 
regras, clicar na opção “Aparecer”, do grupo “Animação”, 
que pertence à guia “Animações” e, em seguida, clicar 
na opção

(A) Com o anterior, do item Iniciar.

(B) que define um intervalo de Duração.

(C) que define um intervalo de Atraso.

(D) Por Parágrafo, do item Opções de Efeito.

(E) Mover Antes, do item Reordenar Animação.

30. Considere que um usuário configurou o MS-Outlook 2010 
para exibir as mensagens da Caixa de Entrada como 
Conversas, ordenadas por Data, com a mais recente na 
parte superior. Nessa configuração, serão agrupadas em 
Conversas as mensagens que contêm:

(A) sempre os mesmos remetentes.

(B) sempre os mesmos destinatários.

(C) sempre os mesmos remetentes e destinatários.

(D) a mesma data de envio.

(E) a mesma linha de assunto.
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37. O SINASE (Sistema Nacional de Atendimento Socioedu-
cativo) constitui-se no conjunto ordenado de princípios, 
regras e critérios que envolvem a execução de medidas 
socioeducativas aplicadas ao adolescente em conflito 
com a lei. A excepcionalidade, brevidade e respeito à 
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento é um 
dos princípios que rege as medidas socioeducativas. 
Esse princípio está fundamentado na premissa de que 
o processo socioeducativo não pode se desenvolver em 
situação de isolamento do convívio social. Nesse senti-
do, toda medida socioeducativa, principalmente a priva-
ção de liberdade, deve ser aplicada somente quando for 
imprescindível, pelo menor tempo possível e nos exatos 
limites

(A) do espaço.

(B) da conduta.

(C) do convívio.

(D) da lei.

(E) da idade.

38. Há 70 anos, a Organização das Nações Unidas promul-
gou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como 
resposta imediata às atrocidades cometidas nas duas 
guerras mundiais e visando garantir a todo ser humano 
condições mínimas de sobrevivência e crescimento em 
ambiente de igualdade, respeito e liberdade. Define o 
art. 19 da referida declaração que todo ser humano tem 
direito à liberdade de opinião e expressão; esse direito 
inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de 
procurar, receber e transmitir informações e ideias por 
quaisquer meios e independentemente de

(A) escolaridade.

(B) faixa etária.

(C) fronteiras.

(D) condição econômica.

(E) ideologia.

39. A Declaração Universal dos Direitos das Crianças tem 
como fundamentos os direitos à liberdade, ao brincar e 
ao convívio social das crianças, fundamentos esses pre-
conizados em dez princípios. O Princípio X define que a 
criança deve ser protegida contra as práticas que possam 
fomentar a discriminação racial, religiosa, ou de qualquer 
outra índole. Deve ser educada dentro de um espírito de 
compreensão, tolerância, amizade entre os povos, paz e 
fraternidade universais e com plena consciência de que 
deve direcionar suas energias e aptidões

(A) ao serviço de seus semelhantes.

(B) à sua formação espitirual.

(C) à valorização da família.

(D) às suas capacidades subjetivas.

(E) aos valores intínsecos à sociedade.

34. O abandono, a ausência de vínculo familiar, a inexistên-
cia de condições de prover a subsistência, a opção fami-
liar, são alguns motivos que levam à institucionalização 
do idoso. Na atualidade, as instituições de longa perma-
nência para idosos ainda apresentam imagens negati-
vas, consideradas pela sociedade como reduto de aban-
donados e excluídos. No entanto, a legislação vigente 
colabora para a superação dessa imagem, estabelecen-
do parâmetros para o funcionamento de tais instituições. 
Assim sendo, o Estatuto do Idoso (art. 49, VI) determina 
que as entidades que desenvolvam programas de institu-
cionalização de longa permanência adotarão dentre seus 
princípios a observância dos direitos e garantias dos ido-
sos, a preservação da sua identidade e oferecimento de 
ambiente de respeito e

(A) dignidade.

(B) simplicidade.

(C) idoneidade.

(D) salubridade.

(E) funcionalidade.

35. A obrigatoriedade das entidades governamentais ou não 
governamentais de assistência ao idoso de realizarem a 
inscrição de seus programas, especificando os regimes 
de atendimento, possibilita sua ordenação a partir de 
parâmetros mínimos de qualidade e adequação, favore-
cendo uma fiscalização dirigida ao ganho substancial do 
idoso. Conforme prescreve o art. 52 do Estatuto do Ido-
so, tais entidades serão fiscalizadas, entre outros órgãos 
previstos em lei, pela Vigilância Sanitária, pelos Conse-
lhos do Idoso e pelo

(A) Gestor Estadual.

(B) Juizado Especial.

(C) Conselho Comunitário.

(D) Comitê Temporário.

(E) Ministério Público.

36. O Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual 
Infantojuvenil traz o entendimento dessa violência como 
todo ato atentatório ao desenvolvimento sexual da criança 
e do adolescente, praticado por agente em situação de po-
der e desenvolvimento sexual desigual em relação a essas 
vítimas. Outro entendimento importante presente no Plano 
é que o conceito de violência sexual envolve duas expres-
sões: abuso sexual e exploração sexual. Dar visibilidade a 
essas duas expressões significa assumir a existência de 
características importantes em cada uma delas e que essa 
diferença precisa impactar nas políticas de

(A) averiguação.

(B) proteção.

(C) fiscalização.

(D) responsabilização.

(E) monitoramento.
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43. A política de assistência social organiza-se sob a forma 
de sistema público, descentralizado e participativo, de-
nominado Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 
A garantia de proteção socioassistencial de indivíduos 
e famílias se realiza por meio de serviços, programas e 
benefícios socioassistenciais, resultando nas seguranças 
do SUAS: acolhida, renda, convívio, apoio e auxílio. A as-
sistência social, por meio do SUAS, ocupa-se de prover 
proteção à vida, reduzir danos, prevenir a incidência de 
riscos sociais, independentemente de

(A) contribuição prévia.

(B) nível de gravidade.

(C) aceite do usuário.

(D) critérios do gestor.

(E) grau de subjetividade.

44. Convivência e vínculos são atributos da condição huma-
na e da vida moderna, que se dão entre sujeitos de direi-
tos. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vín-
culos do SUAS deve ser organizado de modo a ampliar 
trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento 
de pertença e de identidade, fortalecer vínculos familia-
res e incentivar a socialização e a convivência comunitá-
ria. A composição dos grupos deve se realizar de forma 
heterogênea, com a presença de pessoas com deficiên-
cia, de diferentes etnias, raças e sexos, devendo prever 
o desenvolvimento de ações

(A) específicas.

(B) temáticas.

(C) complexas.

(D) intergeracionais.

(E) diferenciadas.

45. O impacto da desproteção social é maior entre as pesso-
as ou grupos familiares com condições precárias de vida, 
pela privação de renda ou de acesso aos serviços públi-
cos e que apresentam características socialmente des-
valorizadas e discriminadas (deficiência, etnia, religião, 
orientação sexual, situação civil). Eliminar ou minimizar 
situações de privação material e discriminação negativa, 
desenvolvendo potencialidades e assegurando aquisi-
ções, além de fortalecer vínculos familiares e sociais, ne-
cessários ao exercício de cidadania, requer da política de 
assistência social a execução de serviços

(A) eficazes.

(B) continuados.

(C) amplos.

(D) alternativos.

(E) genéricos.

40. A Política Nacional de Assistência Social (PNAS) delimita 
sua especificidade como política social, constituindo seu 
campo próprio de ação. Em consonância com o disposto 
na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), a PNAS 
estabelece princípios, diretrizes, objetivos, usuários e 
serviços. O Centro de Referência da Assistência Social 
(CRAS) é definido na PNAS como uma unidade pública 
estatal de base territorial, localizado em áreas de vulne-
rabilidade social, que executa serviços de

(A) abordagem social.

(B) vigilância socioassistencial.

(C) atenção emergencial.

(D) proteção social básica.

(E) defesa social e institucional.

41. Estudiosos do tema protagonismo juvenil apontam a ne-
cessidade de abrir espaços e facilitar processos que per-
mitam a participação efetiva desse segmento etário na 
construção do modelo e da dinâmica social da sua comu-
nidade e do seu país, reconhecendo o jovem não como 
problema, mas como parte da solução. Trata-se de esti-
mular o seu envolvimento com questões próprias de sua 
faixa etária, com questões sociais do mundo ou da própria 
comunidade, para contribuirem na resolução de proble-
mas e para assegurarem os seus direitos. Nessa perspec-
tiva, importa considerar o contexto global, atuando

(A) genericamente.

(B) individualmente.

(C) localmente.

(D) adequadamente.

(E) responsavelmente.

42. De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social 
(LOAS), as proteções sociais são ofertadas diretamen-
te pelos serviços públicos e também pelas entidades da 
sociedade civil. A referida lei, em seu art. 6o C (§ 2o), de-
fine o Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social (CREAS) como uma unidade pública de abrangên-
cia e gestão municipal, estadual ou regional, destinada 
à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se 
encontram em situação de risco pessoal ou social, por 
violação de direitos ou

(A) anuência.

(B) omissão.

(C) prevalência.

(D) padronização.

(E) contingência.



14PMIP1801/016-OrientadorSocial-Tarde

49. A Liberdade Assistida é medida socioeducativa aplicada 
sempre que se caracterizar como a mais adequada para o 
fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. Para 
acompanhamento da situação, a autoridade designará 
pessoa capacitada para tal, a qual poderá ser recomenda-
da por entidade ou programa de atendimento. De acordo 
com determinações do art. 118, parágrafo 2o do ECA, a 
liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de

(A) 2 meses.

(B) 3 meses.

(C) 4 meses.

(D) 5 meses.

(E) 6 meses.

50. Para o adolescente autor de ato infracional, a proposta 
trazida pelo ECA é a de que, no contexto da proteção 
integral, receba ele medidas socioeducativas, portanto 
não punitivas, tendentes a interferir no seu processo de 
desenvolvimento, com o objetivo de possibilitar melhor 
compreensão da realidade e efetiva integração social. 
Educar para a vida social visa, na sua essência, alcance 
da realização pessoal e de participação comunitária, as-
pectos esses inerentes ao exercício da cidadania. Con-
forme prescreve o parágrafo 3o do art. 112 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, os adolescentes portadores 
de doença ou deficiência mental receberão tratamento 
individual e especializado,

(A) ainda que o ato seja lesivo à vida.

(B) em residência de família substituta.

(C) em local adequado às suas condições.

(D) em ambiente hospitalar custodiado.

(E) de caráter excepcional.

46. O impacto do abandono ou do afastamento do convívio 
familiar pode ser minimizado se as condições de atendi-
mento no serviço de acolhimento propiciarem experiên-
cias reparadoras à criança e ao adolescente e a retomada 
do convívio familiar. De acordo com orientações técnicas 
para serviço de acolhimento institucional, a atitude recep-
tiva e acolhedora da equipe profissional no momento da 
chegada da criança/adolescente e durante o período de 
acolhimento, o funcionamento interno da instituição e a 
relação com as famílias e a comunidade, são alguns fa-
tores de minimização desses impactos e devem compor

(A) o Plano Municipal de Assistência Social.

(B) o Projeto Político-Pedagógico.

(C) o Programa de Atendimento Institucional.

(D) a Política de Medidas Socioeducativas.

(E) o Papel Estratégico da Gestão.

47. Cuidar é uma forma de serviço; significa atenção, caute-
la, dedicação, carinho e responsabilidade. Em se tratan-
do de acolhimento de crianças e adolescentes, quando o 
afastamento for necessário e enquanto soluções para a 
retomada do convívio familiar forem buscadas, os servi-
ços deverão prestar cuidados de qualidade, condizentes 
com os direitos e as necessidades físicas, psicológicas e 
sociais da criança e do adolescente. Na perspectiva do 
direito da criança e do adolescente de permanecer em 
um ambiente que favoreça seu processo de desenvolvi-
mento, o planejamento do atendimento do serviço deve 
possibilitar espaços que preservem sua intimidade e sua

(A) escolha.

(B) tranquilidade.

(C) liberdade.

(D) privacidade.

(E) segurança.

48. A Lei no 11.343/2006, que institui o Sistema Nacional de 
Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad), prescreve me-
didas para o uso indevido, atenção e reinserção social de 
usuários e dependentes de drogas, estabelece normas 
para repressão à produção não autorizada e ao tráfico 
ilícito de drogas e define crimes. De acordo com o art.16 
da referida lei, as instituições com atuação nas área da 
atenção à saúde e da assistência social que atendam 
usuários ou dependentes de drogas devem comunicar 
ao órgão competente do respectivo sistema municipal de 
saúde os casos atendidos e os óbitos ocorridos, preser-
vando, conforme orientações emanadas da União,

(A) a identidade das pessoas.

(B) o fato que lhe deu origem.

(C) a qualidade do atendimento.

(D) o respeito à família.

(E) a documentação comprobatória.
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