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Concurso Público
Chapecó/SC

Cuidador Social
•

Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha,
solicite a substituição ao fiscal.

•

Este caderno de questões está assim constituído:

Caderno de questões • Instruções Gerais

DISCIPLINAS

Nº QUESTÕES

Conhecimentos Gerais
Português
Matemática
Informática
Legislação Municipal
Conhecimentos Específicos
•

10
07
04
04
25

Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado.

•

O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à
caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no
cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro
cometido por candidato.

•

Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco.

•

Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.

•

O tempo de duração da prova objetiva será de até 4 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de
Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo
início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido
copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.

•

Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.

•

Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor.

•

Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e
assinado.

•

Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais
até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após
concluído.
Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

Boa Prova!

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.

Nome do(a) Candidato(a)

Nº de inscrição



Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal.
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Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.

CONHECIMENTOS GERAIS
Português
Hábito de apenas duas horas por semana _________ te
tornar mais saudável
Ao decorrer dos anos, a prática de passar mais
tempo em meio à natureza e ao ar livre passou a ser
_________________ com vida saudável e com uma
felicidade mais pura. Enquanto isso, pesquisadores do
Reino Unido buscavam descobrir durante quanto tempo é
necessário ficar ao ar livre para que alguém realmente
tenha uma vida melhor.
Com base em uma pesquisa nacional com cerca de
20 mil adultos britânicos, realizada entre 2014 e 2016, a
equipe de cientistas acredita que eles podem ter
encontrado um “ponto ideal” semanal para a exposição à
natureza. Os autores do estudo concluíram que é
necessário ficar duas horas ou mais em contato com
áreas verdes.
Os resultados ganham força com base em pesquisas
anteriores, que descobriram que viver em áreas mais
verdes está associado ___ menores riscos de doenças
cardiovasculares, obesidade, diabetes, asma, angústia
mental, mortalidade e até mesmo miopia em crianças.
Ainda que muitos estudos anteriores tenham medido
o contato da natureza por meio da proximidade de
espaços verdes, a nova pesquisa sugere que essa é uma
grande falha. Em vez disso, parece que o “limiar” para a
exposição natural está presente mesmo para aqueles que
vivem em áreas com poucas configurações naturais: “As
oportunidades locais empobrecidas não precisam ser uma
barreira para a exposição à natureza”, sugerem os
autores.

3) Segundo seu sentido no texto, a palavra “limiar” (último
parágrafo) encontra sinônimo em:
a) Começo.
b) Motivo.
c) Aprovação.
d) Limite.
4) A palavra “hábito” (título) recebe acento pela mesma
regra que preceitua o uso do acento em:
a) Saudável.
b) Alguém.
c) Prática.
d) Está.
5) O termo sublinhado em “Ainda que muitos estudos
anteriores tenham medido o contato da natureza por meio
da proximidade de espaços verdes, a nova pesquisa
sugere que essa é uma grande falha.” (último parágrafo)
expressa ideia de:
a) Explicação.
b) Contrariedade.
c) Conformidade.
d) Finalidade.
6) Com relação ao significado dos adjetivos, analisar a
sentença abaixo:
“Pluvial” é um adjetivo referente à chuva (1ª parte).
“Fluminense” é um adjetivo pátrio referente ao estado do
Rio de Janeiro (2ª parte).

https://exame.abril.com.br... - adaptado.

A sentença está:
1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do
texto CORRETAMENTE:
a) pode - relacionada - à
b) podem - relacionada - à
c) podem - relacionado - a
d) pode - relacionada - a
2) De acordo com o texto, marcar C para as afirmativas
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa
que apresenta a sequência CORRETA:
(---) Conforme autores de estudo realizado no Reino
Unido, é essencial ficar no mínimo duas horas em
contato com a natureza por dia.
(---) Além de diminuir a probabilidade de ter obesidade,
viver em áreas verdes está relacionado com
diminuição dos riscos de asma e diabetes.

a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.

7) Assinalar a alternativa que apresenta um substantivo
que NÃO está no grau aumentativo:
a) Copázio.
b) Animalaço.
c) Homenzarrão.
d) Extensão.

a) E - E.
b) E - C.
c) C - E.
d) C - C.
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8) Sobre a ocorrência ou não de crase, analisar os itens
abaixo:
I. Em “Graças a Deus, chegou a primavera!”, não há crase na
palavra sublinhada, porque o “a” está diante de palavra
masculina.
II. Em “Com muito esforço, cheguei à escada”, o uso da crase
está incorreto, porque o verbo chegar não exige
preposição “a”.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

9) Em relação à concordância nominal, marcar C para as
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

13) O quadro abaixo apresenta a quantidade de peças
produzidas por dia em uma semana de trabalho em certa
fábrica. Sendo assim, pode-se afirmar que a produção
média diária dessa fábrica nessa semana foi de:
Dia
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta

Unidades produzidas
125
95
110
100
105

a) 107 unidades.
b) 110 unidades.
c) 113 unidades.
d) 115 unidades.

(---) É necessário atenção.
(---) É proibida a entrada de menores.
(---) Temos motivos bastantes para tal alegria.
14) Sabe-se que o primeiro termo de certa progressão
aritmética é igual a 4 e que sua razão é igual a 7. Sendo
assim, qual o valor da soma dos 8 primeiros termos dessa
progressão?

a) C - C - C.
b) E - E - E.
c) E - C - E.
d) C - E - C.

10) A respeito da palavra “bocarra”, assinalar a alternativa
CORRETA:

a) 216
b) 228
c) 234
d) 256

a) É um substantivo composto.
b) É um substantivo abstrato.
c) É um substantivo comum.
d) Está no grau diminutivo.
Matemática
11) Pedro possui 4 tintas de cores diferentes para pintar
as listras da figura abaixo. Ao todo, de quantos modos
distintos ele pode pintar essas listras sem que haja
repetição de cores?

15) Para se fazer certa receita são utilizadas 3 colheres de
sal e 4 xícaras de farinha. Sendo assim, sabendo-se que
em certo preparo foram utilizadas 16 xícaras de farinha,
ao todo, quantas colheres de sal devem ser utilizadas
nesse preparo?
a) 9
b) 10
c) 11
d) 12

a) 12
b) 24
c) 48
d) 64

12) O valor de x que satisfaz a equação abaixo indica o
número de funcionários de certa empresa. Sendo assim,
ao todo, quantos funcionários possui essa empresa?
2x - 16 = 100 - 2x

16) Sabendo-se que na etapa de entrevista de certo
processo seletivo apenas 12% dos entrevistados serão
aprovados e que serão entrevistados um total de 75
pessoas, ao todo, quantas pessoas serão aprovadas
nessa entrevista?
a) 6
b) 7
c) 8
d) 9

a) 26
b) 27
c) 28
d) 29

www.objetivas.com.br
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17) Considerando-se as equações abaixo, qual o valor de
A + B + C?

botão

A+B=5
B+C=7
C+A=8

, tem as seguintes opções, EXCETO:

a) Favoritos.
b) Histórico.
c) Download.
d) Opções.

a) 5
b) 8
c) 10
d) 20

Legislação Municipal
22) São princípios da Lei Orgânica do Município,
EXCETO:

Informática
Atenção! Para responder às questões de Informática, a
menos que seja explicitamente informado o contrário,
considerar que os programas mencionados encontram-se
na versão Português-BR e em sua configuração padrão
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está
configurado para destros, um clique ou duplo clique
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar
corresponde à operação de pressionar uma tecla e,
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez.
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que
compõem os programas abordados nesta prova
encontram-se na configuração padrão.
18) Sobre
CORRETA:

21) No Mozilla Firefox 66, certo usuário, ao apertar no

o

Excel

2010,

assinalar

a

alternativa

a) A célula selecionada na qual os dados são inseridos
quando se inicia a digitação é denominada célula ativa.
b) A célula ativa é delimitada por uma linha pontilhada.
c) O principal documento usado no Excel para armazenar
e trabalhar com dados é chamado de cálculo.
d) Ao inserir células em branco, o Excel desloca outras
células da mesma coluna para uma nova planilha.
19) Sobre as configurações de fonte do Word 2010,
assinalar a alternativa CORRETA:
a) Para selecionar todo o texto em um documento do
Word, deve-se pressionar Ctrl + P.
b) É possível alterar a fonte ou a cor da fonte padrão na
guia Editar.
c) Quando seleciona-se um texto, uma Minibarra de
ferramentas aparece perto o cursor. Pode-se alterar o
tamanho do texto utilizando esta barra de ferramentas.
d) Pode-se digitar qualquer tamanho de fonte desejado,
no campo correspondente ao Tamanho da Fonte.

a) A autonomia.
b) A cidadania.
c) Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
d) A participação popular em conselhos municipais.
23) De acordo com a Lei Orgânica do Município, visando
integrar a organização, o planejamento e a execução de
funções públicas e a defesa de interesses comuns, o
Município:
a) Poderá associar-se ao Estado e aos demais
Municípios, neste caso, sob a forma de consórcios ou
associações microrregionais.
b) Poderá associar-se com fundações públicas, neste
caso, sob a forma de consórcios ou associações.
c) Não poderá associar-se ao Estado e aos demais
Municípios, neste caso estará impossibilitado de
associar-se também a consórcios ou associações
microrregionais.
d) Poderá associar-se ao Estado, com exceção aos
demais Municípios, que neste caso não será sob a
forma de consórcios ou associações microrregionais.
24) De acordo com a Lei Complementar nº 130/2001 Estatuto dos Servidores Públicos do Município, servidor é
pessoa:
a) Legalmente investida em cargo público, exceto os
servidores do magistério público municipal.
b) Legalmente investida em cargo público, inclusive os
servidores do magistério público municipal.
c) Aprovada em concurso público, com exceção aos
servidores do magistério público municipal.
d) Empossada em concurso público, e aos servidores do
magistério público municipal somente aqueles no
exercício de suas funções.

20) Sobre o PowerPoint 2010, analisar a sentença abaixo:

25) De acordo com a Lei Complementar nº 130/2001 Estatuto dos Servidores Públicos do Município, NÃO é
requisito básico para investidura em cargo público:

As transições de slide são efeitos de animação que
ocorrem no modo de exibição Impressão (1ª parte). É
possível controlar a velocidade, adicionar som e até
mesmo personalizar as propriedades de efeitos de
transição (2ª parte).

a) A nacionalidade brasileira.
b) O gozo dos direitos políticos.
c) A quitação com as obrigações militares e eleitorais.
d) A filiação a partido político.

A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26) No que diz respeito aos direitos e deveres individuais
e coletivos, pode-se afirmar, de acordo com a Constituição
Federal, que:
a) É plena a liberdade de associação, inclusive a de
caráter paramilitar.
b) A expressão da atividade científica depende de censura
ou licença.
c) Homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações.
d) É assegurada, nos termos da Lei, a prestação de
assistência religiosa nas entidades civis de internação
coletiva, vedada nas militares.
27) De acordo com a Constituição Federal, são Direitos
Sociais:
a) A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à
infância e a assistência aos desamparados.
b) O direito de herança, a defesa da paz e a igualdade
entre os Estados.
c) A função social da propriedade e a autodeterminação
dos povos.
d) Repúdio ao terrorismo e ao racismo e concessão de
asilo político.
28) Com base na Lei nº 8.069/1990 - ECA, analisar a
sentença abaixo:
O adolescente apreendido por força de ordem judicial
será, desde logo, encaminhado à autoridade judiciária
(1ª parte). O adolescente apreendido em flagrante de ato
infracional será, desde logo, encaminhado à autoridade
policial competente (2ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.

29) Em conformidade com a Lei nº 8.069/1990 - ECA,
quanto à autorização para viajar, analisar os itens abaixo:
I. Em caso de viagem ao exterior, a autorização é
dispensável, desde que a criança ou o adolescente
possuam passaporte válido.
II. Nenhuma criança ou adolescente nascido em território
nacional pode sair do país em companhia de
estrangeiro residente ou domiciliado no exterior, sem
prévia e expressa autorização judicial.
III. A criança ou o adolescente menor de dezesseis anos
pode viajar para fora da comarca onde reside
desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem
expressa autorização judicial.

30) De acordo com a Lei nº 8.742/1993 - LOAS, analisar
os itens abaixo:
I. As proteções sociais básica e especial serão ofertadas
pela rede socioassistencial, de forma integrada,
diretamente pelos entes públicos e/ou pelas entidades
e organizações de assistência social vinculadas ao
SUAS, respeitadas as especificidades de cada ação.
II. A Assistência Social organiza-se por alguns tipos de
proteção, dentre elas a proteção social básica, que é
um conjunto de serviços, programas e projetos que tem
por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos
familiares e comunitários, na defesa de direito, no
fortalecimento das potencialidades e aquisições e na
proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento
das situações de violação de direitos.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

31) Em conformidade com a Lei nº 12.288/2010 - Estatuto
da Igualdade Racial, analisar a sentença abaixo:
O direito à saúde da população negra será garantido pelo
poder público mediante políticas universais, sociais e
econômicas destinadas à redução do risco de doenças e
de outros agravos (1ª parte). A população negra tem
direito a participar de atividades educacionais, culturais,
esportivas e de lazer adequadas a seus interesses e
condições, desde que não interfira no patrimônio cultural
do restante da sociedade brasileira (2ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.

32) De acordo com a Lei nº 10.741/2003 - Estatuto do
Idoso, assinalar a alternativa INCORRETA:
a) Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de
negligência, discriminação, violência, crueldade ou
opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação
ou omissão, será punido na forma da Lei.
b) É dever de todos prevenir a ameaça ou a violação aos
direitos do idoso.
c) Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial aos
menores de 80 anos, atendendo-se suas necessidades
sempre preferencialmente em relação aos demais
idosos.
d) Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade
competente qualquer forma de violação a essa Lei que
tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento.

Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item II.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.
www.objetivas.com.br
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33) Segundo a Lei nº 11.340/2006, analisar os itens
abaixo:
I. Serão asseguradas às mulheres as condições para o
exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à
saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia,
ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à
convivência familiar e comunitária.
II. O poder público desenvolverá políticas que visem
restringir os direitos humanos das mulheres no âmbito
das relações domésticas e familiares, no sentido de
sujeitá-las às diversas formas de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

34) Segundo a Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa
com Deficiência, analisar os itens abaixo:
I. É garantido à pessoa com deficiência acesso a
produtos, recursos, estratégias, práticas, processos,
métodos e serviços de tecnologia assistiva que
maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e
qualidade de vida.
II. À pessoa com deficiência será assegurado o direito de
votar e de ser votada.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

35) Segundo os Dez Passos para uma Alimentação
Saudável para crianças brasileiras menores de dois anos,
analisar os itens abaixo:
I. Todos os dias devem ser oferecidos alimentos de todos
os grupos e deve-se variar os alimentos dentro de cada
grupo. A oferta de diferentes alimentos, durante as
refeições, como frutas e papas salgadas, vai garantir o
suprimento de todos os nutrientes necessários ao
crescimento e desenvolvimento normais.
II. As carnes e o fígado, além de conter o ferro orgânico
de alto aproveitamento biológico, facilitam a absorção
do ferro inorgânico contido nos vegetais e em outros
alimentos, mesmo que adicionados em pequenas
porções. O fígado é também uma excelente fonte de
vitamina A.

36) Segundo o Caderno de Atenção Básica nº 11 - Saúde
da Criança: acompanhamento do crescimento e
desenvolvimento infantil, marcar C para as afirmativas
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa
que apresenta a sequência CORRETA:
(---) A criança é um ser dinâmico, complexo, em constante
transformação, que apresenta uma sequência
imprevisível e irregular de crescimento físico e de
desenvolvimento neuropsicomotor.
(---) A palavra infante vem do latim infans, que significa
"incapaz de falar". Geralmente define o período que
vai do nascimento até, aproximadamente, dos 2 aos 3
anos de idade, quando a fala já se transformou em
instrumento de comunicação.
(---) A criança é um ser dinâmico, complexo, em constante
transformação, que apresenta uma sequência
previsível e regular de crescimento físico e de
desenvolvimento
neuropsicomotor.
Esse
desenvolvimento sofre a influência contínua de fatores
intrínsecos e extrínsecos que provocam variações de
um indivíduo para outro e que tornam único o curso do
desenvolvimento de cada criança.
a) C - C - E.
b) E - C - C.
c) C - E - E.
d) E - C - E.

37) Segundo o Plano Nacional de Promoção, Proteção e
Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à
Convivência Familiar e Comunitária, analisar os itens
abaixo:
I. O Programa de Famílias Acolhedoras caracteriza-se
como um serviço que organiza o acolhimento, na
residência de famílias acolhedoras, de crianças e
adolescentes afastados da família de origem mediante
medida protetiva. Representa uma modalidade de
atendimento que visa oferecer proteção integral às
crianças e aos adolescentes até que seja possível a
reintegração familiar.
II. As entidades que desenvolvem programas de abrigo
devem registrar-se e inscrever seus programas junto
aos Conselhos Nacionais dos Direitos da Criança e do
Adolescente e de Assistência Social e, para que essa
inscrição seja deferida, devem cumprir uma série de
recomendações da Constituição Federal acerca de
suas atividades e instalações.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

5

www.objetivas.com.br

38) Segundo a Norma Operacional Básica do Sistema
Único de Assistência Social - NOB/SUAS 2012, o Sistema
Único de Assistência Social (SUAS) comporta alguns tipos
de gestão, dentre eles a Gestão:
I. Da União.
II. Dos Estados.
III. Do Distrito Federal.
IV. Dos Municípios.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens I, II e IV.
d) Todos os itens.

39) Segundo a Norma Operacional Básica do Sistema
Único de Assistência Social - NOB/SUAS 2012, são
princípios organizativos do SUAS:
I. Equidade.
II. Universalidade.
III. Territorialização.
IV. Integralidade da proteção social.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I, II e IV.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.

40) Segundo ALARCÃO, analisar os itens abaixo:
I. É fundamental que os alunos abandonem os papéis de
meros receptores e os professores sejam muito mais do
que simples transmissores de um saber acumulado.
II. A aprendizagem é um modo de subitamente se ir
compreendendo melhor o mundo em que vivemos e de
sabermos melhor utilizar os nossos recursos para nele
vivermos.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

41) Segundo BOYNTON e BOYNTON, com relação a
algumas características específicas dos bullies, marcar C
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) Tem necessidade de dominar os outros.
(---) Demonstra pouca empatia com relação aos outros.
(---) É mais forte emocionalmente do que suas vítimas.

42) Segundo Carreira, marcar C para as afirmativas
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa
que apresenta a sequência CORRETA:
(---) O primeiro passo de qualquer estratégia que vise à
superação do racismo no ambiente escolar passa por
afinar e reeducar olhares e ouvidos para identificar as
situações no cotidiano e superar um discurso
defensivo presente em muitas escolas, de que “aqui
todos são iguais e não há racismo”.
(---) A discriminação racial é o racismo em ação e se
manifesta de diferentes formas no dia a dia das
pessoas, seja na família, no local de trabalho, na
comunidade e nos espaços educativos.
(---) É necessário discutir criticamente a relação entre
racismo e bullying, já que muitas vezes o bullying é
abordado a partir de uma perspectiva que
descontextualiza e individualiza o fenômeno da
discriminação, apagando sua dimensão social.
a) C - C - C.
b) E - C - C.
c) E - E - E.
d) E - C - E.

43) Segundo a perspectiva de Demo, sobre o aprender e
o conhecer, marcar C para as afirmativas Certas, E para
as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta
a sequência CORRETA:
(---) Conhecimento não é feito para ser guardado, mas
para ser dissipado, sempre refeito, desconstruído e
reconstruído.
(---) Conhecimento repassado é apenas informação e não
pode ser armazenado, processado e reproduzido.
(---) O futuro da autonomia do ser humano depende, em
grande parte, da habilidade de aprender e conhecer.
a) C - C - E.
b) C - E - C.
c) C - E - E.
d) E - C - C.

44) Segundo HUTZ, analisar os itens abaixo:
I. Na dimensão psíquica, a fase da adolescência
representa uma crise no desenvolvimento da criança,
em função de todas as alterações, tanto na esfera
biológica quanto social que acontecem nessa etapa.
II. A depressão é mais elevada na adolescência do que na
infância e aumenta substancialmente na adolescência.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

a) C - C - E.
b) E - C - C.
c) C - E - E.
d) E - C - E.
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45) Em conformidade com AFONSO, analisar a sentença
abaixo:

48) Em conformidade com MACHADO, analisar a
sentença abaixo:

A aplicação do trabalho de grupo a uma problemática ao
mesmo tempo individual e social, com um estilo de
intervenção ativa, caracteriza uma das intervenções
possíveis, em psicologia social, e cabe ao profissional
decidir quando e em que contexto utilizá-la (1ª parte). A
mudança cultural só é possível se partir do topo da
pirâmide da sociedade, daí a importância da meritocracia
(2ª parte).

A criança, dos três aos seis anos de idade, começa a
perceber o que é capaz de fazer no presente e a imaginar
o que é capaz de fazer no futuro, começa a sentir que tem
o poder ou a capacidade de alterar seu ambiente
(1ª parte). É fundamental que a criança tenha em seus
pais e educadores bons modelos, os quais possa imitar,
para formar uma autoimagem imparcial (2ª parte). A
criança, dos quatros aos seis anos, apresenta um
comportamento um tanto egoísta, possessivo e ciumento.
Tais comportamentos, muitas vezes, aparecem sem um
motivo aparente, porém fazem parte do desenvolvimento
saudável de sua personalidade (3ª parte).

A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.

46) Segundo OLIVEIRA, analisar os itens abaixo:
I. O uso de drogas na adolescência é um acontecimento
ligado unicamente às relações familiares e requer ajuda
imediata e tratamento adequado.
II. É necessário enfatizar a importância (junto aos
aspectos constitucionais) das relações da criança com
seus pais como fator essencial a um desenvolvimento
saudável.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

47) Segundo GOHN, marcar C para as afirmativas Certas,
E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que
apresenta a sequência CORRETA:
(---) Pode-se caracterizar a educação formal como aquela
desenvolvida
nas
escolas,
com
conteúdos
previamente demarcados.
(---) Educação informal é aquela na qual os indivíduos
aprendem durante seu processo de socialização
gerada nas relações e nos relacionamentos intra e
extrafamiliares (amigos, escolas, religião, clube, etc.).
(---) A educação não formal é aquela que se aprende no
“mundo
da
vida”,
via
os
processos
de
compartilhamento de experiências, principalmente em
espaços e ações coletivos cotidianos.
a) C - C - E.
b) E - C - E.
c) C - E - E.
d) C- C - C.

A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.

49) Segundo OLIVEIRA, analisar os itens abaixo:
I. É desnecessário que o educador tenha uma atitude
respeitosa para com a cultura do estudante, pois não
está comprovado que entendê-lo no contexto de sua
vida, de sua comunidade e de sua posição existencial
irá lhe trazer benefícios.
II. Não há sombra de dúvida de que as crianças de rua
são oprimidas - por serem pobres, por sofrerem
frequentemente abuso por parte de suas famílias e
comunidades e por serem rejeitadas pelos sistemas
formais de educação e negligenciadas pelo Estado.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

50) Segundo CRAIDY, marcar C para as afirmativas
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa
que apresenta a sequência CORRETA:
(---) A creche e a pré-escola representam um desafio para
a capacidade de adaptação das crianças.
(---) Todas as crianças merecem igual atenção,
independentemente da sua condição social, da cor de
sua pele, de serem meninos e meninas, de
pertencerem a esta ou aquela religião ou de serem
desta ou daquela família.
(---) É preciso entender a importância das manifestações
de choro da criança como uma necessidade de
extravasar algum sentimento que esteja lhe causando
sofrimento ou angústia.
a) C - C - C.
b) C - E - C.
c) E - E - E.
d) E - C - E.
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