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CARGO: EDUCADOR SOCIAL 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Feliz aniversário 
 

– Hoje é dia da mãe, disse José.  
Na cabeceira da mesa, a toalha manchada de coca-cola, o bolo desabado, ela era a mãe. A aniversariante piscou.  
Eles se mexiam agitados, rindo, a sua família. E ela era a mãe de todos. E se de repente não se ergueu, como um 

morto se levanta devagar e obriga mudez e terror aos vivos, a aniversariante ficou mais dura na cadeira, e mais alta. Ela 
era a mãe de todos. E como a presilha a sufocasse, ela era a mãe de todos e, impotente à cadeira, desprezava-os. E olhava-
-os piscando. Todos aqueles seus filhos e netos e bisnetos que não passavam de carne de seu joelho, pensou de repente 
como se cuspisse. Rodrigo, o neto de sete anos, era o único a ser carne de seu coração. Rodrigo, com aquela carinha dura, 
viril e despenteada. Cadê Rodrigo? Rodrigo com olhar sonolento e intumescido naquela cabecinha ardente, confusa. 
Aquele seria um homem. Mas, piscando, ela olhava os outros, a aniversariante. Oh o desprezo pela vida que falhava. 
Como?! Como tendo sido tão forte pudera dar à luz aqueles seres opacos, com braços moles e rostos ansiosos? Ela, a 
forte, que casara em hora e tempo devidos com um bom homem a quem, obediente e independente, ela respeitara; a 
quem respeitara e que lhe fizera filhos e lhe pagara os partos e lhe honrara os resguardos. O tronco fora bom. Mas dera 
aqueles azedos e infelizes frutos, sem capacidade sequer para uma boa alegria. Como pudera ela dar à luz aqueles seres 
risonhos, fracos, sem austeridade? O rancor roncava no seu peito vazio. Uns comunistas, era o que eram; uns comunistas. 
Olhou-os com sua cólera de velha. Pareciam ratos se acotovelando, a sua família. Incoercível, virou a cabeça e com força 
insuspeita cuspiu no chão.  

– Mamãe! Gritou mortificada a dona da casa. Que é isso, mamãe! Gritou ela passada de vergonha, e não queria 
sequer olhar os outros, sabia que os desgraçados se entreolhavam vitoriosos como se coubesse a ela dar educação à 
velha, e não faltaria muito para dizerem que ela já não dava mais banho na mãe, jamais compreenderiam o sacrifício que 
ela fazia. – Mamãe, que é isso! – disse baixo, angustiada. – A senhora nunca fez isso! – acrescentou alto para que todos 
ouvissem, queria se agregar ao espanto dos outros, quando o galo cantar pela terceira vez renegarás tua mãe. Mas seu 
enorme vexame suavizou-se quando ela percebeu que eles abanavam a cabeça como se estivessem de acordo que a velha 
não passava agora de uma criança. 

– Ultimamente ela deu pra cuspir, terminou então confessando contrita para todos.  
Todos olharam a aniversariante, compungidos, respeitosos, em silêncio.  
Pareciam ratos se acotovelando, a sua família. Os meninos, embora crescidos – provavelmente já além dos cinquenta 

anos, que sei eu! – os meninos ainda conservavam os traços bonitinhos. Mas que mulheres haviam escolhido! E que 
mulheres os netos – ainda mais fracos e mais azedos – haviam escolhido. Todas vaidosas e de pernas finas, com aqueles 
colares falsificados de mulher que na hora não aguenta a mão, aquelas mulherezinhas que casavam mal os filhos, que 
não sabiam pôr uma criada em seu lugar, e todas elas com as orelhas cheias de brincos – nenhum, nenhum de ouro! A 
raiva a sufocava. (...)  

(LISPECTOR, Clarice. Feliz Aniversário. In: Laços de Família. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1976, p. 66-67. Fragmento.) 
 

01 
“Ela era a mãe de todos. E como a presilha a sufocasse, ela era a mãe de todos e, impotente à cadeira, desprezava-os.” 
(3º§). Considerando as ideias textuais, é possível inferir que a razão do desprezo da aniversariante era: 
A) Rancor por estar impotente e sem vitalidade. 
B) Espanto por ter sido renegada pelos filhos e netos. 
C) Descontentamento pelo modo como a sua família lhe tratava. 
D) Raiva pelos filhos a considerarem uma criança mimada e dengosa. 
 

02 
No trecho “Como tendo sido tão forte pudera dar à luz aqueles seres opacos, com braços moles e rostos ansiosos? Ela, 
a forte, que casara em hora e tempo devidos com um bom homem a quem, obediente e independente, ela respeitara; 
[...]” (3º§), as ações verbais destacadas denotam: 
A) Fatos habituais. 
B) Hipóteses e suposições. 
C) Incertezas e imprecisões. 
D) Fatos que aconteceram em um passado distante. 
 
 



CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA DE MACAÍBA/RN 

CARGO: EDUCADOR SOCIAL 
    TIPO 1 – BRANCA 

- 3 - 
♣ 

03 
Considerando o excerto “Incoercível, virou a cabeça e com forca insuspeita cuspiu no chão.” (3º§), podemos afirmar 
que a aniversariante, ao cuspir no chão, expressou: 
A) Revolta em relação à sua família. 
B) Decepção pela vida fracassada que tivera. 
C) Mágoa pelos filhos terem se casado tão mal. 
D) Necessidade de chamar a atenção dos filhos. 
 

04 
Em “Como pudera ela dar à luz aqueles seres risonhos, fracos, sem austeridade?” (3º§), a expressão “austeridade” 
significa: 
A) Êxito; glória. 
B) Domínio; prestígio. 
C) Rigidez; severidade. 
D) Hostilidade; repugnância. 
 

05 
Em “Incoercível, virou a cabeça e com força insuspeita cuspiu no chão.” (3º§), a palavra assinalada pode ser substituída, 
sem prejuízo semântico, por: 
A) Vingativa. 
B) Aborrecida. 
C) Exasperada. 
D) Irreprimível. 
 

06 
“Rodrigo com olhar sonolento e intumescido naquela cabecinha ardente, confusa. Aquele seria um homem.” (3º§) 
Considerando as informações textuais, depreende-se que a expressão “seria um homem” retrata: 
A) Uma pessoa adulta. 
B) Um ser opaco, mole. 
C) Alguém digno e íntegro. 
D) Um ser humano comum. 
 

07 
No segmento “Como?! Como tendo sido tão forte pudera dar à luz aqueles seres opacos, com braços moles e rostos 
ansiosos?” (3º§), o ponto de interrogação, juntamente com o ponto de exclamação, tem como objetivo: 
A) Expressar súplica. 
B) Enfatizar uma pergunta. 
C) Marcar esclarecimentos. 
D) Indicar uma pequena pausa. 
 

08 
Em “– Mamãe, que é isso! – disse baixo, angustiada. – A senhora nunca fez isso!” (4º§), o termo assinalado exprime 
circunstância de: 
A) Tempo. 
B) Negação. 
C) Afirmação. 
D) Intensidade. 
 

09 
No fragmento “Como tendo sido tão forte pudera dar à luz aqueles seres opacos, com braços moles e rostos ansiosos?” 
(3º§), o sinal indicativo de crase foi empregado adequadamente. Tal fato NÃO ocorre em: 
A) À partir daí o rancor gemia em seu peito. 
B) Iremos à festa e, posteriormente, à igreja. 
C) Às vezes a aniversariante se sentia angustiada. 
D) À medida que o tempo passa, a velha fica mais confusa. 
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10 
Considerando o trecho “Mas seu enorme vexame suavizou-se quando ela percebeu que eles abanavam a cabeça como 
se estivessem de acordo que a velha não passava agora de uma criança.” (4º§), é possível afirmar que as palavras 
destacadas expressam ideia, respectivamente, de: 
A) Oposição e tempo. 
B) Contraste e condição. 
C) Explicação e finalidade. 
D) Acrescentamento e escolha. 
 

MATEMÁTICA 
 

11 
Considere que em uma madeireira trabalham cinco lenhadores, igualmente eficientes. Estes lenhadores são capazes 
de preparar 0,15 m³ de madeira para a produção em 3 horas de trabalho. Se essa madeireira quiser obter uma 
capacidade produtiva para 3 m³ de madeira pronta para a produção em 12 horas, de quantos lenhadores igualmente 
eficientes ela precisará ao todo? 
A) 5 lenhadores. 
B) 10 lenhadores. 
C) 20 lenhadores. 
D) 25 lenhadores. 
 

12 
Representantes de uma empresa de vigilância visitou a casa de algumas famílias em um determinado bairro, oferecendo a 
contratação de serviços de instalação de câmeras, cerca elétrica e alarmes. Ao final da visita, a empresa apurou que: 

 cada uma das famílias visitadas contratou pelo menos um dos serviços; 

 16 famílias contrataram o serviço de alarmes; 

 20 famílias escolheram instalar cerca elétrica; 

 15 famílias instalaram câmeras; 

 todas as famílias que contrataram alarme também contrataram cerca elétrica; 

 5 famílias contrataram todos os três serviços; e, 

 8 contrataram apenas a instalação de câmeras. 
Com base nessas informações, pode-se concluir que foram visitadas quantas famílias? 
A) 25 
B) 28 
C) 30 
D) 38 
 

13 
A proposição “se o sinal está verde, então o motorista pode seguir em frente”, sob a perspectiva das relações e regras 
lógicas, é equivalente à qual das apresentadas a seguir? 
A) Se o motorista pode seguir em frente, então o sinal está verde. 
B) Se o sinal está vermelho, então o motorista não pode seguir em frente. 
C) Se o sinal não está verde, então o motorista não pode seguir em frente. 
D) Se o motorista não pode seguir em frente, então o sinal não está verde. 

 
14 
Durante uma audiência em um certo tribunal, um estudante de direito observou e anotou as seguintes proposições: 

 se o réu está sendo acusado, então o juiz é eficiente. 

 o juiz não é eficiente ou o advogado é convincente. 

 o advogado não é convincente. 
Considerando todas as afirmativas apresentadas como verdadeiras, pode-se concluir que: 
A) O juiz é eficiente ou o advogado é convincente. 
B) O réu está sendo acusado e o juiz não é eficiente. 
C) O advogado não é convincente e o juiz é eficiente. 
D) O réu não está sendo acusado e o juiz não é eficiente. 
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15 
Joana e José são irmãos e trabalham como servidores públicos em carreiras de mesma categoria, sendo que Joana já 
atingiu o salário máximo dessa categoria enquanto José acabou de iniciar na carreira. Considere-se que se o salário de 
José sofrer um aumento de 20%, ele atingirá um valor que corresponde a 80% do salário de Joana e que, juntos, os 
salários dos dois irmãos somam a quantia de R$ 16.800,00. De posse dessas informações, é correto afirmar que o salário 
de Joana é maior do que o salário de José em uma quantia compreendida entre: 
A) R$ 3.000,00 e R$ 3.250,00 
B) R$ 3.250,01 e R$ 3.500,00 
C) R$ 3.500,01 e R$ 3.750,00 
D) R$ 3.750,01 e R$ 4.000,00 
 

16 
Considere a seguinte sequência lógica de figuras: 
 

 
 
Mantendo-se este mesmo padrão lógico, qual será a 2.023ª figura? 
 

 
 

A) 

 

 
 

B) 

 

 
 

C) 

 

 
 

D) 

 

 

17 
Gertrudes acabou de ser nomeada como servidora pública no município de Macaíba. Feliz com essa situação, ela decidiu ir 
ao banco renegociar uma dívida antiga, a qual optou por finalizar o pagamento no período de quatro meses. Considere que: 
 no primeiro mês Gertrudes pagará 1/4 da dívida; 

 no segundo mês ela pagará 1/3 do valor que restará depois do pagamento efetuado no primeiro mês; 
 no terceiro mês ela pagará metade do valor que ainda falta após o segundo mês; e, 
 no quarto mês ela pagará o restante da dívida em uma parcela de R$ 350,00. 
De acordo com essas informações, qual é o valor da dívida de Gertrudes com o banco? 
A) R$ 1.400,00 
B) R$ 1.600,00 
C) R$ 1.800,00 
D) R$ 2.000,00 
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18 
Matheus estava conversando em uma roda de amigos, contando histórias e tentando impressioná-los. No decorrer de 
determinado assunto, vendo que estava ficando com sua vaidade afetada, ele decidiu contar uma mentira, afirmando 
que “todas as moças que já namorou são lindas”. De posse dessa afirmação e considerando que seu valor lógico é falso, 
pode-se concluir que Matheus: 
A) Namorou apenas moças feias. 
B) Nunca namorou moça alguma. 
C) Namorou pelo menos uma moça. 
D) Namorou apenas uma moça linda. 
 

19 
O caixa de um guichê rodoviário recebeu, em um dia de serviço, a quantia total de R$ 4.160,00 com venda de passagens. 
Neste guichê, os clientes podem comprar a passagem com dinheiro, ou no cartão, o que gera um aumento de 10% no 
valor da passagem. Considerando que foram vendidas 50 passagens, sendo 3/5 pagas em dinheiro, qual é o valor da 
passagem sem nenhuma taxa? 
A) R$ 80,00 
B) R$ 85,00 
C) R$ 90,00 
D) R$ 72,00 
 

20 
Rafael, preocupado com sua saúde alimentar, decidiu consultar um nutricionista. Durante a consulta, descobriu que 
ingere menos água do que o volume ideal para seu corpo: 3.500 ml. No decorrer da consulta, Rafael informou ao 
nutricionista que, diariamente, bebe um volume x de água e o nutricionista o orientou que aumentasse essa quantidade 
em 1/3, para que consiga consumir 80% do volume de água diário ideal para sua saúde e, depois, retornar para uma 
nova consulta. De posse dessas informações, qual é o volume x de água que Rafael atualmente consome diariamente? 
A) 1.800 ml 
B) 2.100 ml 
C) 2.400 ml 
D) 2.800 ml 

 
INFORMÁTICA 

 
21 
A ULA (Unidade Lógica e Aritmética) é um dos componentes da UCP (Unidade Central de Processamento) que realiza 
operações aritméticas ou lógicas e apresenta também códigos de condição, que indicam situações que podem ocorrer 
durante a operação. Um desses códigos é o overflow, que apresenta como significado: 
A) Resultado da operação nulo.                                                                                                
B) Resultado não pode ser apresentado. 
C) Se o resultado é positivo ou negativo. 
D) “Vai um” na soma e “vem um” na subtração. 
 

22 
“Para minimizar todas as janelas de aplicativos (mas não as janelas do sistema), no Sistema Operacional Windows 10, 
Configuração Local, Idioma Português-Brasil, pode-se utilizar a tecla logotipo Windows (tecla Win) + _____.” Assinale 
a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) I 
B) K 
C) L 
D) M                                                                                                
 

23 
Ao utilizar o Sistema Operacional Windows 10, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, em um computador com 
tela sensível ao toque (touch screen), ao tocar ou passar o dedo a partir da borda interna da tela, na qual a barra de 
tarefas está encaixada, uma ação será executada; assinale-a. 
A) Exibir a central de ações. 
B) Expandir ou diminuir uma seleção. 
C) Exibir a barra de tarefas quando ela está oculta. 
D) Exibir a visão de tarefas de todas as janelas abertas. 
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24 
Dispositivos periféricos são componentes que não estão dentro do computador, mas que fazem com que o computador 
se comunique com o mundo exterior. São classificados em periféricos de entrada, saída e entrada/saída. É considerado 
apenas periférico de entrada: 
A) Joystick. 
B) Multifuncional. 
C) Monitor de LCD. 
D) Projetor de slides.  
 

25 
Na placa-mãe tem-se os barramentos, que são o caminho físico pelo qual os dados são transferidos entre os componentes 
do computador; o barramento só pode receber dados de uma única fonte de cada vez. Há três tipos de barramentos. Assinale 
o INCORRETO. 
A) Dados. 
B) Controle. 
C) Memória. 
D) Endereços. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

26 
Ao conjunto de interações que mantêm os indivíduos no seio de uma sociedade dá-se-lhe o nome de relações humanas. 
Sobre as relações humanas, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Implicam em trocas constantes, em compreender sentimentos e em aprimorar diariamente a arte da comunicação. 
B) São primordiais para o desenvolvimento individual e intelectual de cada ser humano e implicam, necessariamente, 

pelo menos dois indivíduos. 
C) O relacionamento intrapessoal fala sobre o modo como nos comunicamos com o mundo e com as pessoas ao nosso 

redor. A relação entre os membros de um grupo recebe o nome de relações extrínsecas.    
D) Ao longo das mudanças sociais e organizacionais as relações humanas no trabalho requerem de atenção e novas ela-

borações, sob o risco de obstruírem os fluxos formais e informais dos vínculos e dos trabalhos. 
 

27 
O conceito de democracia nos remete à Grécia Antiga. Em grego “demo” significa povo e “cracia” governo. Logo, democracia 
é o governo do povo. Sobre a democracia, analise as afirmativas a seguir. 
I. É um conjunto de princípios e práticas que protegem a liberdade humana; é a institucionalização da liberdade. 
II. Protege governos centrais muito poderosos e faz a centralização do governo apenas a nível regional, entendendo que 

o governo regional deve ser tão acessível e receptivo às pessoas quanto possível. 
III. Os cidadãos, em uma democracia, não têm apenas direitos, têm o dever de participar no sistema político que, por seu 

lado, protege os seus direitos e as suas liberdades. 
IV. É diversificada, refletindo a vida política, social e cultural de cada país. Baseia-se apenas em práticas uniformes. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) III e IV, apenas. 
 

28 
Sobre a violência social, qualquer tipo de violência cometida por indivíduos ou pela comunidade com uma finalidade 
social, assinale a afirmativa correta. 
A) A exposição à violência social pode ser direta como, por exemplo, ouvir falar sobre violência ou testemunhar violência 

envolvendo outras pessoas. 
B) A violência não depende de estímulos provenientes da própria sociedade, pois se trata de um fenômeno social inerente 

a uma sociedade específica. 
C) Percebe-se que a média anual de mortes por homicídio no país vem diminuindo. Dessa maneira, nos últimos anos, a 

sociedade brasileira caminhou e caminha rumo a uma sociedade pacífica, tendo, hoje, um pequeno grau de violência 
social. 

D) As crianças são especialmente vulneráveis à violência social devido a sua capacidade limitada de administrar o sofrimento 
psicológico, reduzir a ameaça ou de se afastar da situação, considerando que estão em um processo de desenvolvimento que 
ainda não lhes forneceu ferramentas físicas ou psicológicas suficientes para lidar eficientemente com situações violenta.  
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29 
A seguridade social compreende um conjunto integrado e ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas 
a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. É um conceito estruturante das políticas sociais, 
cuja principal característica é prezar pela garantia universal da prestação de benefícios e serviços de proteção social pelo 
Estado. Relacione adequadamente os três pilares da seguridade social com seus respectivos conceitos.  
(Algum número poderá se repetir.) 
1. Saúde. 
2. Assistência Social. 
3. Previdência Social. 
(     ) É direito de todos e dever do Estado. Será garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
(     ) Será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e compulsório. 
(     ) É a política social, que será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, 

objetiva o atendimento das necessidades básicas, traduzidas em proteção à família, à maternidade, à infância, à adoles-
cência, à velhice e à habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência. 

(     ) Tem como finalidade assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapa-
cidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de família e reclusão ou morte daque-
les de quem dependiam economicamente. 

A sequência está correta em 
A) 1, 3, 2, 3. 
B) 2, 1, 1, 3. 
C) 3, 3, 1, 2. 
D) 2, 2, 3, 1. 
 

30 
Família é uma instituição social basilar, podendo sua estrutura ser constituída de diferentes formas nas sociedades humanas. 
Sua organização depende das questões culturais e sociais de uma determinada sociedade. Analise as afirmativas; marque V 
para as verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A criança desenvolve sua estrutura psíquica através da família, onde se formam os conceitos e as regras que deter-

minarão sua ética futura, formando sua personalidade, desempenha papéis e compreende as funções de cada membro, 
bem como adquire a noção de autoridade e hierarquia. 

(     ) A família é um agente transmissor de valores que são produtos de relações sociais desenvolvidos no seu cotidiano; 
nesse sentido, possui um papel importante ao desempenhar suas funções sociais. Assim, é dever da família inserir 
seus filhos no convívio social, para que estes se reconheçam como cidadãos dotados de deveres e direitos. 

(     ) A família tem ganhado centralidade dentro das políticas públicas. Prover a proteção e a socialização de seus membros é 
função básica da família, é mediadora das relações dos seus membros com outras instituições sociais e com o Estado.  

A sequência está correta em 
A) V, V, V.  
B) F, V, F. 
C) F, F, F. 
D) V, V, F. 

 
31 
A busca ativa é uma das atividades que chegam até o educador social em suas demandas. Em relação à busca ativa, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. A busca ativa é uma estratégia para fazer com que serviços, benefícios, programas e projetos cheguem até as famílias e ao 

território. 
II. A busca ativa, principalmente na proteção social básica, é uma estratégia para as ações preventivas e proativas. 
III. Na perspectiva do acompanhamento familiar, a busca ativa possibilita a mobilização para comparecimento das famílias 

ao CRAS ou a visita domiciliar por um profissional, para a realização da acolhida – particularizada e/ou em grupo, de 
modo a identificar, a partir do estudo social, quais famílias necessitam e desejam participar do processo de acompa-
nhamento familiar. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III.  
B) II, apenas. 
C) III, apenas. 
D) I e II, apenas. 
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32 
Em relação à educação em saúde, assinale a afirmativa correta. 
A) Está presente exclusivamente nas ações pedagógicas. Educar a população sobre saúde começa sobretudo no diálogo, 

que deve ser construído de única forma para todos os públicos. 
B) As práticas de educação em saúde envolvem somente dois segmentos de atores prioritários: os profissionais de saúde que 

valorizam a prevenção e a promoção tanto quanto as práticas curativas, e os gestores que apoiam esses profissionais. 
C) A prática educativa parte do princípio de respeitar o universo cultural das pessoas e as formas de organização da comunidade; 

considera que todas as pessoas acumulam experiências, valores, crenças, conhecimentos e são detentoras de um potencial 
para se organizar e agir. 

D) O modelo radical de educação em saúde se adapta dentro de um processo menos adequado à promoção da saúde, pois 
desestimula os indivíduos a assumir um maior controle sobre a sua qualidade de vida, por meio de atitudes e críticas as 
quais se relacionam ao processo individual e coletivo. 

 
33 
O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – Conanda, é um órgão colegiado permanente de caráter 
deliberativo e composição paritária. O Brasil é um dos poucos países que prevê legalmente a constituição de conselhos 
paritários e deliberativos na área das políticas para crianças e adolescentes, assim como a estruturação de conselhos 
tutelares eleitos pelas próprias comunidades. Acerca do Conanda, analise as afirmativas a seguir. 
I. Compete ao Conanda elaborar as normas gerais da política nacional de atendimento dos direitos da criança e do 

adolescente, fiscalizando as ações de execução, observadas as linhas de ação e as diretrizes estabelecidas no Estatuto 
da Criança e do Adolescente. 

II. Zelar pela aplicação da política nacional de atendimento dos direitos da criança e do adolescente é competência do 
Conanda. 

III. As funções dos membros do Conanda não são remuneradas e seu exercício é considerado serviço público relevante. 
IV. É competência do Conanda acompanhar o reordenamento institucional propondo, sempre que necessário, modifica-

ções nas estruturas públicas e privadas destinadas ao atendimento da criança e do adolescente. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) I e III, apenas. 
C) II e IV, apenas. 
D) I, II e IV, apenas. 
 
34 
Os direitos sociais têm como função garantir certas prerrogativas relacionadas com condições mínimas de bem-estar 
social e econômico que possibilitem aos cidadãos usufruir plenamente do exercício dos direitos civis e políticos. Em 
relação aos direitos sociais, assinale a afirmativa correta. 
A) Surgiram em razão do tratamento desumano vivido pela classe operária durante a Revolução Gloriosa na Europa, nos 

séculos XVII e XVIII.  
B) A Constituição Russa e a Constituição Alemã de 1922 (chamada de Constituição de Weimar) não exerceram nenhuma 

influência sobre a evolução dos direitos sociais; após as guerras mundiais, decidiram ficar neutras perante o progresso 
dos direitos sociais. 

C) O direito ao trabalho, isto é, de ter um trabalho ou de trabalhar, é o meio mais expressivo de se obter uma existência 
digna, e está previsto na Constituição Federal de 1988 como um direito social, e não mais como uma obrigação social, 
tal como previa a Constituição de 1946. 

D) No Brasil, são uma garantia constante na Constituição Federal de 1988 e definidos em apenas um título – Direitos e 
Garantias Fundamentais – que são uma necessidade para o estabelecimento de uma sociedade capaz de perpetuar-se 
ao longo do tempo de maneira harmônica. 

 

35 
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é a lei fundamental e suprema do Brasil, servindo de parâmetro de 
validade a todas as demais espécies normativas. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 
assinale a afirmativa correta. 
A) O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é dever público objetivo. 
B) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os analfabetos. 
C) O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República e dele participam apenas o 

Presidente da Câmara dos Deputados e o Presidente do Senado Federal. 
D) A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comu-

nidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Os programas de amparo aos idosos 
serão executados preferencialmente em seus lares. 
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36 
Sobre os casos de suspeita ou confirmação de violência contra pessoas idosas, assinale a afirmativa correta. 
A) A notificação compulsória dos casos suspeitos ou confirmados de violência contra pessoas idosas à autoridade sanitária 

é prerrogativa exclusiva dos serviços públicos de saúde. 
B) A notificação dos casos à autoridade sanitária é facultativa aos serviços públicos e privados de saúde, sendo que a 

comunicação dos mesmos às autoridades competentes é compulsória.   
C) Casos suspeitos ou confirmados de violência contra pessoas idosas são objeto de notificação compulsória pelos serviços de 

saúde públicos e privados à autoridade sanitária; contudo, a comunicação destes casos aos órgãos e autoridades competentes 
não é passível de obrigatoriedade. 

D) Casos suspeitos ou confirmados de violência contra pessoas idosas são objeto de notificação compulsória pelos serviços de 
saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como devem ser, obrigatoriamente, comunicados por eles a quaisquer 
dos órgãos como: autoridade policial; Ministério Público; e, Conselhos Municipais, Estaduais ou Nacional da Pessoa Idosa. 

 

37 
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Para efeitos 
desta Lei considera-se adolescente a pessoa entre: 
A) 10 e 18 anos. 
B) 11 e 17 anos. 
C) 12 e 18 anos. 
D) 13 e 19 anos. 
 

38 
Considerando o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente sobre vacinação de crianças, é correto afirmar que: 
A) Depende da autorização da própria criança. 
B) Depende da recomendação da autoridade policial. 
C) É obrigatória nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. 
D) É facultativa, independente da recomendação da autoridade sanitária e da idade da criança. 
 

39 
O Projovem, que tem como finalidade executar ações integradas que propiciem aos jovens brasileiros reintegração ao pro-
cesso educacional, qualificação profissional em nível de formação inicial e desenvolvimento humano, destina-se a jovens na 
faixa etária de: 
A) 11 a 18 anos. 
B) 12 a 21 anos. 
C) 15 a 29 anos. 
D) 16 a 30 anos. 
 

40 
Considerando a implantação e a execução do Projovem Adolescente − Serviço Socioeducativo, é correto afirmar que:  
A) O Projovem Adolescente − Serviço Socioeducativo destina-se aos jovens de 11 a 16 anos. 
B) Os participantes do Projovem Adolescente − Serviço Socioeducativo não podem ser pertencentes a famílias beneficiárias do 

Programa Bolsa Família. 
C) A participação do jovem é voluntária e seus serviços socioeducativos não se confundem com as medidas socioeducativas 

previstas no Art. 112 da Lei nº 8.069, de 13 julho de 1990. 
D) O ciclo completo de atividades do Projovem Adolescente − Serviço Socioeducativo tem a duração de cinco anos, de 

acordo com as disposições complementares do Ministério da Cidadania. 
 

41 
Sobre o Projovem Trabalhador, assinale a afirmativa correta. 
A) Suas ações não contam com custeio de recursos advindos do Ministério do Trabalho e Emprego. 
B) Tem como objetivo preparar o jovem para ocupações de geração de renda, necessariamente, sem vínculo empregatício. 
C) Entre outros critérios, é destinado ao jovem de 18 a 29 anos, em situação de desemprego, pertencente à família com 

renda per capita de até um salário mínimo. 
D) Nas ações de empreendedorismo juvenil, sob nenhuma hipótese, podem ser contemplados aqueles que estejam cur-

sando ou tenham concluído o ensino superior. 
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42 
Considerando a gestão e a organização financeira do Projovem, assinale a afirmativa correta. 
A) É permitida a cumulatividade da percepção do auxílio financeiro do Projovem com benefícios de natureza semelhante 

recebidos em decorrência de outros programas federais. 
B) As despesas com a execução do Projovem dispensam a observação dos limites de movimentação, de empenho e de 

pagamento da programação orçamentária e financeira anual. 
C) Os estados, o Distrito Federal, os municípios e as entidades de direito público e privado sem fins lucrativos estão dispensados 

de prestar conta dos recursos recebidos do Projovem, na forma e prazo definidos em regulamento e nas demais disposições 
aplicáveis da Lei que o regulamenta. 

D) Os órgãos responsáveis pela coordenação das modalidades do Projovem devem definir, a cada exercício financeiro, a 
forma de cálculo, o número e o valor das parcelas a serem repassadas aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, 
bem como as orientações e instruções necessárias à sua execução, observado o montante de recursos disponíveis para 
este fim, constante da Lei Orçamentária Anual. 

 
43 
Trata-se de uma das modalidades do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem): 
A) Projovem Urbano. 
B) Projovem Anos Iniciais. 
C) Projovem Saberes Agrícolas. 
D) Projovem Geração de Renda. 
 

44 
Tomando como referência o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), assinale a afirmativa correta. 
A) É a partir do trabalho com famílias no serviço PAIF que se organizam os serviços referenciados aos Centros de Referência 

Especializados de Assistência Social (CREAS). 
B) Prevê o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e comu-

nitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo. 
C) Consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das 

famílias, reconstruir seus vínculos rompidos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de 
sua qualidade de vida. 

D) A articulação dos serviços socioassistenciais do território com o PAIF garante o desenvolvimento do trabalho social 
com as famílias dos usuários desses serviços, permitindo identificar suas demandas e potencialidades dentro da pers-
pectiva familiar, fortalecendo o atendimento segmentado e descontextualizado das situações de vulnerabilidade social 
vivenciadas. 

 

45 
Sobre o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, realizado em grupos, organizado a partir de percursos, 
de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, é correto afirmar que: 
A) Possui caráter reativo e curativo. 
B) Deve ser desarticulado do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). 
C) Organiza-se de modo a desestimular as trocas culturais e de vivências para desenvolver o sentimento de pertença e de 

identidade. 
D) Deve prever o desenvolvimento de ações intergeracionais e a heterogeneidade na composição dos grupos por sexo, 

presença de pessoas com deficiência, etnia, raça, dentre outros. 
 

46 
Sobre o Serviço de Família Acolhedora, que organiza o acolhimento de crianças e adolescentes, afastados da família 
por medida de proteção, em residência de famílias acolhedoras cadastradas, assinale a afirmativa correta. 
A) O atendimento não deve envolver o acompanhamento às famílias de origem, com vistas à reintegração familiar. 
B) É particularmente adequado ao atendimento de crianças e adolescentes, cuja avaliação da equipe técnica indique 

possibilidade de retorno à família de origem, nuclear ou extensa.  
C) É o responsável por selecionar, capacitar, cadastrar e acompanhar as famílias acolhedoras, mas não atua no acompa-

nhamento da criança e/ou adolescente acolhido e sua família de origem. 
D) Deve ser organizado segundo princípios, diretrizes e orientações do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas de 

forma diversa do disposto documento “Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes”. 
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47 
Considerando o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade 
Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), assinale a afirmativa correta. 
A) Na sua operacionalização, é necessária a elaboração do Plano Individual de Atendimento (PlA) dispensada a partici-

pação do adolescente e da família. 
B) O serviço tem por finalidade prover atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens em cumpri-

mento de medidas socioeducativas em meio fechado, determinadas judicialmente. 
C) Para a oferta do serviço faz-se necessária a observância da responsabilização face ao ato infracional praticado, cujos 

direitos e obrigações devem ser assegurados de acordo com as legislações e normativas específicas para o cumpri-
mento da medida. 

D) A prestação dos serviços se configura em tarefas gratuitas e de interesse geral, com jornada máxima de trinta horas 
semanais, independente de prejuízo da escola ou do trabalho, no caso de adolescentes maiores de 16 anos ou na 
condição de aprendiz a partir dos 14 anos.  

 

48 
O direito à educação visa ao pleno desenvolvimento, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o 
trabalho e é devido a crianças e adolescentes. Para tanto, dentre outros aspectos, é preciso assegurar-lhes:  
A) Direito de ser desrespeitado por seus educadores. 
B) Igualdade de condições para o acesso e infrequência na escola. 
C) Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. 
D) Acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, dispensada a tentativa de garantia de vagas no mesmo 

estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. 
 

49 
É dever do Poder Público e de seus órgãos assegurar às pessoas com deficiência o pleno exercício de seus direitos 
básicos. Para tanto, sem prejuízo de outras, algumas medidas devem ser tomadas, em políticas específicas, a fim de 
assegurar prioridade e adequação de atendimento. Nesse sentido, especificamente na área da educação, é correto 
afirmar que é preciso viabilizar: 
A) A inclusão, no sistema educacional, da educação especial como modalidade educativa, excetuando a educação precoce 

e a pré-escola.  
B) O acesso de alunos com deficiência aos benefícios conferidos aos demais educandos, excluídos material escolar, 

merenda escolar e bolsas de estudo. 
C) A matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares de pessoas com deficiência 

capazes de se integrarem no sistema regular de ensino. 
D) O oferecimento obrigatório de programas de educação especial a nível pré-escolar, em unidades hospitalares e congêneres 

nas quais estejam internados, por prazo igual ou superior a três meses, educandos com deficiência. 
 

50 
A educação, dever da família e do Estado, é inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. 
Constitui um dos princípios do ensino na educação nacional: 
A) Desvalorização da experiência extraescolar. 
B) Respeito à liberdade e apreço à intolerância. 
C) Existência exclusiva de instituições públicas de ensino. 
D) Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 
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INSTRUÇÕES 

 
É facultativo o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso candidatos. 

 
1. Somente é permitido usar caneta esferográfica de tinta azul ou preta de corpo transparente.  
2. Terá suas provas anuladas e será automaticamente ELIMINADO do Concurso Público o candidato que, durante a 

realização da prova: retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização; for surpreendido 
dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua 
realização; utilizar-se de régua de cálculo, livros, máquinas de calcular e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou 
impressos que não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/ou pagers e/ou se comunicar com outro 
candidato; não permitir a coleta de sua assinatura ou impressão digital; for surpreendido portando ou fazendo uso de 
aparelho celular e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, mesmo que o aparelho esteja 
desligado; bem como se recursar a observar/cumprir quaisquer dos procedimentos de segurança em saúde que vierem a 
ser estabelecidos em razão da pandemia de Covid-19. 

3. A prova objetiva terá a duração de 4 (quatro) horas, incluído o tempo de marcação na Folha de Respostas 
(Gabarito). Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização da prova em razão 
do afastamento de candidatos da sala de aplicação da prova. 

4. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, a Consulplan poderá, a seu critério, coletar 
impressões digitais dos candidatos, bem como utilizar detectores de metais. 

5. O caderno de questões consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha. Ao receber o material de realização 
das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de questões contém o número de itens 
correspondente ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes na Folha de Respostas 
(Gabarito) que lhe foi fornecida estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto 
ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A, B, C e D) e sendo 
apenas uma única resposta correta. 

7. Verifique se o TIPO/COR deste caderno de questões coincide com o registrado no rodapé de cada página do 
caderno de questões, assim como com o TIPO/COR registrado na Folha de Respostas (Gabarito). Caso contrário, 
notifique imediatamente o Fiscal de Aplicação para que sejam tomadas as devidas providências. 

8. No dia da realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou 
pelas autoridades presentes, informações referentes aos seus conteúdos e/ou critérios de avaliação, sendo dever 
do candidato estar ciente das normas contidas no Edital. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de Gabarito) em qualquer meio. 
10. O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas (Gabarito) e deixar definitivamente o local de realização da 

prova objetiva somente após decorridas, no mínimo, 2 (duas) horas do seu início; porém, não poderá levar o 
caderno de questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas. O candidato só poderá levar o caderno de 
questões após transcorridas, no mínimo, 3h30min (três horas e trinta minutos) do início da aplicação das provas, ou 
seja, nos 30 (trinta) minutos finais da prova. O candidato deverá, obrigatoriamente, devolver ao Fiscal de Aplicação 
a sua Folha de Respostas (Gabarito), devidamente preenchida e assinada. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local 
de aplicação antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e 
testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e, ainda pelo Coordenador da Unidade de 
provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso Público. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 
- O gabarito preliminar e o caderno de questões serão divulgados 1 (um) dia após a aplicação da prova objetiva, no 
endereço eletrônico www.consulplan.net. 
- Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à Consulplan, no prazo de 2 (dois) dias úteis da publicação 
das decisões objetos dos recursos, contra as questões da prova objetiva, bem como do gabarito preliminar. 
- É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos dos recursos nos 
endereços eletrônicos www.consulplan.net e www.macaiba.rn.gov.br, sob pena de perda do prazo recursal. Os recursos 
deverão ser protocolados em requerimento próprio, através de link disponível no endereço eletrônico www.consulplan.net. 




