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FUNÇÃO: EDUCADOR(A) SOCIAL 
 
 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
 Este caderno de prova é composto de 20 (vinte) questões de múltipla escolha, assim 

distribuídas: 

 05 (cinco) questões de Português 

 05 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais 

 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos; 
 

 Você recebeu: 

 Caderno de Prova. 

 Cartão-resposta. 
 

 Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, reclame ao fiscal da 
sala para que o substitua. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 Confira os dados que estão no cartão-resposta. 
 Os números do cartão-resposta, de 01 (um) a 20 (vinte), correspondem rigorosamente à 

numeração sequencial atribuída às questões objetivas do Caderno de Prova. 
 Na linha do cartão-resposta, que contém o número da questão, estão as letras: A, B, C, D e E 

que correspondem às alternativas da questão.  
 Cada questão possui SOMENTE uma alternativa correta. 
 Preencha o quadrículo, com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, no espaço da letra que 

corresponde à alternativa correta no cartão-resposta. 
 Não marque mais de uma alternativa na mesma questão, pois, se isso acontecer, ela será 

anulada. 
 Procure responder todas as questões. 
 Assinale as respostas, primeiramente, ao lado das questões, no Caderno de Provas, para evitar 

possíveis erros no cartão-resposta. Revise suas respostas e, logo após, preencha o cartão-
resposta. 

 Ao concluir a prova, devolva ao fiscal o caderno de prova e o cartão-resposta. 
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PORTUGUÊS 

 
01. Analise o texto e responda:  

“Um dia eu estava observando as árvores e cheguei à conclusão que elas são mágicas. 
Elas são grandes e fortes, velhas e generosas e só desejam um pouquinho de luz, água, ar 
e terra. Doam tanto e pedem tão pouco! Quase toda a magia da árvore vem da raiz. Todas 
se unem. É como se estivessem de mãos dadas. Pedi uma vez para um velho pinheiro que 
explicasse por que as raízes nunca se enganam quando procuram água e ele disse que as 
outras árvores que já acharam água ajudam as que ainda estão procurando. As árvores se 
comunicam entre si, não importa a distância. Na verdade, nenhuma árvore está sozinha. 
Ninguém está sozinho. Jamais. Lembre-se disso”. 
 
Nas frases “Ninguém está sozinho. Jamais. Lembre-se disso” aparecem frases curtas. O que elas 
produzem? 
a) Efeito de continuidade 
b) Efeito de hesitação 
c) Efeito de dúvida 
d) Efeito de ênfase 
e) Efeito de complementação 
 
 

02. Assinale a alternativa em que o pronome átono está corretamente empregado: 
a) Explicaremos-lhe todos os detalhes da viagem. 
b) Não quer-te ofender. 
c) Dirigiu-se à sala de aula cuja porta estava entreaberta. 
d) Mais aprende-se vendo, do que ouvindo. 
e) Ninguém machucou-se gravemente no acidente automobilístico.  
 
 

03. Analise o trecho: “[...] agora eu penso diferente. Anos atrás eu não era feliz, mas apenas 
ignorante.” 
 
Escolha a alternativa correspondente à função da conjunção mas no trecho acima:  
a) Faz uma oposição entre o tempo presente e ao passado. 
b) Complementa a ideia de felicidade com a de ignorância. 
c) Faz uma oposição entre pensar diferente e ser diferente. 
d) Estabelece uma oposição entre felicidade e ignorância 
e) Complementa a ideia do que ele pensa hoje.  
 
 

04. Assinale a frase que está corretamente pontuada: 
a) O prefeito, fará uma homenagem aos funcionários, a partir das oito horas.  
b) Esperamos, que as mulheres fiquem satisfeitas, com os presentes recebidos. 
c) O professor, esgotou todas as formas, para explicar o conteúdo aos alunos.  
d) Se tudo der certo voltarei, hoje mesmo.  
e) Satisfeitos, os políticos foram às ruas, para agradecer os votos recebidos. 

 
 

05. O texto abaixo apresenta uma dica dada pelo Instituto Ethos: 
“Ao fazer compras, leve sua própria sacola, de preferência as de pano resistente. Com esse 
gesto simples, você deixará de participar da farra das sacolinhas plásticas, que entopem 
cada vez mais os lixões das grandes cidades”. 
 
A dica que foi dada pretende: 
a) Contribuir para a preservação do meio ambiente 
b) Vender mais sacolas de pano 
c) Evitar o desperdício das sacolas plásticas 
d) Evitar entupimento dos bueiros, principalmente quando chove 
e) Deixar um mundo melhor para as próximas gerações. 



 

  

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
06. Assinale a alternativa que apresenta um município que não faz divisa com a cidade de Rio 

Negrinho. 
a) São Bento do Sul, Mafra, Corupá. 
b) Rio Negro, Itaiópolis, Rio dos Cedros. 
c) Mafra, Campo Alegre, São Bento do Sul. 
d) Doutor Pedrinho, Itaiópolis, Mafra. 
e) Corupá, São Bento do Sul, Rio Negro. 
 

 
07. Qual foi primeiro país onde foi vacinada a primeira pessoa contra a Covid 19 em dezembro 

de 2020: 
a) China 
b) Japão 
c) Estados Unidos 
d) Índia 
e) Inglaterra 
 
 

08. Assinale a alternativa que apresenta o conceito de PIX (Fonte: www.bcb.gov.br): 
a) São um conjunto de pagamentos para o banco. 
b) É uma forma de pagamento online. 
c) É um plano de investimentos do Banco do Brasil. 
d) É um meio de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central. 
e) É uma forma de investimentos financeiros.  
 
 

09. A instalação do Município de Rio Negrinho, ocorreu em 27 de fevereiro de 1954, tendo 
como prefeito nomeado (Fonte: https://www.rionegrinho.sc.gov.br/historia): 
a) Jorge Zipperer 
b) Henrique Liebl  
c) Luiz Scholz 
d) José Brey 
e) Frederico Lampe 
 
 

10. Os municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal Quiriri são (Fonte: 
www.quiriri.com.br): 
a) Rio Negrinho, São Bento do Sul e Campo Alegre.  
b) Joinville, São Bento do Sul, Campo Alegre, Rio Negrinho. 
c) Rio Negrinho, São Bento do Sul, Campo Alegre e Corupá. 
d) Rio Negrinho, São Bento do Sul, Campo Alegre e Jaraguá do Sul. 
e) Joinville, Corupá e Campo Alegre.  
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

11. São instituições responsáveis por zelar pela integridade física e emocional de crianças e 
adolescentes que tiveram seus direitos desatendidos ou violados, seja por uma situação de 
abandono social, seja pelo risco pessoal a que foram expostos pela negligência de seus 
responsáveis. 

 
a) Casa de detenção. 
b) Abrigo ou casa lar. 
c) FEBEM. 
d) Familia social. 
e) Família temporária. 

 

http://www.bcb.gov.br/
https://www.rionegrinho.sc.gov.br/historia
http://www.quiriri.com.br/


 

  

 
12. O serviço de acolhimento institucional ocorre nos casos de: 
 

a) Crianças e adolescentes em medidas protetivas por determinação judicial 
b) Crianças e adolescentes que apresentam faltas nas escolas.  
c) Crianças e adolescentes filhos de pais separados. 
d) Crianças e adolescentes que não obedecem às normas da família. 
e) Crianças e adolescentes que estão fora da escola. 
 
 

13. Às crianças e adolescentes encaminhadas ao serviço de acolhimento institucional são 
garantidos:  
 
I – Visita regular a sua família, de acordo com a disposição dos pais em recebe-los. 
II – Garantia de liberdade de crença e de religião. 
III – Se ausentar da casa de acolhida aos finais de semana. 
IV – Respeito a autonomia. 
V – Não ser discriminada. 
 
Com base nas afirmativas acima, assinale a alternativa correta: 
 
 
a) Estão corretas as afirmativas I,III e V. 
b) Estão corretas as afirmativas I, II, III e V.  
c) Estão corretas as afirmativas II, IV e V. 
d) Estão corretas as afirmativas III, IV e V. 
e) Estão corretas as afirmativas I,III e IV. 
 
 

14. O acolhimento institucional está previsto para público alvo definidos, que são: 
 

a) Crianças, adolescentes, idosos, mulheres em situação de violência. 
b) Crianças, adolescentes, idosos, adultos e famílias, mulheres em situação de violência. 
c) Crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, idosos, mulheres em situação de violência. 
d) Crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, adultos e famílias, idosos, mulheres em 

situação de violência. 
e) Crianças, adolescentes, idosos, mulheres em situação de violência, pessoas com deficiência. 

 
 

15. A Rede de proteção é o conjunto de entidades, profissionais e instituições que atuam para 
garantir apoio e resguardar os direitos de crianças e adolescentes. Destacam-se nesse 
grupo, entre outros:  
I - representantes do poder público. 
II - representantes da sociedade civil. 
III - conselheiros tutelares, promotores e juízes das Varas da Infância e Juventude. 
IV - prefeitos.  
V - vereadores. 
 
Assinale a alternativa que melhor demonstra a rede de proteção a criança e ao adolescente. 
 
a) Estão corretas as alternativas I, II e III. 
b) Estão corretas as alternativas I, II, III, IV e V. 
c) Estão corretas as alternativas I, III e V. 
d) Estão corretas as alternativas II, III, IV e V. 
e) Estão corretas as alternativas II, III e IV. 
 
 
 
 
 



 

  

 
16. Constitui um dos princípios democráticos da assistência social:  
 

a) Preferencialmente, uso da supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as 
exigências de rentabilidade econômica;  

b) Universalização de alguns direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial 
alcançável pelas demais políticas públicas;  

c) Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de 
qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação 
vexatória de necessidade. 

d) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, 
garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais, sempre que for possível.  

e) Divulgação através de redes sociais dos benefícios, serviços, programas e projetos 
assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua 
concessão. 

 
 

17. O Centro de Referência da Assistência Social – CRAS é uma unidade pública estatal que 
executa serviços de proteção social básica, organiza e coordena a rede de serviços sócio 
assistenciais locais da política de assistência social. 

 
Quanto a sua atuação, o serviço do CRAS se estende a: 
 
a) Famílias e indivíduos em seu contexto comunitário.  
b) Associação comercial das cidades. 
c) Clubes de serviço. 
d) Projetos ambientais. 
e) Programas de curta duração para famílias que buscam estes serviços. 
 
 

18. A Lei nº 8.069, criada em 13 de julho de 1990, foi: 
 
a) O Estatuto da Criança e do Adolescente. 
b) A Lei Orgânica da Assistência Social. 
c) A Lei de Diretrizes da Educação Nacional. 
d) A Lei de Proteção as mulheres em situação de violência. 
e) A Lei Rouanet. 
 
 

19. Conforme dispõe o artigo 131 do ECA, o Conselho Tutelar é o órgão que possui o dever de 
zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.  
Para que isso seja possível, são funções dos conselheiros, dentre outras: 
 
a) Observar crianças cujos direitos foram violados.  
b) Fazer o registro policial de menores que praticam atos de infração. 
c) Encaminhar pais e familiares de crianças em situação de vulnerabilidade para a justiça. 
d) Promover e incentivar, na comunidade e nos grupos profissionais, ações de divulgação e 

treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus-tratos em crianças e adolescentes. 
e) Treinar e capacitar crianças para o trabalho  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
20. O trabalho que gera fonte de renda e sustento para a casa e para a família é de 

responsabilidade dos adultos, nunca da criança, mas isso não significa que ela não possa 
ajudar em algumas coisas dentro de casa. Incluir a criança nos afazeres domésticos, 
escolhendo atividades de acordo com a sua idade, é muito importante para o 
desenvolvimento dela, desde que isso não a impeça de fazer coisas de criança. 

 
Dentre os afazeres domésticos que a criança pode e deve ser ensinada a participar, assinale 
a alternativa inadequada para esta situação: 

 
a) Ao acordar, arrumar a cama. 
b) Ao terminar de comer, levar seu prato até a pia, ou até mesmo lavá-lo. 
c) Esquentar as refeições para quando os pais chegarem em casa esteja tudo quentinho. 
d) Cuidar do irmãozinho enquanto a irmã adulta lava roupas. 
e) Ao tomar banho, colocaras roupas sujas no lugar certo e colocar as toalhas em local arejado.  
 


