CADERNO
D E PR OVA

Município de Fraiburgo
Processo Seletivo • Edital 09/2017
http://seletivofraiburgo.fepese.org.br

9M5 Monitor Social
Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do
cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova.
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de
inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova,
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e
assinado.

abril

30

30 de abril

20 questões

13h10 às 16h10

3h de duração*

.
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Língua Nacional

5 questões

1. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) feitas sobre o texto.

Leia o texto.

(
(

Poluição do ar
Poluição do ar é qualquer substância química que
pode causar danos às pessoas ou aos outros seres
vivos. Alguns problemas comuns são fumaça, monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio, dióxido de
enxofre, ozônio e chumbo. Muitos deles prejudicam os
animais quando inalados ou penetram na pele. Outros
se misturam com substâncias químicas inofensivas
na atmosfera para formar a chuva ácida, por exemplo.
Até substâncias químicas que não são normalmente
tóxicas, como o dióxido de carbono, podem causar
problemas ambientais de grande extensão se emitidas
em grandes quantidades.
As pessoas estão trabalhando para reduzir a poluição
do ar, usando filtros e escovas de chaminés nas usinas
e nas centrais elétricas e nos exaustores catalíticos dos
carros. Fontes alternativas de energia, materiais ecológicos e novos processos de produção e descarte também estão sendo desenvolvidos. Os governos estão
colocando limites e cobrando multas das empresas
que poluem. Tratados internacionais, tais como o
Protocolo de Quioto, englobam esforços de muitos
países para reduzir a emissão desses gases.
Coleção Explore o curioso mundo. São Paulo: Abril, p.142.

(
(
(

) O tema do texto é poluição.
) Algumas medidas têm sido tomadas para
diminuir a poluição.
) Dióxido de carbono é uma das substâncias
químicas que sempre poluem o ar.
) O texto está estruturado em dois parágrafos.
) A primeira frase do texto possui oito palavras
paroxítonas, das quais somente duas recebem
o acento gráfico obrigatório.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V•V•V•F•F
V•V•F•V•F
V•F•V•F•V
V•F•F•V•V
F•V•V•V•F

2. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal.
a. ( ) Vende-se balaios de vime para maçãs.
b. ( ) Sobrava daquela remessa quarenta blocos.
c. ( X ) Dos móveis da casa restou apenas uma
cadeira e uma cômoda.
d. ( ) Vossa Senhoria, que sois o chefe da empresa,
conheceis bem a demanda de hoje?
e. ( ) Os estados Unidos continua sendo uma
grande potência econômica.

3. Assinale a alternativa que apresenta correto uso da
vírgula.
a. ( X ) Naquele exato momento, todos se retiraram.
b. ( ) Eles nunca faltavam, às reuniões da empresa.
c. ( ) Os funcionários, de forma livre apresentavam
suas reivindicações ao diretor da empresa.
d. ( ) A inflação, isto é a redução do poder aquisitivo, da moeda, é antiga no Brasil.
e. ( ) Fraiburgo a terra da maçã, possui clima subtropical úmido.
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4. Analise as afirmativas abaixo, sobre semântica:
1. Na frase: “É preciso fazer o censo das pessoas
de bom senso no Brasil”, as palavras sublinhadas são homônimos e estão corretamente
empregados.
2. Em “Em concerto violinos para fazer excelentes consertos musicais”, não há impropriedade
vocabular.
3. Em ”Vou aprender essa lição para apreender o
significado do amor”, as palavras sublinhadas
são parônimos.
4. Em “Cometeu uma inflação e, por isso, houve
infração abusiva do preço do combustível”,
os parônimos estão utilizados de maneira
incorreta.
5. O comprimento a uma pessoa é sinal de cortesia. Nessa frase, a palavra sublinhada significa
saudação.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

5. Lei a frase abaixo:
“Os cidadãos de Fraiburgo vivem em uma cidade
hospitaleira, gozam de uma saúde perfeita, colhem
saborosas maçãs e lutam pela preservação do
meio ambiente”.
Na frase acima, os verbos estão em que modo e em
que tempo?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Modo imperativo, afirmativo.
Modo subjuntivo, tempo presente.
Modo indicativo, futuro do presente.
Modo indicativo, tempo pretérito perfeito.
Modo indicativo, tempo presente.
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Matemática

5 questões

6. A melhor estação do ano para se visitar uma certa
região turística é a estação de maior quantidade de
chuva.
A tabela abaixo representa o comportamento das chuvas na mencionada região durantes as estações.
Precipitação em cm
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Primavera

Verão

Outono

Inverno

Baseados nas informações acima, podemos afirmar
que a melhor estação do ano para visitar a referida
região turística é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

O verão
O outono.
O inverno.
A primavera.
Impossível determinar.

7. Uma cidade pretende vacinar 3.542 idosos cadastrados em 2 dias. No primeiro dia são vacinados 2188
idosos e no segundo dia são vacinados 889 idosos a
menos.
Portanto, para atingir a meta , faltaram vacinar:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

55 idosos.
59 idosos.
77 idosos.
83 idosos.
91 idosos.
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8. João recebe R$1.600,00 de salário mensalmente.
Ele gasta 1/3 de seu salário com aluguel e ¼ com alimentação. Portanto, após o pagamento das despesas
mencionadas (aluguel e alimentação), sobra do salário
de João mensalmente:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Mais do que R$669.
Mais do que R$665 e menos que R$669.
Mais do que R$661 e menos que R$665.
Mais do que R$655 e menos que R$660.
Menos que R$655.

9. Maria acertou 75% de um exame com 32 questões.
Portanto o número de questões que Maria errou é
igual a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

5.
6.
7.
8.
9.

12. Uma das atrações turísticas de Fraiburgo é uma
grande área de preservação com um mini zoológico,
onde se podem fazer agradáveis caminhadas ou passeios de jipe.
Trata-se do (da):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Reserva da Serra Geral.
Parque das Goiabeiras.
Parque Nacional do Iguaçu.
Parque do Cambirela.
Floresta René Frey.

13. Um episódio da história catarinense permanece
na memória de Fraiburgo, onde ocorreram alguns dos
seus embates.
Assinale a alternativa que identifica o conflito.

10. Um quadro retângular tem dimensões de 0,86 m
por 1,02 m.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Guerra dos Canudos
Guerra do Contestado
Revolução Farroupilha
Revolução Federalista
Intentona Comunista de 1915

Portanto o perímetro, em centímetros, desse quadro é:

14. Leia a informação:

a.
b.
c.
d.
e.

A Corte Constitucional do país aprovou por unanimidade o impeachment da Presidente, a primeira mulher
a se tornar presidente do país, por envolvimento em
um escândalo de tráfico de influência.

( )
( )
( )
( )
(X)

18,8 cm
37,6 cm
188 cm
204 cm
376 cm

Temas da Atualidade

Milhares de manifestantes tomaram as ruas da capital
e durante os protestos, duas pessoas morreram.
5 questões

11. Assinale a alternativa que indica a região do Brasil
onde está situado o Município de Fraiburgo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Sul
Sudeste
Centro-Sul
Noroeste
Planalto

Assinale a alternativa que indica o país onde ocorreram os acontecimentos descritos acima.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Brasil
Malásia
Coreia do Sul
Tailândia
Japão
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15. Trata-se de um programa do Ministério da
Educação que objetiva oferecer bolsas de estudo em
instituições privadas. Podem concorrer às bolsas de
estudo, que são parciais ou integrais, estudantes de
famílias de baixa renda.
Assinale a alternativa que identifica o referido
programa.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

FIES
ENEM
CAPES
PROUNI
RENAME

Conhecimentos Específicos

17. De acordo com a Política Nacional de Assistência
Social, são considerados os Serviços de Proteção
Social Especial de Média Complexidade aqueles que
oferecem atendimento às famílias e indivíduos com
seus direitos violados, mas cujos vínculos familiar e
comunitário não foram rompidos.
É(são) considerado(a/s) um Serviço de Proteção Social
Especial de Médica Complexidade:
a.
b.
c.
d.
e.

5 questões

16. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que
política de atendimento dos direitos da criança e do
adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-governametais.
Assinale a alternativa que apresenta de forma correta
as linhas de ação da política de atendimento no Brasil.
a. ( ) Serviços, programas e benefícios de assistência social exclusivos de garantia de proteção
social e de prevenção.
b. ( ) Serviços especiais exclusivos de atendimento
às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão.
c. ( ) Políticas e programas destinados a prevenir
de forma peculiar o período de afastamento
do convívio familiar.
d. ( X ) Serviço de identificação e localização de
pais, responsáveis, crianças e adolescentes
desaparecidos.
e. ( ) Campanhas de cunho particular que estimulem o acolhimento sob forma de guarda de
crianças e adolescentes afastados do convívio
familiar.

Casa Lar.
Albergue.
Família Substituta.
Casa de Passagem.
Medidas Socioeducativas em Meio-Aberto.

18. O Serviço Especializado em Abordagem Social
deve ser ofertado de forma contínua e programada,
tendo como foco assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a
incidência de trabalho infantil, exploração sexual de
crianças e adolescentes, situação de rua. Deve propiciar a resolução de necessidades imediatas e promover a inserção na rede de serviços socioassistenciais e
das demais políticas públicas na perspectiva da garantia de direitos.
Assinale a alternativa que apresenta corretamente o
objetivo desse serviço:
a. (
b.

c.

d.

e.
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( )
( )
( )
( )
(X)

) Contribuir para o fortalecimento da família no
desempenho de sua função protetiva.
( ) Processar a inclusão das famílias no sistema
de proteção social e nos serviços públicos,
conforme necessidades.
( X ) Construir o processo de saída das ruas e possibilitar condições de acesso à rede de serviços
e a benefícios assistenciais.
( ) Identificar apenas indivíduos com direitos
violados, a natureza das violações e as estratégias de sobrevivência, para posteriormente
encaminhar para a rede socioassistecial.
( ) Promover ações que identifiquem as famílias
que vivem em condições de vulnerabilidade
para divulgar os direitos aos cidadãos via
distribuição de panfletos informativos.
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19. As ações e os serviços públicos de saúde, bem
como os privados contratados ou conveniados que
integram o Sistema Único de Saúde (SUS), devem ser
desenvolvidos a partir de diretrizes e princípios estabelecidos na Constituição Federal de 1988.
Assinale abaixo a alternativa que apresenta o único
princípio do SUS que está descrito corretamente.
a. ( X ) participação da comunidade.
b. ( ) preservação da autonomia das pessoas na
defesa apenas de sua integridade física.
c. ( ) utilização da epidemiologia meramente para
o estabelecimento de prioridades e para a
alocação de recursos.
d. ( ) universalidade de acesso aos serviços de
saúde apenas para aqueles que atendem as
demandas de alta complexidade.
e. ( ) integralidade de assistência, entendida
como conjunto articulado e contínuo das
ações e serviços exclusivos de característica
preventiva.

20. Assinale a alternativa que apresenta a organização da Educação Infantil no Brasil.
a. ( ) Atendimento à criança de quatro horas diárias
para o turno parcial e de oito horas para a
jornada integral.
b. ( X ) Avaliação mediante acompanhamento e
registro do desenvolvimento das crianças,
sem o objetivo de promoção, mesmo para o
acesso ao ensino fundamental.
c. ( ) Expedição de documentação que permita
atestar exclusivamente os processos de aprendizagem da criança.
d. ( ) O ensino deverá ocorrer de forma a consolidar
e aprofundar os conhecimentos adquiridos,
possibilitando o prosseguimento do estudo e
do aprendizado.
e. ( ) O ensino deve priorizar o aprimoramento do
educando como pessoa humana, incluindo a
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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