MUNICÍPIO DE ERVAL GRANDE
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014
09 DE MARÇO DE 2014

CARGO:
Coordenador do CRAS
INSTRUÇÕES
Este Caderno de Questões contém 25 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única resposta
correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de
sala.
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Gabarito, o qual conterá o Cartão de Identificação e o Cartão
Resposta.
O Cartão de Identificação deverá ser preenchido atentamente com Nome, Nº de Inscrição e Assinatura.
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, na ordem de 01 a 25, com caneta
esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo:

Formas Incorretas:
O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento correto implica a
anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão Resposta por erro de preenchimento por
parte do candidato.
O Gabarito é insubstituível e de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado,
rasgado ou rasurado.
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos ou eletrônicos. O
candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente eliminado do Concurso Público.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na
interpretação.
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Gabarito, somente será permitida após transcorrido
45 minutos do início da mesma.
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Gabarito ao fiscal de
sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso
Público.
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Gabarito.
O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página da prova escrita objetiva para conferir
com o gabarito oficial.
Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais de
sala, conferirem os Gabaritos, assinarem a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões de Identificação,
os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões.
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Concurso Público, do presente Caderno de
Questões e de preenchimento do Gabarito, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público.
O gabarito preliminar e as provas escritas objetivas estarão disponíveis, no dia 10 de março de 2014, no site
www.alternativeconcursos.com.br.
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita objetiva através do email
recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 11 a 17 de março de 2014.

O fragmento abaixo, da obra DOM CASMURRO de
Machado de Assis, servirá como base para responder as
questões de 01 a 05:

02) “Fiquei a ver as dela;...” O vocábulo lágrimas foi
ocultado nesse fragmento para que não houvesse uma
repetição do termo e também por ser facilmente
subentendido pelo contexto. A figura de linguagem que
expressa esse conceito é denominada:

O fragmento é um dos mais importantes da obra. É no
momento do velório de Escobar, que morrera afogado
no mar. É neste momento que Bentinho começa a
desconfiar da traição de Capitu. É ele quem conta a
história.

a)
b)
c)
d)
e)

Língua Portuguesa

Capítulo CXXIII – Olhos de ressaca

03) Todos os fragmentos retirados do texto contém
advérbio, exceto:

Enfim, chegou a hora da encomendação e da partida.
Sancha quis despedir-se do marido, e o desespero
daquele lance consternou a todos. Muitos homens
choravam também, as mulheres todas. Só Capitu,
amparando a viúva, parecia vencer-se a si mesma.
Consolava a outra, queria arrancá-la dali. A confusão
era geral. No meio dela, Capitu olhou algumas instantes
para o cadáver tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que
não admira lhe saltassem algumas lágrimas poucas e
caladas...
As minhas cessaram logo. Fiquei a ver as dela; Capitu
enxugou-as depressa, olhando a furto para a gente que
estava na sala. Redobrou de carícias para a amiga, e
quis levá-la; mas o cadáver parece que a retinha
também. Momento houve em que os olhos de Capitu
fitaram o defunto, quais os da viúva, sem o pranto nem
palavras desta, mas grandes e abertos, como a vaga do
mar lá fora como se quisesse tragar também o nadador
da manhã.

a)
b)
c)
d)
e)

“Enfim, chegou a hora...”
“...para o cadáver tão fixa,...”
“...que não admira lhe...”
“...quisesse tragar também o nadador...”
“Momento houve em que os olhos..”

04) “...sem o pranto nem palavras desta, mas grandes e
abertos...” Substituindo a conjunção sublinhada, sem
acarretar prejuízo ao texto, temos:
a)
b)
c)
d)
e)

portanto
porquanto
ora
contudo
por conseguinte

05) “...mas grandes e abertos,...” O superlativo
absoluto sintético de grande é máximo. Somente uma
das alternativas abaixo apresenta erro entre o adjetivo
e seu grau superlativo. Marque-a:

ASSIS, Machado de. Dom Casmurro. São Paulo: Martins
Fontes, 2003.

a)
b)
c)
d)
e)

01) De acordo com o fragmento:
1. No primeiro parágrafo podemos identificar pelo
menos uma expressão que indique a desconfiança
de Bentinho em relação a uma suposta traição de
Capitu.
2. A viúva afligiu a todos nos derradeiros momentos
junto ao falecido.
3. Ao término do fragmento nota-se que o olhar de
Capitu era análogo ao da viúva.
4. Bentinho insinua que Escobar possa ter sido atraído
pelo olhar de Capitu como o foi pelas ondas do mar.
a)
b)
c)
d)
e)

personificação
metonímia
elipse
metáfora
onomatopeia

amável - amaríssimo
notável - notabilíssimo
doce - dulcíssimo
comum - comuníssimo
soberbo - superbíssimo
Matemática

06) Quantos segundo estão contidos em uma hora e
meia?
a)
b)
c)
d)
e)

Somente 2, 3 e 4 estão corretas.
Somente 1, 2 e 4 estão corretas.
Somente 1, 2 e 3 estão corretas.
Somente 3 e 4 estão corretas.
Todas estão corretas.
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360
3600
405
5400
9000

07) Sendo f(x) = 3x + 8 então f(1) - f(-1) é igual a:
a)
b)
c)
d)
e)

Conhecimentos Gerais
11) Qual é o nome do atual Prefeito de Erval Grande
(RS)?

7
-5
6
8
-4

a)
b)
c)
d)
e)

Amélio Francisco Kwiecinski.
Agustino Sinski.
Vilson Pietroski.
Alcione Paulo Massi.
Jovane Eliseu Pasa.

12) Acerca do Município de Erval Grande (RS) pode-se
afirmar que:
08) A razão entre dois números é 3/8. Se a soma do
maior com o dobro do menor é 42, então o maior deles
é:
a)
b)
c)
d)
e)

I. O início do povoamento da sede desse município
data de 1927.
II. O nome do município se deve ao cultivo em
grande escala da Erva-Mate, existente na época da
colonização, ervais nativos que hoje não existem
mais. Também referência aos ervais guaranís da
região.
III. Um dos maiores problemas enfrentados pelo
município foi o êxodo rural, apesar dos esforços de
todas as administrações para procurar manter o
homem no campo. Recentemente a cidade
recebeu o nome de "Cidade das Azaléias", em
virtude da grande quantidade dessas plantas que,
na época da floração, muito embelezam a cidade.

21
22
24
31
14

09) Qual a soma dos 10 primeiros termos da PG

(Progressão Geométrica) dada por ( ; ;  … ):

a)
b)
c)
d)
e)



a)
b)
c)
d)
e)

1025
131,5
198
511,5
623,5

13) Qual é a data de aniversário do Município de Erval
Grande (RS)?
a)
b)
c)
d)
e)

10) Um cubo tem 24cm2 de área total. Para que seu
volume se torne igual a 64cm3, sua aresta deve ser
aumentada de, em cm:
a)
b)
c)
d)
e)

Somente I e II estão corretos.
Somente I e III estão corretos.
Somente II e III estão corretos.
Todos estão corretos.
Nenhum está correto.

7 de fevereiro.
7 de agosto.
7 de junho.
7 de setembro.
7 de dezembro.

14) Qual foi o ano de fundação do Município de Erval
Grande (RS)?

2
6
3
1
4

a)
b)
c)
d)
e)

1954
1959
1964
1969
1949

15) Qual dos Municípios abaixo faz divisa com o
Município de Erval Grande (RS)?
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a)
b)
c)
d)
e)

Aratiba.
Barão de Cotegipe.
Erechim.
São Valentim.
Trindade do Sul.

d) Nenhum está correto.
e) Todos estão corretos.
18) (Lei n.º 8.662/93) O Conselho Federal de Serviço
Social (CFESS) terá sede e foro no:
I. Estado.
II. Município.
III. Distrito Federal.

Conteúdos Específicos
16) (Lei n.º 8.662/93) De acordo com a Lei n.º 8.662/93,
somente poderão exercer a profissão de Assistente
Social:

a)
b)
c)
d)
e)

I. Os possuidores de diploma em curso de graduação
em Serviço Social, oficialmente reconhecido,
expedido por estabelecimento de ensino superior
existente no País, devidamente registrado no
órgão competente.
II. Os possuidores de diploma de curso superior em
Serviço Social, em nível de graduação ou
equivalente, expedido por estabelecimento de
ensino sediado em países estrangeiros,
conveniado ou não com o governo brasileiro,
desde que devidamente revalidado e registrado
em órgão competente no Brasil.
III. Os agentes sociais, qualquer que seja sua
denominação com funções nos vários órgãos
públicos, segundo o disposto no art. 14 e seu
parágrafo único da Lei nº 1.889, de 13 de junho de
1953.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente III está correto.
Somente I e II estão corretos.
Somente II e III estão corretos.
Todos estão corretos.
Nenhum está correto.

19) (Lei n.º 8.662/93) O Conselho Federal de Serviço
Social (CFESS) e os Conselhos Regionais de Serviço
Social (CRESS) contarão cada um com:
a)
b)
c)
d)
e)

três membros efetivos.
nove membros efetivos.
doze membros efetivos.
seis membros efetivos.
quinze membros efetivos.

20) (Lei n.º 8.742/93) A assistência social rege-se pelos
seguintes princípios:
I. Supremacia do atendimento às necessidades
sociais sobre as exigências de rentabilidade
econômica.
II. Individualização dos direitos sociais, a fim de
tornar o destinatário da ação assistencial
alcançável pelas demais políticas públicas.
III. Desrespeito 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.
IV. Igualdade de direitos no acesso ao atendimento,
sem discriminação de qualquer natureza,
garantindo-se equivalência às populações urbanas
e rurais.
V. Divulgação ampla dos benefícios, serviços,
programas e projetos assistenciais, bem como dos
recursos oferecidos pelo Poder Público e dos
critérios para sua concessão.

Somente I e III estão corretos.
Somente I e II estão corretos.
Somente II e III estão corretos.
Todos estão corretos.
Nenhum está correto.

17) (Lei n.º 8.662/93) Segundo a Lei n.º 8.662/93,
constituem competências do Assistente Social:
I. Planejar, organizar e administrar aposentadorias e
Serviços Sociais.
II. Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam
contribuir para a análise da realidade social e para
subsidiar ações profissionais.
III. Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais
em matéria relacionada às políticas sociais, no
exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e
sociais da coletividade.
IV. Planejamento, organização e administração de
Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social.
V. Realizar estudos sócio-econômicos com os
usuários para fins de benefícios e serviços sociais
junto a órgãos da administração pública direta e
indireta, empresas privadas e outras entidades.

a)
b)
c)
d)
e)

a) Somente I, III e V estão corretos.
b) Somente III, IV e V estão corretos.
c) Somente II, III, IV e V estão corretos.

21) (Lei n.º 8.742/93) A gestão das ações na área de
assistência social fica organizada sob a forma de
sistema descentralizado e participativo, denominado:
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Somente I, IV e V estão corretos.
Somente II, IV e V estão corretos.
Somente II, III e IV estão corretos.
Todos estão corretos.
Nenhum está correto.

a)
b)
c)
d)
e)

Sistema Único de Saúde (SUS).
Sistema de Atendimento Social (SAS).
Sistema Único de Assistência Social (Suas).
Sistema Participativo Social (SPS).
Sistema de Assistência e Bem Estar Social (SABES).

22) (Lei n.º 8.742/93) De acordo com a Lei n.º 8.742/93,
responder pela concessão e manutenção dos benefícios
de prestação continuada definidos no art. 203 da
Constituição Federal é competência:
a)
b)
c)
d)
e)

Da União.
Dos Estados.
Dos Municípios.
Do Distrito Federal.
Do Sistema Único de Saúde.

23) (Lei n.º 8.069/90) Segundo a Lei n.º 8.069/90
considera-se adolescente, para os efeitos da mesma, a
pessoa entre:
a)
b)
c)
d)
e)

doze e vinte e um anos de idade.
onze e dezesseis anos de idade.
doze e dezesseis anos de idade.
dez e quinze anos de idade.
doze e dezoito anos de idade.

24) (Lei n.º 8.069/90) Conforme a Lei n.º 8.069/90, a
guarda poderá ser revogada a qualquer tempo,
mediante ato judicial fundamentado, ouvido o:
a)
b)
c)
d)
e)

Ministério Público.
Juiz de Direito.
Coordenador do CRAS.
Delegado de Polícia.
Assistente Social.

25) (Lei n.º 8.069/90) De acordo com a Lei n.º 8.069/90,
que trata acerca da Adoção, leia as afirmações abaixo e
assinale a alternativa correta:
I. Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos,
independentemente do estado civil.
II. Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do
adotando.
III. O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos
mais velho do que o adotando.
IV. A adoção será deferida quando apresentar reais
vantagens para o adotando e fundar-se em
motivos legítimos.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente III e IV estão corretos.
Somente I, II e IV estão corretos.
Somente I e III estão corretos.
Todos estão corretos.
Nenhum está correto.
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