PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

CUIDADOR SOCIAL

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
NOME:
RG:

ORGÃO EMISSOR:

UF:

ATENÇÃO
•
•

•
•
•
•
•
•

Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.
Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 20 (Vinte) questões
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada, sendo 05
(Cinco) de Português, 05 (cinco) de Noções de Informática e 10 (dez)de
Conhecimentos Específicos.
Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause
dúvidas, informe, imediatamente ao Fiscal.
Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços
apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de
Identidade.
Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla
escolha, você receberá um Cartão-Resposta.
As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente,
com caneta esferográfica azul ou preta.
Preenchido o Cartão-Resposta (COM SEU NOME E NÚMERO DE RG),
entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.
Não será permito sair de sala com o caderno de provas, nem com o gabarito
anotado em nenhum local.

BOA SORTE!!!!!
1.
(a)
(b)
(c)
(d)

LÍNGUA PORTUGUESA
O plural de “qualquer cidadão” é:
Qualquer – cidadãos.
Qualquer – cidadões.
Quaisquer – cidadãos.
Quaisquer – cidadãos.

2.

“Anos a fio...” a expressão significa:
(a) Há muitos anos.
(b) Há anos atrás.
(c) Por muitos anos.
(d) Por uma sequência de anos.

3.
(a)
(b)
(c)
(d)

A violação era....... : assim, o fiscal lavrou ....... para aplicação das ......... cabíveis.
fragrante – auto de infração – sanções.
flagrante – auto de infração – sanções.
Flagrante – auto de inflação – sansões.
Flagrante – alto de infração – sansões.

4.
(a)
(b)
(c)
(d)

Nas alternativas abaixo temos, um substantivo e um adjetivo, exceto em:
Tributo – tributável.
Isenção – isento.
Fisco – fiscal.
Desembaraçar – desembaraçado.

5.
(a)
(b)
(c)
(d)

Quanto ao uso da crase a frase errada é:
Refiro-me à isenção de imposto.
Ao viajar à Europa, cuidado para não ultrapassar a cota.
Tenho dúvidas à respeito de franquia.
Esta mercadoria é atentatória à ordem pública.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
06. Quando utilizamos o termo “upload”, estamos nos referindo a um procedimento
operacional que:
(A) realiza uma cópia de um arquivo que se encontra aberto e gravado em seu Hard Disk.
(B) promove a transferência de um campo para outro registro de dados.
(C) realiza a cópia de um ou mais arquivos de um servidor para sua máquina.
(D) envia uma cópia de um arquivo de sua máquina para uma outra através da Internet.
07. O Backup é um procedimento realizado, que tem a finalidade de :
(A) promover uma varredura no disco rígido da máquina.

(B) resolver problemas de trilha nos discos.
(C) realizar uma ou mais cópias de segurança de arquivos.
(D) programar o computador para desligar em um determinado horário.
08. Qual é o significado da palavra “website”?
(A) O local no espaço da Internet ou página que queremos acessar.
(B) O correio eletrônico onde guardamos nossas mensagens.
(C) O espaço físico onde as empresas se reúnem para inovar.
(D) A área em que os roteadores ficam sinalizando para os notebooks.
09. O sistema operacional da Microsoft Windows tem como característica:
(A) permitir o uso de chaves criptografadas de acesso nos notebooks, apenas.
(B) permitir ser um sistema multitarefa.
(C) realizar desligamento automático sem programação prévia.
(D) só disponibilizar acesso à Internet através de uma rede WAN.

10. A pasta de e-mail disponível no Microsoft Outlook que armazena mensagens inacabadas
que podem ser finalizadas depois é a:
(A) Esboços.
(B) Borrões.
(C) Temporárias.
(D) Rascunhos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. A assistência social no Brasil, desde a Constituição Federal de 1988, passou a integrar um
sistema identificado como:
a) Seguro Social do Brasil.
b) Seguridade Social Brasileira.
c) Seguro Público do Brasil.
d) Sistema de Segurança do Brasil.

12. O sistema que organiza a política de assistência social brasileira, bem como seus programas
e serviços é chamado de:
a) SUS.
b) LOS.
c) SUAS.
d) BPC.
13. Os serviços da assistência social são oferecidos em equipamentos considerados prioritários,
e que identificamos como sendo os:
a) CRAS e CREAS como equipamentos prioritários.
b) UBS e UPAS como equipamentos prioritários.
c) Delegacia da Mulher e Conselhos como equipamentos prioritários.
d) Nas ONGs como equipamentos prioritários.
14. Os usuários da política de assistência social são cidadãos de direito, cujas condições sociais
ou econômicas possam estar minimizadas e os mesmos expostos a situações de vulnerabilidades
e riscos pessoais e sociais. Assim, aqueles que precisam de qualquer serviço desta política,
serão atendidos nas seguintes condições:
a) Desde que comprovem pagamento anterior à data do serviço que será prestado ao mesmo.
b) O serviço deverá ser prestado para quem dele necessitar, independente de contribuição por
parte do usuário.
c) O usuário somente será atendido se for adulto, maior de 18 anos, independente de qual seja
o serviço por ele buscado.
d) Somente se o usuário for uma pessoa vítima de violência.
15. As ações da política de assistência social no Brasil são oferecidas ao seguinte público:
a) Somente para mulheres e seus filhos.
b) Somente para idosos.
c) Somente para crianças e adolescentes.
d) Para famílias, pois deverá considerar a matricialidade sócio familiar.
16. Na cidade de Barbalha/CE, o órgão gestor da Política de Assistência Social é:
a) Secretaria da Saúde - SESAU.
b) Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS.
c) Secretaria de Assistência Social – SAS.

d) Secretaria da Educação – SEDUC.
17. O Programa Bolsa Família, principal programa de transferência de renda da assistência
social no Brasil, é um programa que beneficia as famílias que:
a) Estejam inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, comprovem os critérios de rendas
estabelecidos pelo próprio programa, além das condições de pobreza ou de pobreza extrema,
confrontados com sua composição familiar.
b) A qualquer família, desde que comprove residência fixa num determinado município.
c) A todas as famílias que estão cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal.
d) A todas as famílias que possuem crianças e adolescentes.
18. Um dos grandes problemas enfrentados na atualidade e que afetam nossas crianças e
adolescentes é o trabalho infantil. O trabalho infantil tem perpetuado a pobreza em nossa
sociedade, e condenado inúmeras pessoas a uma condição de miséria que atravessa gerações
de pais para filhos. Assim, hoje no Brasil, o trabalho infantil é considerado legalmente:
a) Permitido a todas as crianças e adolescentes.
b) Proibido a todas as crianças e adolescentes indiscriminadamente.
c) Permitido apenas para adolescentes a partir de 14 anos, salvos na condição de aprendiz.
d) Permitido a qualquer adolescente a partir de 12 anos completos.
19. A Lei Federal que regulamenta a política de assistência social no Brasil é a:
a) Lei Orgânica da Assistência social - LOAS.
b) Lei Orgânica da Saúde - LOS.
c) Lei de diretrizes e Base da Educação Brasileira - LDB.
d) Lei Orçamentária anual - LOA.
20. O Conselho Municipal responsável pelo controle social da política de assistência social é o:
a) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA.
b) Conselho Tutelar.
c) Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.
d) Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI.

