ESTADO DO MARANHÃO

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA (EDITAL 001/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA
CARGO:

AGENTE SOCIAL

DATA:
19 de maio de 2019

DURAÇÃO:
3 horas

HORÁRIO:
14 h às 17h

Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

Exemplo:

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
C
D
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
A
B
Exemplo:
Português
15

Matemática
10

Conhecimentos Específicos
15

A

A
A

B

D

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre
outros.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
05. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
06. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
07. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
08 Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso público.
09. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: imaconcursotuntum@outlook.com
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DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término
da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

O que torna a sonegação imoral é a premissa estabelecida pelo Estado de que se alguém deixar de
pagar o imposto de um determinado valor, o Estado lhe tirará algo de valor ainda maior, talvez a sua liberdade
ou, quem sabe, até a sua vida, se a resistência for extrema.
Negar que o Estado não possa ser financiado voluntariamente, é negar a própria realidade. Hoje, aqui
mesmo no Brasil, já há o financiamento voluntário do Estado quando alguém recorre ao judiciário para iniciar
um processo cível ou criminal.
Quem aceita que o governo deve apenas prover justiça e segurança não tem como concordar com essa
visão arcaica de que para proteger os direitos individuais, primeiro o governo precisa violá-los. Santo paradoxo!
Na verdade, o governo não precisaria dos impostos para financiar a justiça e a segurança, a população
pagaria por ela voluntariamente quando delas precisasse.
Os impostos têm sido usados para financiar outras coisas, entre elas aquilo que o governo se arroga o
privilégio de prover, mesmo que ninguém queira, mas acaba forçado a aceitar porque não lhe é permitido
escolher. Ou então, serve para pagar serviços estatais que alguns usufruem de graça, à custa dos outros.
Para financiar os serviços de justiça e até mesmo de segurança, já é utilizado o regime de pagamento
voluntário. No caso da justiça estatal ou privada, através da cobrança por demanda na forma de custas judiciais;
no caso da segurança, com a contratação de agências privadas. Quem usa, paga. No caso do judiciário, quem
perde a ação reembolsa.
O argumento de que o Estado é necessário é verdadeiro. É preciso que haja Estado para combater
quem inicia a violência contra terceiros, sejam os que iniciam o uso da força ou de fraude. Estado é um bem
necessário quando ele serve para proteger os direitos individuais. Torna-se um mal, quando passa a violá-los.
Os direitos individuais não são uma invenção arbitrária, como alguns teimam em querer demonstrar.
Eles são uma necessidade política dada a natureza racional do ser humano, que precisa para manter a sua vida,
agir com liberdade, criando valor e riqueza, para buscar a sua felicidade.
Atualmente, o judiciário é financiado também por impostos porque o volume de ações existentes, que
envolvem o próprio Estado como parte, é enorme. Havendo a privatização absoluta das empresas, das autarquias
e das agências reguladoras do governo, bem como a separação total de governo e economia, governo e
educação, governo e saúde e governo e previdência, ficando o governo efetivamente apenas como árbitro de
última instância, seu custo cairia muito e a sociedade como um todo prosperaria ao ponto dele se tornar quase
irrelevante. Passando a ser uma preocupação exclusiva para os que se envolvem em crimes, sejam estes como
criminosos ou como vítimas.
O ideal do governo limitado à proteção dos direitos individuais não é uma utopia como alguns querem
nos fazer crer. É um ideal que requer extraordinário esforço intelectual para que a imensa maioria da população
possa compreender e um propósito que exige enorme dedicação para aqueles que já compreenderam colocar em
prática.
FONTE: Escrito por Roberto Rachewsky / Revisado por Matheus Pacini
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01) É uma ideia comprovável no texto:
A) A sonegação de impostos é a única maneira de
impedir que os maus administradores desperdicem o
dinheiro público.
B) O não-pagamento de impostos força os maus
administradores a reduzir a carga tributária,
melhorando a vida do contribuinte.
C) Bom funcionamento dos serviços públicos essenciais
justifica a cobrança de impostos.
D) O Estado não tem o direito de impor sanções a quem
sonega impostos.
02) Em relação à expressão “Santo paradoxo!” (L.8), o
autor se revela
A)
B)
C)
D)

Cético.
Irônico.
Desconfiado.
Impassível.

03) Ocorre predicado verbal em
A) “o Estado é necessário” (L.18).
B) “Os direitos individuais não são uma invenção
arbitrária” (L.21).
C) “Eles são uma necessidade política” (L.22).
D) “o judiciário é financiado também por impostos”
(L.24).
04) Há ocorrência de ditongo e dígrafo, respectivamente,
na alternativa:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

06) Há correspondência modo-temporal entre a forma
verbal composta “têm sido” (L.11) e a simples:
A) Foram
B) Eram
C) Tinham
D) Seriam.
07) Sobre os recursos linguísticos usados no texto, é
CORRETO afirmar:
A) O vocábulo “financiamento” (L.5), caso haja a
substituição do verbo haver por existir, manterá a
mesma função sintática.
B) O termo “O”, em “O que torna a sonegação imoral”
(L.1) tem equivalência morfológica com “o” em “o
Estado” (L.4).
C) O emprego da forma verbal “haja”, em “É preciso
que haja Estado” (L.18), expressa uma ação
hipotética no futuro.
D) A expressão “de graça” (L.13) é um modificador
circunstancial do verbo com valor semântico de
modo.
08) A forma pronominal “nos”, em “alguns querem nos
fazer crer” (L.31/32) exerce a função sintática de:
A) Objeto direto.
B) Objeto indireto.
C) Sujeito.
D) Complemento Nominal.

A) “sejam” (L.19) e “Santo” (L.8).
B) “pagaria” (L.10) e “possa” (L.4).
C) “inicia” (L.19) e “necessidade” (L.22).
D) “saúde” (L.27) e “aqueles” (L.33).
05) A raiz primária de formação das palavras
“atualmente” (L.24) e “privatização” (L.25),
respectivamente, é:

09) Leia o trecho abaixo:
“Para financiar os serviços de justiça e até mesmo de
segurança, já é utilizado o regime de pagamento
voluntário.” (L.14/15).
No fragmento em destaque, a expressão em negrito:

A) Advérbio e substantivo.

A) Modifica o sentido do nome.

B) advérbio e adjetivo.

B) Exerce função subjetiva.

C) Adjetivo e adjetivo.

C) Completa o sentido do verbo.

D) Adjetivo e verbo.

D) Complementa o sentido do nome.

CARGO: AGENTE SOCIAL
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10) A alternativa em que há correspondência entre o
termo transcrito e o que ele indica é:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

15) Leia o trecho abaixo:
“...ou, quem sabe,” (L.3)

A) “para” (L.5) – direção.
B) “apenas” (L.7) – realce.

A regra que explica o uso de vírgulas no período acima é

C) “como” (L.21) – comparação.

A)
B)
C)
D)

D) “próprio” (L.25) – reforço.
11) Exerce função predicativa o termo na alternativa:

separar uma oração intercalada.
separar orações coordenadas assindéticas.
separar apostos em uma oração.
separar um adjunto adverbial intercalado na oração.

A) “imoral” (L.1)
B) “voluntário” (L.5).
C) “individuais” (L.21).
D) “extraordinário” (L.32).
12) Exerce a mesma função sintática de “de justiça”
(L.14) a expressão:
A) “do Estado” (L.5).
B) “dos impostos” (L.9).
C) “de agências privadas” (L.16)
D) “da população” (L.32).
13) Expressa ideia de condição a frase transcrita em
A) “quando alguém recorre ao judiciário” (L.5).
B) “Para financiar os serviços de justiça e até mesmo de
segurança” (L.14).
C) “mesmo que ninguém queira” (L.12).
D) “Havendo a privatização absoluta das empresas,”
(L.25).
14) No texto,
A) Os vocábulos “que” e “que”, em “O argumento de
que o Estado é necessário é verdadeiro. É preciso que
haja Estado” (L.18), pertencem à mesma classe
morfológica.
B) Na palavra “humano” (L.22), o “-h” representa uma
consoante brasileira.
C) O vocábulo “até” (L.3) é expletivo.
D) A palavra “mal” (L.20) é formada pelo processo de
derivação regressiva.
CARGO: AGENTE SOCIAL
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MATEMÁTICA
16) Quanto é o juro simples produzido por um capital de
R$ 35.000,00 a uma taxa de 36% ao ano ao longo de
3 meses?
A)
B)
C)
D)

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

QUESTÕES DE 16 A 25
CÁLCULOS

R$ 37.800,00
R$ 3.780,00
R$ 3.150,00
R$ 2.750,00

17) Se y é a quantidade de números naturais pertencentes
𝟐𝒙+𝟐
a solução da inequação 𝟐𝒙 − 𝟒𝟏 < − 𝟑 − 𝟑 − 𝟐𝒙,
qual é o quadrado de y?
A)
B)
C)
D)

64
81
100
49

18) Dado que: 𝑿 = −𝟓𝟓 + 𝟗𝟓 − 𝟏𝟏𝟓 + 𝟐𝟏 − 𝟕𝟎 e Y é
igual ao simétrico do resultado da expressão
(+𝟖𝟎) + (−𝟑𝟓) + (−𝟒𝟓) + (+𝟔𝟓), qual é o valor
de 𝑋 + 𝑌?
A)
B)
C)
D)

189
−189
59
−59

19) Qual é o cubo da raiz da equação a seguir?
𝟔 + 𝟐𝒙(−𝟐𝒙 − 𝟒) = 𝟔 − 𝟒𝒙𝟐 + 𝟖
A)
B)
C)
D)

8
−1
1
0

20) O produto entre metade de 854 e a oitava parte de
248, é:
A)
B)
C)
D)

297
287
2161
2206

CARGO: AGENTE SOCIAL
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21) É CORRETO afirmar que:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

CÁLCULOS

A) O número 3.254.785 é divisível por 2, pois a soma
dos algarismos deste número é divisível por 2.
B) O número 32.254.785 é divisível por 3, pois, a soma
dos algarismos deste número é divisível por 3.
C) O número 2.175.814 é divisível por 4, pois, o último
algarismo deste número é divisível por 4.
D) O número 5.553.755 é divisível por 5, pois, a soma
dos algarismos deste número é divisível por 5.
22) Vinte e um inteiros e sete décimos é quantos porcento
de cinquenta e seis?
A)
B)
C)
D)

32%
38,75%
35%
41,35%

23) Um grupo de oito crianças possui como média de
suas idades o valor igual a 5,125. Se uma outra
criança de 13 anos se juntar ao grupo, qual será a
nova média de idades apresentada pelo grupo?
A)
B)
C)
D)

4
5
6
7

24) Dado 𝑿 = 𝟐𝟒𝟎, 𝒀 = 𝟐𝟖𝟎, 𝑨 = 𝒎𝒎𝒄 (𝑿, 𝒀) e 𝑩 =
𝒎𝒅𝒄 (𝑿, 𝒀), assinale a alternativa que apresenta a
soma entre os valores de X e Y:
A)
B)
C)
D)

1.680
1.750
1.720
1.640

25) Dezoito impressoras imprimem 2.000 panfletos em
70 minutos. Qual é o tempo necessário para que a
terça parte dessas impressoras produzam 4.000
panfletos?
A)
B)
C)
D)

105 minutos.
6 horas.
7 horas.
11 horas.

CARGO: AGENTE SOCIAL

Página | 7

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA (EDITAL 001/2019)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26) São objetivos do Sistema Único de Assistência Social
– SUAS, EXCETO:
A) Reconhecer as especificidades, iniquidades e
desigualdades
regionais
e
municipais
no
planejamento e execução das ações.
B) Afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de
direitos como funções da política de assistência
social.
C) Integrar a rede pública e privada, com vínculo ao
SUAS, de serviços, programas, projetos e benefícios
de assistência social.
D) Orientar-se pelo princípio da unidade e regular,
apenas em nível municipal, a hierarquia, os vínculos
e as responsabilidades quanto à oferta dos serviços,
benefícios, programas e projetos de assistência social.
27) São princípios organizativos do Sistema Único de
Assistência Social - SUAS:
I. equidade
II. universalidade
III. integralidade da proteção social
IV. intersetorialidade
A quantidade de itens corretos é:
A)
B)
C)
D)

2
1
4
3

28) Segundo De acordo com o art. 7° da resolução nº
33/2012, do Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS), a garantia de proteção socioassistencial
compreende, EXCETO:
A) Submissão do usuário a situações de subalternização.
B) Dimensão proativa que compreende a intervenção
planejada e sistemática para o alcance dos objetivos
do SUAS com absoluta primazia da responsabilidade
estatal na condução da política de assistência social
em cada esfera de governo.
C) Desenvolvimento de ofertas de serviços e benefícios
que favoreçam aos usuários do SUAS a autonomia,
resiliência, sustentabilidade, protagonismo, acesso a
oportunidades, condições de convívio e socialização,
de acordo com sua capacidade, dignidade e projeto
pessoal e social.
D) Reafirmação da assistência social como política de
seguridade
social
e
a
importância
da
intersetorialidade com as demais políticas públicas
para a efetivação da proteção social.
CARGO: AGENTE SOCIAL
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QUESTÕES DE 26 A 40
29) De acordo com o art. 17 da resolução nº 33/2012, do
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), é
responsabilidade dos municípios:
A) Orientar, acompanhar e monitorar a implementação
dos
serviços
socioassistenciais
tipificados
nacionalmente, objetivando a sua qualidade.
B) Gerir, no âmbito municipal, o Cadastro Único e o
Programa Bolsa Família.
C) Regulamentar e cofinanciar, em âmbito nacional, por
meio de transferência regular e automática, na
modalidade fundo a fundo, o aprimoramento da
gestão, dos serviços, programas e projetos de
proteção social básica e especial, para prevenir e
reverter situações de vulnerabilidade social e riscos.
D) Garantir condições financeiras, materiais e estruturais
para o efetivo funcionamento da CIT e do CNAS.
30) Sobre o disposto no Estatuto da Criança e do
Adolescente acerca do direito à convivência familiar
e comunitária, marque a opção ERRADA.
A) A gestante ou mãe que manifeste interesse em
entregar seu filho para adoção, antes ou logo após o
nascimento, será encaminhada à Justiça da Infância e
da Juventude.
B) A falta ou a carência de recursos materiais não
constitui motivo suficiente para a perda ou a
suspensão do poder familiar.
C) A criança e o adolescente em programa de
acolhimento institucional ou familiar não poderão
participar de programa de apadrinhamento.
D) Os filhos, havidos ou não da relação do casamento,
ou por adoção, terão os mesmos direitos e
qualificações, proibidas quaisquer designações
discriminatórias relativas à filiação.
31) Em relação ao instituto da adoção, assinale a
alternativa INCORRETA.
A) A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com
os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios,
desligando-o de qualquer vínculo com pais e
parentes, salvo os impedimentos matrimoniais.
B) O estágio de convivência será cumprido no território
nacional, preferencialmente na comarca de residência
da criança ou adolescente, ou, a critério do juiz, em
cidade limítrofe, respeitada, em qualquer hipótese, a
competência do juízo da comarca de residência da
criança.
C) A adoção será deferida quando apresentar reais
vantagens para o adotando e fundar-se em motivos
legítimos.
D) A morte dos adotantes restabelece o poder
familiar dos pais naturais.
Página | 8
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32) De acordo com o art. 56 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, os dirigentes de estabelecimentos de
ensino fundamental comunicarão ao Conselho
Tutelar os casos de:
I. Maus-tratos envolvendo seus alunos.
II. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão
escolar, esgotados os recursos escolares.
III. Elevados níveis de repetência.
É CORRETO o que se afirma apenas em:
A)
B)
C)
D)

II e III
I e II
I
I, II e III

33) Verificada a prática de ato infracional, a autoridade
competente poderá aplicar ao adolescente as
seguintes medidas, EXCETO:
A) obrigação de reparar o dano.
B) prisão em flagrante.

35) É INCORRETO afirmar sobre o Sistema Nacional
de Atendimento Socioeducativo (Sinase).
A) Entende-se por Sinase o conjunto ordenado de
princípios, regras e critérios que envolvem a
execução de medidas socioeducativas, incluindo-se
nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital e
municipais, bem como todos os planos, políticas e
programas específicos de atendimento a adolescente
em conflito com a lei.
B) O Sinase será coordenado pela União e integrado
pelos sistemas estaduais, distrital e municipais
responsáveis pela implementação dos seus
respectivos programas de atendimento a adolescente
ao qual seja aplicada medida socioeducativa, com
liberdade de organização e funcionamento
C) Entendem-se por entidade de atendimento
exclusivamente a pessoa jurídica de direito público
que instala e mantém a unidade e os recursos
humanos e materiais necessários ao desenvolvimento
de programas de atendimento.
D) À Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República (SDH/PR) competem as funções executiva
e de gestão do Sinase.

C) liberdade assistida.
D) internação em estabelecimento educacional.

36) De acordo com o art. 5° da lei n° 12.594/2012, que
instituiu o Sistema Nacional de Atendimento

34) Crianças e adolescentes somente poderão ser
encaminhados às instituições que executam
programas
de
acolhimento
institucional,
governamentais ou não, por meio de uma Guia de
Acolhimento, expedida pela autoridade judiciária, na
qual obrigatoriamente constará, dentre outros:

Socioeducativo – SINASE, compete aos Municípios:
A) Elaborar

o

Plano

A quantidade de itens CORRETOS é:
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
CARGO: AGENTE SOCIAL

de

Atendimento

Socioeducativo.
B) Estabelecer

diretrizes

funcionamento
I. Sua identificação e a qualificação completa de seus
pais ou de seu responsável, se conhecidos.
II. O endereço de residência dos pais ou do
responsável, com pontos de referência.
III. Os nomes de parentes ou de terceiros interessados
em tê-los sob sua guarda.
IV. Os motivos da retirada ou da não reintegração ao
convívio familiar.

Nacional

das

sobre

a

organização

e

unidades

e

programas

de

atendimento e as normas de referência destinadas ao
cumprimento

das

medidas

socioeducativas

de

internação e semiliberdade.
C) Instituir e manter o Sistema Nacional de Informações
sobre

o

Atendimento

funcionamento,
dados

relativos

entidades,
a

Socioeducativo,
programas,

financiamento

e

seu

incluindo
população

atendida.
D) Elaborar

o Plano

Municipal

de

Atendimento

Socioeducativo, em conformidade com o Plano
Nacional e o respectivo Plano Estadual.
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37) O
Sistema
Nacional
de
Avaliação
e
Acompanhamento do Atendimento Socioeducativo
tem os seguintes objetivos:

40) Os serviços ofertados pelo CREAS devem propiciar
acolhida e escuta qualificada, visando, dentre outros
aspectos:

1.

I. Ao fortalecimento da função protetiva da família.
II. Ao exercício do protagonismo e da participação
social.
III. À interrupção de padrões de relacionamento
familiares e comunitários com violação de direitos.

2.
3.
4.

Disponibilizar informações sobre o atendimento
socioeducativo.
Assegurar conhecimento rigoroso sobre as ações do
atendimento socioeducativo e seus resultados.
Promover a melhora da qualidade da gestão e do
atendimento socioeducativo.
Contribuir para a organização da rede de atendimento
socioeducativo.

É CORRETO o que se afirma somente em:
A)
B)
C)
D)

1e2
1, 2, 3 e 4
3e4
1, 2 e 3

É verdadeiro o que se afirma somente em:
A)
B)
C)
D)

I e II
I, II e III
I
III

38) Segundo o art. 35 da lei n° 12.594/2012, a execução
das medidas socioeducativas reger-se-á pelos
seguintes princípios, EXCETO:
A) Excepcionalidade da intervenção judicial e da
imposição de medidas, favorecendo-se meios de
autocomposição de conflitos.
B) Fortalecimento
dos
vínculos
familiares
e
comunitários no processo socioeducativo.
C) Proporcionalidade em relação à ofensa cometida.
D) Máxima intervenção.
39) A ________________ organiza, no âmbito do SUAS,
a oferta de serviços, programas e projetos de caráter
especializado, destinado a famílias e indivíduos em
situação de risco pessoal e social, por violação de
direitos. Tais situações podem incidir sobre as
relações familiares e comunitárias, gerando conflitos,
tensões e rupturas, demandando, portanto, atenção
especializada e maior articulação com os órgãos de
defesa de direitos e outras políticas públicas setoriais.
Assinale a alternativa que preenche de forma correta a
lacuna acima.
A)
B)
C)
D)

Proteção Social Especial
Seguridade social
Proteção Social Básica
Previdência Social

CARGO: AGENTE SOCIAL
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