Inscrição

Nome do Candidato

Prefeitura Municipal
de Canas

Caderno
de Prova
Cargo: Agente

Data 09
09/0
/0
/066/2019

2h de duração

30 questões

de Orientação Escolar
INSTRUÇÕES

-

Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.
Verifique se este caderno contém 30 questões, numeradas de 1 a 30.
Caso contrário, solicite ao fiscal da sala um outro caderno.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Transcreva, com caneta de tinta preta, as alternativas escolhidas para o GABARITO OFICIAL, sem
cometer rasuras. Não deixe nenhuma em branco.
- Não será possível a substituição do Gabarito Oficial.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta.
- Não haverá tempo adicional para transcrição de respostas ao gabarito oficial.
- Terminada a prova entregue o gabarito oficial, a folha da prova dissertativa e o caderno de questões
ao fiscal. Poderá ser levado somente o gabarito provisório de respostas.
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CONCURSO PUBLICO 01/2019
Cargo Agente de Orientação Escolar
Português
Ideologia
Meu partido
É um coração partido
E as ilusões estão todas perdidas
Os meus sonhos foram todos vendidos
Tão barato que eu nem acredito
Eu nem acredito
Que aquele garoto que ia mudar o mundo
(Mudar o mundo)
Frequenta agora as festas do "Grand Monde"
Meus heróis morreram de overdose
Meus inimigos estão no poder
Ideologia
Eu quero uma pra viver
Ideologia
Eu quero uma pra viver
O meu prazer
Agora é risco de vida
Meu sex anddrugs não tem nenhum rock 'n' roll
Eu vou pagar a conta do analista
Pra nunca mais ter que saber quem eu sou
Pois aquele garoto que ia mudar o mundo
(Mudar o mundo)
Agora assiste a tudo em cima do muro
Meus heróis morreram de overdose
Meus inimigos estão no poder
Ideologia
Eu quero uma pra viver
Ideologia
Eu quero uma pra viver
01-A música acima demonstra:
a) Alegria contagiante da juventude.
b) A vontade de curtir o mundo
c) Amargura.
d) A esperança de novos tempos

02- Sobre a composição de Cazuza, observe:
I- Cazuza critica a política brasileira quando diz Meu Partido é um coração
partido
II- Nessa composição ele manifesta sua rebeldia, seu grito de liberdade e
insatisfação com toda realidade que vivia.
III-O artista mostra a sua geração que inspirada pelos seus ídolos acreditava
que poderia mudar o mundo
São corretas:
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I, II e III
03- Nos versos: O meu prazer Agora é risco de vida
O autor quis:
a) Falar sobre a violência das cidades.
b) Assumir que a doença (Aids) mexeu com sua vida e que o sexo, que
ele sempre declarou ser o maior prazer do mundo, trazia riscos para
seus companheiros.
c) Demonstrar seu apetite sexual.
d) Provar que venceria qualquer preconceito.
04- Nos versos “Eu vou pagar / A conta do analista / Pra nunca mais / Ter
que saber / quem eu sou / Ah! Saber quem eu sou”. Pode perceber:
a) O autor não acreditava em análise psicológica.
b) O autor não queria expor sua vida.
c) Um desejo de se refugiar de tudo o que ele sabia. Ele queria fugir
d) O autor não se adaptou com o analista
05-O uso da crase está correto em:
a) Fomos à cavalo visitar Canas.
b) Estive frente à frente com o meu poeta preferido.
c) No verão passado, fui à Amazonas com meus amigos.
d) Os professores entregaram flores à todos os formandos.
06- Assinale a alternativa que substitui, correta e respectivamente, de acordo
com a norma culta, as expressões destacadas nas frases.
I. A geração passada precisa acompanhar os avanços sociais.
II. Quando eu crescer, vou comprar uma máquina de leitura ótica.
III. Vou contar aos meus pais que passei no concurso.
a) los … la … lhes
b) eles … a … a eles
c) os … ela … lhes
d) los … ela … a eles
07. A alternativa correta quanto à concordância nominal é:
a) Fico meia desesperada quando vejo os casos de abandono de
animais.
b) É necessário a valorização do idoso em nossa sociedade.
c) Dados mostram que menas pessoas estão à margem da riqueza.
d) Os exames do paciente estão anexos em seu prontuário.

08- Na frase:Criticaram intensamente a Venezuela…” – o termo intensamente
indica circunstância de
a) Afirmação.
b) Modo.
c) Tempo.
d) Superioridade
09- Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as
lacunas. I. Não_______ agrada falar das diferenças que há entre _______e
minha irmã.
II. Pedi para Bruno a Lei Orgânica para________ ler.
a) Me … mim … mim
b) Me …eu … mim
c) Mim … mim … eu
d) Me … mim … eu
10-Para se tornarem melhores, no entanto, elas precisam de outro técnico. –
a expressão em destaque pode ser substituída, sem alteração de sentido, por
a) Posto que.
b) Porque.
c) Dessa maneira.
d) Porém
Conhecimentos Gerais
11- O atual prefeito de Canas é:
a) Lucemir do Amaral.
b) Ângelo Antônio Gragli.
c) Ricelly Isalin.
d) Ricardo Guimarães.
12- Canas foi elevada à categoria de município, desmembrando do município
de Lorena em:
a) 2001
b) 1993
c) 1890
d) 2004
13- Lançado em maio de 2019, no Brasil, o livro autobiográfico chamado
“Sra. Escobar- Minha vida com Pablo Escobar”, escrito pela esposa de Pablo
Escobar está revivendo a história deste:
a) Mega traficante Colombiano.
b) Terrorista fundador de Grupos de Guerrilha.
c) Famoso governador do México.
d) Fundador das Farcs..
14 Notícias falsas divulgadas principalmente nas redes sociais, são
chamadas:
a) Good news.
b) Fake news.
c) On news.
d) No news.

15-Ministra Damares Alves, pastora evangélica, está cogitando sua demissão
por problemas de saúde. Ela responde atualmente pelo:
a) Meio Ambiente.
b) Educação
c) Casa Civil
d) Mulher, Família e Direitos Humanos.
16-¨” Somando os desempregados e os trabalhadores sem carteira, há hoje
50 milhões de brasileiros vivendo no limite do desastre” Esta fala pertence ao
ministro da Economia
a) Sérgio Moro
b) Paulo Guedes
c) Onyx Lorenzoni.
d) Osmar Terra.
17-O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro apresentou um
projeto de Lei que promove alterações em 14 leis, que vão desde o Código
Penal (CP) e o Código Processual Penal (CPP). O Projeto recebeu o nome
de:
a) Projeto Anti Crime
b) Projeto Brasil mais seguro
c) Projeto contra a corrupção
d) Salve o Brasil
18-Sobre as igrejas de Canas, julgue as seguintes afirmativas:
I. A igreja de São Benedito se localiza na centro da cidade.
II. A igreja Nossa Senhora Auxiliadora tem prédio em estilo colonial mas não
está em boa conservação.
III. A igreja Caninhas é a Igreja de Santo Antônio.
IV. Todo ano na igreja de Santo Antônio é realizada uma festa ao Santo.
São corretas:
a) afirmativas I, II e IV.
b) afirmativas III e IV.
c) afirmativas II e III.
d) todas afirmativas.
19-Fazenda de Canas localizado no bairro Caninhas a 2km do centro. Foi
construída em 1945 e explora gado leiteiro. Permite acesso ao público. Tratase:
a) Fazenda São Pedro.
b) Fazenda Santo Antônio.
c) Fazenda Santo Expedito.
d) Fazenda Santo Sebastião.
20-Com o advento da cartografia elaborada com base aerofotogrametria,
ficou evidenciado que os documentos cartográficos, de Canas, anteriores
apresentam falhas quanto ao registro de acidentes geográficos naturais,
fundamentalmente no que se refere a:
a) mortos e montanhas.
b) áreas florestais.
c) rede aérea.
d) rede hidrográfica.

Conhecimentos Específicos
21. Assinale a alternativa incorreta sobre uma criança com comportamento
agressivo:
a) Uma criança com comportamento agressivo, que tem dificuldades em lidar
com os colegas e desobedece o agente, pode estar sinalizando que algo está
errado na vida dela.
b) A criança pode estar colocando através dessas atitudes, a tristeza, o
medo, a insatisfação que, pela imaturidade emocional, não consegue
extravasar de outra forma.
c) O primeiro passo frente a uma criança considerada agressiva é olhá-la
como má e, por isso, excluí-la e rotulá-la com palavras como: “sempre você
né!”; “Nunca fica quieto!”; “assim você fica sem amigo”; para que ela tenha
ciência que está se comportando de maneira incorreta.
d) Elogiar uma criança agressiva quando ela estiver fazendo uma atividade
saudável, é um modo para que ela perceba que a atenção também poderia
vir de atitudes positivas.
22. No caso dos pais não irem buscar as crianças delegando a função para
outra pessoa ou se o aluno já tiver idade para sair sozinho, os pais devem:
a) comunicar verbalmente ao agente de orientação escolar.
b) comunicar verbalmente à Diretora da Escola.
c) solicitar que a criança comunique aos responsáveis da escola.
d) autorizar por escrito a saída do aluno.
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente responda as
próximas três questões:
23 "Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento
cruel ou degradante e de maus-tratos contra criança ou adolescente serão
obrigatoriamente comunicados ____________________da respectiva
localidade, sem prejuízo de outras providências legais." Completa
corretamente a lacuna:
a) ao diretor da escola.
b) à Justiça da Infância e da Juventude.
c) à polícia militar.
d) ao Conselho Tutelar.

24. A criança e o adolescente em programa de acolhimento institucional ou
familiar poderão participar de programa de apadrinhamento. Assinale a
alternativa INCORRETA:
a) O apadrinhamento consiste em estabelecer e proporcionar à criança e ao
adolescente vínculos externos à instituição para fins de convivência familiar e
comunitária e colaboração com o seu desenvolvimento nos aspectos social,
moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro.
b) Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 18 (dezoito) anos
não inscritas nos cadastros de adoção, desde que cumpram os requisitos
exigidos pelo programa de apadrinhamento de que fazem parte.
c) Pessoas jurídicas não podem apadrinhar criança ou adolescente pois não
têm como cumprir os requisitos do programa.
d) O perfil da criança ou do adolescente a ser apadrinhado será definido no
âmbito de cada programa de apadrinhamento, com prioridade para crianças
ou adolescentes com remota possibilidade de reinserção familiar ou
colocação em família adotiva.
25. De acordo com o Capítulo V: Do Direito à Profissionalização e à Proteção
no Trabalho, pode-se afirmar que:
a) É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade, salvo
na condição de aprendiz.
b) Ao adolescente até dezoito anos de idade é assegurada bolsa de
aprendizagem.
c) Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, são assegurados os
direitos trabalhistas e previdenciários.
d) A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a
participação na venda dos produtos de seu trabalho desfigura o caráter
educativo.

26. Procedimento utilizado para liberar corpo estranho da garganta, fazendo
com que o próprio acidentado jogue-o para fora naturalmente. Deverá ser
aplicado se o acidentado estiver tranquilo e não estiver se sufocando. Esta
técnica consiste em aplicar uma série de pancadas no dorso do acidentado.
As pancadas são dadas com a mão em concha. Pode ser aplicada com o
acidentado sentado, em pé ou deitado. Trata-se:
a) da compressão torácica.
b) da compressão abdominal.
c) da tapotagem.
d) de manobras de ressuscitação cardio-pulmonar.

27. A insolação é causada pela ação direta e prolongada dos raios de sol
sobre o indivíduo. É uma emergência médica caracterizada pela perda súbita
de consciência e falência dos mecanismos reguladores da temperatura do
organismo. São procedimentos de primeiros socorros nos casos de
insolação, EXCETO:
a) Remover o acidentado para um local fresco, à sombra e ventilado.
b) Remover o máximo de peças de roupa do acidentado.
c) Se estiver consciente, deverá ser mantido em repouso e recostado
(cabeça elevada).
d) Não oferecer água ou qualquer líquido para ser bebido.
28. Sobre contusões, pode-se afirmar que:
a) As contusões são lesões provocadas por pancadas, com a presença
ferimentos abertos, isto é, com rompimento da pele.
b) Mesmo as contusões simples, de um modo geral, apresentam
complicações e necessitam de cuidados especiais.
c) Normalmente, bolsa de gelo ou compressa de água gelada nas primeiras
24 horas e repouso da parte lesada são suficientes.
d) Todas afirmativas estão corretas.
29. De acordo com a Lei Estadual 13.541/2009: “Fica proibido no território do
Estado de São Paulo, em ambientes de uso coletivo, públicos ou privados, o
consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos ou de qualquer outro produto
fumígeno, derivado ou não do tabaco.” Para os fins desta lei, a expressão
“recintos de uso coletivo” compreende, dentre outros:
I. os ambientes de trabalho, de estudo, de cultura, de culto religioso, de lazer,
de esporte ou de entretenimento, áreas comuns de condomínios.
II. casas de espetáculos, teatros, cinemas, bares, lanchonetes, boates,
restaurantes, praças de alimentação, hotéis, pousadas, centros comerciais,
bancos e similares.
III. supermercados, açougues, padarias, farmácias e drogarias, repartições
públicas, instituições de saúde, escolas, museus, bibliotecas, espaços de
exposições.
IV. veículos públicos ou privados de transporte coletivo, viaturas oficiais de
qualquer espécie e táxis.
São corretas:
a) apenas afirmativa I.
b) afirmativas I e II.
c) afirmativas I, II e III.
d) todas afirmativas.
30. São números de telefone da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros,
respectivamente:
a) 190; 193.
b) 193; 190.
c) 192; 199.
d) 199;192.

