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A) Indígenas; Catadores de material reciclável; Quilombolas; Pessoas   libertas de situ-
ação análoga à de trabalho a escravo, Famílias de Pescadores Esportivos e Imigrantes 
de outros Países.
B) Imigrantes de outros Países; Indígenas; Pescadores Esportivos e    Quilombolas.
C) Indígenas; Catadores de material reciclável; Quilombolas; Pessoas libertas de situação 
análoga à de trabalho a escravo, Famílias de Pescadores Esportivos e Famílias com renda 
per capita maior do que três salários mínimos.
D) Indígenas; Catadores de material reciclável; Quilombolas; e Pessoas   libertas de situação 
análoga à de trabalho a escravo.
______________________________________________________________________
 28- É o processo de verificações das informações registradas no Cadastro 
Único, por meio da comparação da base nacional com informações contidas em outros 
registros administrativos, a fim de identificar possíveis divergências e permitir eventual 
tratamento dos dados por meio da atualização cadastral.
A) Qualificação  B) Averiguação Cadastral 
C) Concessão de benefícios D) Auditoria dos dados familiares 
______________________________________________________________________
 29- De acordo com o Decreto Nº 6.135, de 26 de junho de 2007, que dispõe 
sobre o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e dá outras provi-
dências.Art. 8o Os dados de identificação das famílias do Cadastro Único são sigilosos e 
somente poderão ser utilizados para as seguintes finalidades:
A) Utilização dos dados do Cadastro Único com o objetivo de contatar as famílias para 
qualquer outro fim, inclusive, cobranças
B) Serviços e finalidades diversas da gestão municipal  
C) Formulação e gestão de políticas públicas; e realização de estudos e pesquisas.
D) Formulação e gestão de políticas públicas; e realização de concursos afins.
______________________________________________________________________
 30- Na Portaria n° 54, de 1°de Abril de 2020, há recomendações para o 
funcionamento do SUAS, destaca a importância:
A) do trabalho colaborativo e sinérgico entre SUS  e SUAS em cada localidade, visando 
a promoção de ações coordenadas e a convergência de esforços. É importante que as 
definições no âmbito do SUAS estejam articuladas com o SUS e considerem o curso da 
Pandemia em cada localidade, com atenção às recomendações dos ministérios da Saúde 
e da Cidadania e das autoridades sanitárias locais, bem como as demais regulamentações 
nacionais, estaduais, municipais ou distritais relacionadas ao tema.
B) Do trabalho colaborativo e sinérgico entre SUS e SUAS em cada localidade, visando 
a promoção de ações intersetoriais e a convergência de esforços. É importante que as 
definições no âmbito do SUAS estejam articuladas com o SUS e considerem o curso da 
Pandemia em cada localidade, com atenção às recomendações dos ministérios da saúde e 
da assistência social e das autoridades sanitárias locais, bem como as demais regulamen-
tações nacionais, estaduais, municipais ou distritais, relacionadas ao tema.
C) Do trabalho colaborativo e sinérgico entre SUS e SUAS em cada localidade, visando a 
promoção de ações intersetoriais, coordenadas e a convergência de esforços. É importante 
que as definições no âmbito do SUAS estejam articuladas com o SUS  e considerem o curso 
da Pandemia em cada localidade, com atenção às recomendações dos ministérios da Saúde 
e da Cidadania e das autoridades sanitárias locais, bem como as demais regulamentações 
nacionais, estaduais, municipais e distritais relacionadas ao tema.
D) Do trabalho colaborativo e sinérgico do SUAS em cada localidade, visando a promoção 
de ações intersetoriais coordenadas e a convergência de esforços. É importante que as 
definições no âmbito do SUAS estejam articuladas com o SUS  e considerem o curso da 
Pandemia em cada localidade, com atenção às recomendações dos ministérios da Saúde 
e da Cidadania e das autoridades sanitárias locais, bem como as demais regulamentações 
nacionais, estaduais, municipais e distritais relacionadas ao tema.
______________________________________________________________________
 31- O programa Bolsa Família, se organiza em três dimensões que contribuem 
para que a situação de pobreza das famílias beneficiárias não se repita nas próximas gera-
ções. Em se tratando da segunda dimensão, quanto às condicionalidades, se o beneficiário 
do programa as descumpre, poderá sofrer os seguintes efeitos, EXCETO:
A) Advertência B) Bloqueio C) Suspensão D) Multa
______________________________________________________________________
 32- Lourdes, é uma jovem de 18 anos, casada com João, de 21 anos, e o casal 
tem uma filha, Ana, com 6 meses de idade. No atendimento à Lourdes, foi identificado o 
direito de acessar alguns programas sociais. Nesse sentido, foi realizado o Cadastro Único 
para Programas Sociais do Governo Federal e foi esclarecido que:
A) Ela não poderá ser a Responsável Familiar (RF) no Cadastro Único, porque a idade 
mínima exigida é de 21 anos
B) Há possibilidade de fazer o Cadastro Único mesmo se alguém da família ou se todos 
integrantes não tiverem documentos. No entanto, enquanto o Responsável Familiar não 
apresentar um dos documentos obrigatórios ao entrevistador e um documento para cada 
membro da família, o cadastro ficará incompleto e a família não poderá participar de 
programas sociais.
C) Deve ocorrer a renovação do Cadastro Único somente de dois em dois anos, indepen-
dentemente de ocorrer alguma mudança na situação da família durante esse período.
D) Com a realização do cadastramento terá automaticamente a inclusão em todos os 
programas sociais inscritos no Cadastro Único.
______________________________________________________________________
 33- De acordo com a Instrução Operacional Conjunta Senarc/SNAS/MDS 
nº07/2010, como deve ser realizado a inclusão de pessoas e famílias em situação de rua 
no Cadastro Único:
A) Articulado entre as áreas gestoras do Cadastro Único e a Proteção Social Básica do SUAS.
B) O cadastramento das pessoas e famílias em situação de rua deve ser realizado somente 
com o preenchimento do Formulário Principal.
C) O endereço das pessoas em situação de rua deve ser o de uma unidade de serviço da 
rede socioassistencial que o entrevistado tem como referência ou, o endereço da instituição 
de acolhimento indicada pelo entrevistado.
D) A atualização cadastral é obrigatória somente a cada dois anos, após a última inclusão 
de dados.
______________________________________________________________________
 34- O processo de cadastramento das famílias no cadunico compreende as 
seguintes fases:
I-Identificação do público a ser cadastrado;
II- Coleta de dados; 
III-inclusão de dados no sistema de cadastramento; 
IV-Atualização ou revalidação de dados cadastrais. 
 Em relação à coleta de dados, poderá ser realizada por meio de quaisquer 
dos seguintes canais, exceto:
A) prioritariamente, por meio de visita domiciliar às famílias, a fim de garantir o cadastramento 
da população com dificuldade de acesso às informações ou de locomoção aos postos fixos 
ou itinerantes de coleta de dados;
B) em postos de coleta fixos, situados preferencialmente nas áreas de concentração resi-
dencial das famílias de baixa renda, dotados de infraestrutura apropriada ao atendimento 
dessa população, incluindo a adequação ao atendimento preferencial a gestantes, idosos 
e pessoas com deficiência
C) em postos de coleta itinerantes, para atendimento de demandas pontuais ou de famílias 
domiciliadas em áreas distantes ou de difícil acesso, os quais também devem ser dotados 

de infraestrutura mínima para o atendimento preferencial a gestantes, idosos e pessoas 
com deficiência.
D) Através de contatos telefônicos em troca de mensagens via aplicativo.
______________________________________________________________________
 35- De acordo com a Portaria nº177 de 16 de junho de 2011, o município e o 
Distrito Federal efetuarão a exclusão lógica de pessoa da base do CadÚnico quando ocorrer 
quaisquer das seguintes situações, exceto:
A) Falecimento da pessoa.
B) Desligamento da pessoa da família em que está cadastrada.
C) Mudança da família para outro estado.
D) Decisão Judicial.
______________________________________________________________________

CONHECIMENTOS GERAIS
 36- Em relação a Intolerância Religiosa no Brasil, está INCORRETO afirmar
A) Intolerância religiosa é um crime de ódio.
B) A intolerância religiosa não é crime no Brasil.
C) A pena para crime de intolerância religiosa vai de 1 a 3 anos de prisão.
D)Todo indivíduo tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este direito 
inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou 
crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, 
em público ou particular.
______________________________________________________________________ 
 37- Em tempos de pandemia, o mundo correu para pesquisar e criar uma 
vacina contra o coronavírus. Em várias criações, os testes apontaram sua eficácia com a 
aplicação de duas doses. Entretanto, há uma vacina que foi criada para ser aplicada em 
dose única. Trata-se da vacina:
A) AstraZeneca. B)Coronavac  C) Pfizer. D) Janssen.
______________________________________________________________________
 38- “O esquema funcionava através da superfaturação de obras que faziam 
parte de um programa que tinha como objetivo acelerar o crescimento econômico no País”. 
Essa descrição corresponde a uma operação criminosa no Brasil. Trata-se da:
A) Operação Lava Jato B) Operação Greenfield
C) Operação Navalha D) Operação Carne Fraca
______________________________________________________________________
 39- Qual das alternativas apresenta os Presidentes do Brasil em ordem de sucessão?
A) Dilma Rousseff, Lula, Jair Bolsonaro B) Fernando Henrique, Itamar Franco, Lula
C) Collor, Lula, Dilma Rousseff D) Dilma Rousseff, Michel Temer, Jair Bolsonaro
______________________________________________________________________
 40- Conforme a última atualização dos componentes da Câmara de Vereadores 
de Alvorada do Sul - PR, Legislatura 2021-2024, assinale a opção que NÃO contém três 
vereadores em exercício:
A) Wagner Rufino, Tiago da Penha e Nivaldo Palaro
B) Paulo Sergio Resende, Marcos Antonio Tanajura, OnivaldoPiovesana
C- Marcelo Suzuki, Tiago da Penha, Rubens Pinheiro
D- Cândido José de Almeida, Wagner Rufino, Nivaldo Palaro
______________________________________________________________________

ASSISTENTE SOCIAL
LÍNGUA PORTUGUESA

 O que os outros vão pensar?
 Quando eu era pequena, não tinha medo nenhum de bicho-papão, mula 
sem cabeça, bruxa malvada ou o diabo a quatro. Quem me aterrorizava era outro tipo de 
monstro. Eles atacavam em bando. Chamavam-se “os outros”. 
 Nada podia ser mais danoso do que os outros. As crianças acordavam de 
manhã já pensando neles. Quer dizer, as crianças não: as mamães. Era com os outros 
que elas nos ameaçavam caso não nos comportássemos direito. Se não estudássemos, 
os outros nos chamariam de burros. Se não fôssemos amigos de toda a classe, os outros 
nos apelidariam de bicho do mato. E o pior é que as mães não mantinham a lógica do seu 
pensamento. “Mas mãe, todo mundo dorme na casa dos amigos.” “Eu lá quero saber dos 
outros? Só me interessa você!” Era de pirar a cabeça de qualquer um. Não víamos a hora 
de crescer para nos ver livres daquela perseguição. 
 Veio a adolescência, e que desespero: descobrimos que os outros estavam 
mais fortes que nunca, ávidos por liquidar com nossa reputação. 
 Não tinha escapatória: aos poucos fomos descobrindo que os outros habitavam 
o planeta inteiro, estavam de olho em todas as nossas ações, prontos para criticar nossas 
atitudes e ferrar com nossa felicidade. 
 Hoje eles já não nos assustam tanto. Passamos por poucas e boas e, no 
final das contas, a opinião deles não mudou o rumo de nossa história. Mas ninguém em 
sã consciência pode se considerar totalmente indiferente a eles. Os outros ainda dizem 
horrores de nós. Ainda têm o poder de nos etiquetar, de nos estigmatizar. A gente bem que 
tenta não dar bola, mas sempre que dá vontade de entregar os pontos ou de chorar no meio 
de uma discussão, pensamos: “Não vou dar esse gostinho para os outros”.
 Está para existir monstro mais funesto do que aquele que poda nossa liberdade. 
 (Carta Maior. Por Martha Medeiros. Agosto de 2003. Com adaptações.) 
______________________________________________________________________
 1- De acordo com as ideias do texto, podemos afirmar que a autora: 
A) Culpa as mães que inibem os filhos por causa de opinião alheia.
B) Declara que nunca seremos indiferentes ao olhar que julga nossas ações.
C) Revela que não consegue encarar totalmente o comentário alheio.
D) Considera apropriado e válido se incomodar com os palpites dos outros.
______________________________________________________________________
 2- Desde pequena, a autora considera a opinião dos outros: 
A) Opressiva, pois a mãe insistia em valorizar certos comentários. 
B) Indiferente, já que não atribuímos às pessoas o poder de nos rotular. 
C) Lamentável, porque a crítica alheia prejudicava e impedia a nossa felicidade. 
D) Monstruosa, mais assustadora do que bicho-papão, a mula sem cabeça ou bruxa malvada.
______________________________________________________________________
 3- “O sujeito é um termo essencial da oração sobre o qual se faz uma declaração 
e pode ser classificado em vários tipos, de acordo com o núcleo que apresenta.” Evidencia 
sujeito oculto: 
A) “Eles atacavam em bando.” (1º parágrafo)
B) “As crianças acordavam de manhã já pensando neles.” (2º parágrafo) 
C) “(...) as mães não mantinham a lógica do seu pensamento.” (2º parágrafo) 
D)“Não víamos a hora de crescer para nos ver livres daquela perseguição.” (2ºparágrafo) 
______________________________________________________________________
 4- Em “Quer dizer, as crianças não: as mamães.” (2º parágrafo), os dois-pontos 
foram empregados para anunciar: 
A) Uma explicação.  B) A dúvida da autora.   
C) Uma hipótese provável.    D) O ponto de vista do leitor. 
______________________________________________________________________
 5- A expressão “ávidos” transcrita do texto é acentuada pela mesma razão que: 
A) Você.  B) Lógica.  C) Escapatória.  D) Consciência.
______________________________________________________________________
 6- A gente bem que tenta não dar bola, mas sempre que dá vontade de entregar 
os pontos ou de chorar no meio de uma discussão, pensamos: “Não vou dar esse gostinho 
para os outros”. (parágrafo 5). O termo em destaque refere-se a qual classe de palavras:
A) numeral B) conjunção C) preposição D) pronome
______________________________________________________________________
 7- No parágrafo 4 “Não tinha escapatória: aos poucos fomos descobrindo que 
os outros habitavam o planeta inteiro, estavam de olho em todas as nossas ações, prontos 
para criticar nossas atitudes e ferrar com nossa felicidade.”, apresenta-se:
A)  Período composto de 6 orações. B) Período composto de 5 orações.
C) Período simples.  D) Período composto de 3 orações.

 8- No parágrafo 1 “Quando eu era pequena, não tinha 
medo nenhum de bicho-papão, mula sem cabeça, bruxa malvada ou o diabo a quatro. Quem 
me aterrorizava era outro tipo de monstro. Eles atacavam em bando. Chamavam-se “os 
outros”. O trecho em destaque corresponde a:
A) Verbo intransitivo. B) Verbo transitivo indireto com objeto indireto.
C) Verbo transitivo direto com objeto direto.
D) Verbo de ligação com predicativo do sujeito.
______________________________________________________________________
 9- Considerando-se o Novo Acordo Ortográfico de 2009 assinale a resposta 
INCORRETA quanto ao uso do hífen:
A) micro-ondas B) semi-círculo    C) bicho-papão D) super-homem
______________________________________________________________________
 10- No parágrafo 1 “Quando eu era pequena, não tinha medo nenhum de bicho-
-papão, mula sem cabeça, bruxa malvada ou o diabo a quatro.”, os verbos apresentam-se no:
A) Pretérito imperfeito do indicativo B) Pretérito perfeito do indicativo
C- Pretérito mais-que-perfeito do indicativo D- Pretérito imperfeito do subjuntivo
______________________________________________________________________

MATEMÁTICA
 11- Ana, estudando frações, montou um problema:
“Um quarto da idade de Pedro são 12 anos. Um terço da idade de João são 16 anos. Cinco 
doze avos da idade de Carla são 20 anos. Sendo assim, pergunta-se: Qual a pessoa do 
problema de Ana é a mais velha?
A) Todos as pessoas têm a mesma idade. B) Pedro.
C) João.    D) Carla.
______________________________________________________________________

 12- Observe o gráfico que mostra o número de desempregados no Brasil no 
período de 2003 a 2014.
 A partir dos dados apresentados no gráfico, é possível afirmar que:
A) houve uma diminuição do número de desempregados de 2008 para 2009.
B) o ano em que houve o maior número de desempregados foi 2014.
C) houve um aumento do número de desempregados de 2012 para 2013.
D) o número de desempregados aumentou de 2005 para 2006.
______________________________________________________________________
 13- No hospital de uma cidade, existem 50 pessoas internadas. Sabendo que 
40% das pessoas internadas são homens e 30% são crianças, qual é a quantidade total de 
homens e crianças internadas?
A) 25. B) 30. C) 35. D) Nenhuma das alternativas.
______________________________________________________________________
 14- Com uma velocidade invariável 80 Km/h um ônibus percorre a distância 
entre duas cidades, demorando1 hora e 30 minutos. Qual a distância entre as cidades?
A) 100km. B) 120km. C) 140km. D) 160km.
______________________________________________________________________
 15- Dona Antônia foi ao supermercado fazer compras.
 Veja o que ela comprou:

 Dona Antônia pagou com uma nota de R$50,00. Quanto recebeu de troco?
A) R$ 4,50 B)  R$ 4,55 C) R$ 4,65 D) R$ 4,85
______________________________________________________________________
 16- Juliana possui dois tapetes de mesma área. O tapete quadrado possui 
lado de 4 m e o tapete retangular tem altura de 2 m e base de 8 m. Qual tapete apresenta o 
maior perímetro?
A) O tapete quadrado  B) O tapete retangular
C) Os perímetros são iguais D) Não é possível calcular
______________________________________________________________________
 17- Márcia decidiu ofertar um lanche às pessoas em situação de rua na sua 
cidade. Para isso, ela decidiu confeccionar sanduíches e foi até à padaria perto da sua casa, 
onde o kg de pão francês custa R$ 12,00.
 Sabendo que Márcia possuía R$ 42,00 para comprar pães, quantos quilos 
ela conseguiu comprar?
A) 4,5 kg B) 3,5 kg C) 4 kg D) 3 kg
______________________________________________________________________

 
 18- Na figura acima, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus 
de mesma altura, o comprimento total do corrimão é igual a:
A) 1,9m B) 2,1m C) 2,0m D) 1,8m
______________________________________________________________________
 19- Prefeitura de Redentora/RS - Agente administrativo) - Em uma farmácia 
municipal, quatro funcionários organizam 150 caixas de medicamentos para distribuir para a 
população de baixa renda. Considerando as mesmas condições de trabalho, para organizar 
375 caixas de medicamentos, a quantidade de funcionários necessária seria igual a:
A) 7 B) 8 C) 9 D) 10
______________________________________________________________________
 20-Considerando que 6 unidades somadas ao dobro de um número é igual 
a 82. Qual é esse número?
A) 43 B) 38 C) 24 D) 32
______________________________________________________________________

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 21-De acordo com a LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990, dispõe sobre 
o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. No artigo 2°:
A) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incom-
pletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.
B) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até quatorze anos de idade 
incompletos, e adolescente aquela entre quatorze e dezoito anos de idade.
C)  Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até onze anos de idade 
incompletos, e adolescente aquela entre onze e dezoito anos de idade.
D) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até quinze anos de idade 
incompletos, e adolescente aquela entre quinze e dezoito anos de idade.
______________________________________________________________________
 22-De acordo com a LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993,dispõe 

 9- Considerando-se o Novo Acordo Ortográfico de 2009 assinale a resposta 
INCORRETA quanto ao uso do hífen:
A) micro-ondas B) semi-círculo      C) bicho-papão D) super-homem
______________________________________________________________________
 10- No parágrafo 1 “Quando eu era pequena, não tinha medo nenhum de bicho-
-papão, mula sem cabeça, bruxa malvada ou o diabo a quatro.”, os verbos apresentam-se no:
A) Pretérito imperfeito do indicativo B) Pretérito perfeito do indicativo
C- Pretérito mais-que-perfeito do indicativo D- Pretérito imperfeito do subjuntivo
______________________________________________________________________
 11- O gerente dirigiu-se ___ sua sala e pôs-se ___ falar ___ todas as pessoas 
convocadas.
A)  à - à - à B)  a - à - à C)  à - a - a D) à - a - à
______________________________________________________________________
 12- Na oração “ Aquela bruxa era malvada, feia, asquerosa”. As palavras em 
destaque correspondem a que classe de palavra:
A) adjetivo B) substantivo C) verbo D) pronome
______________________________________________________________________
 13- Na frase “Deve-se ter discrição na descrição dos fatos”, os termos desta-
cados estabelecem, entre si, uma relação de:
A) Paronímia. B) Antonímia.        C) Sinonímia. D) Homonímia.
______________________________________________________________________
 14- Indique a alternativa em que a palavra sublinhada foi grafada corretamente com Z.
A) As obras foram paralizadas por falta de recursos.
B) Não houve hezitação dos candidatos quanto à resposta da questão.
C) Vejo sol atravez daquela janela.
D) Os nativos do Brasil foram catequizados pelos jesuítas.
______________________________________________________________________
 15- Assinale a opção que esteja totalmente grafada correta:
A) reinvindicar, mendigo, rúbrica B) reivindicar, mendingo, rubrica
C) reivindicar, mendigo, rubrica D) reivindicar, mendigo, rúbrica
______________________________________________________________________

MATEMÁTICA 
 16- Ana, estudando frações, montou um problema:
“Um quarto da idade de Pedro são 12 anos. Um terço da idade de João são 16 anos. Cinco 
doze avos da idade de Carla são 20 anos. Sendo assim, pergunta-se: Qual a pessoa do 
problema de Ana é a mais velha?
A) Todos as pessoas têm a mesma idade. B) Pedro.
C) João.    D ) Carla.
______________________________________________________________________
 17- Observe o gráfico que mostra o número de desempregados no Brasil no 
período de 2003 a 2014.

 A partir dos dados apresentados no gráfico, é possível afirmar que:
A) houve uma diminuição do número de desempregados de 2008 para 2009.
B)  o ano em que houve o maior número de desempregados foi 2014.
C) houve um aumento do número de desempregados de 2012 para 2013.
D) o número de desempregados aumentou de 2005 para 2006.
______________________________________________________________________
 18- No hospital de uma cidade, existem 50 pessoas internadas. Sabendo que 
40% das pessoas internadas são homens e 30% são crianças, qual é a quantidade total de 
homens e crianças internadas?
A) 25. B) 30. C) 35 D) Nenhuma das alternativas.
______________________________________________________________________
 19- Com uma velocidade invariável 80 Km/h um ônibus percorre a distância 
entre duas cidades, demorando1 hora e 30 minutos. Qual a distância entre as cidades?
A) 100km. B) 120km. C) 140km. D) 160km.
______________________________________________________________________
 20- Dona Antônia foi ao supermercado fazer compras.
 Veja o que ela comprou:

  Dona Antônia pagou com uma nota de R$50,00. Quanto recebeu de troco?
A) R$ 4,50 B)  R$ 4,55 C) R$ 4,65 D) R$ 4,85
______________________________________________________________________
 21- Juliana possui dois tapetes de mesma área. O tapete quadrado possui 
lado de 4 m e o tapete retangular tem altura de 2 m e base de 8 m. Qual tapete apresenta o 
maior perímetro?
A) O tapete quadrado  B) O tapete retangular
C) Os perímetros são iguais D) Não é possível calcular
______________________________________________________________________
 22- Márcia decidiu ofertar um lanche às pessoas em situação de rua na sua 
cidade. Para isso, ela decidiu confeccionar sanduíches e foi até à padaria perto da sua casa, 
onde o kg de pão francês custa R$ 12,00.
 Sabendo que Márcia possuía R$ 42,00 para comprar pães, quantos quilos 
ela conseguiu comprar?
A) 4,5 kg B) 3,5 kg C) 4 kg D) 3 kg
______________________________________________________________________

 
 23- Na figura acima, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus 
de mesma altura, o comprimento total do corrimão é igual a:
A) 1,9m B) 2,1m C) 2,0m D) 1,8m

 24- Prefeitura de Redentora/RS - Agente administrativo) - Em uma farmácia 
municipal, quatro funcionários organizam 150 caixas de medicamentos para distribuir para a 
população de baixa renda. Considerando as mesmas condições de trabalho, para organizar 
375 caixas de medicamentos, a quantidade de funcionários necessária seria igual a:
A) 7 B) 8 C) 9 D) 10
______________________________________________________________________
 25-Considerando que 6 unidades somadas ao dobro de um número é igual 
a 82. Qual é esse número?
A) 43 B) 38 C) 24 D) 32
______________________________________________________________________
 26- A razão entre o comprimento da sombra e da altura de um edifício é de 
2/3  . Se o edifício tem 12 m de altura, qual o comprimento da sombra?
A) 8 m  B) 10m C) 18m D) 28m
______________________________________________________________________
 27- Em uma farmácia municipal, quatro funcionários organizam 150 caixas 
de medicamentos para distribuir para a população de baixa renda. Considerando as mes-
mas condições de trabalho, para organizar 375 caixas de medicamentos, a quantidade de 
funcionários necessária seria igual a:
A) 7 B) 8 C) 9 D)10
______________________________________________________________________
 28- Um boleto de mensalidade escolar, com vencimento para 10/08/2006, 
possui valor nominal de R$740,00. Se o boleto for pago até o dia 20/07/2006, o valor a ser 
cobrado será R$703,00. Qual o percentual do desconto concedido?
A) 2% B) 5% C) 10% D) 15%
______________________________________________________________________
 29- Bruno  cercou um terreno quadrado de lado igual a 90 metros. Quantos 
metros de muro Pedro construiu para cercar todo esse terreno? 
A)  90 B) 180  C) 360  D) 810
______________________________________________________________________
 30- A tabela abaixo mostra os dados de uma pesquisa sobre o número de 
pessoas desempregadas no Brasil, por sexo, de Janeiro a Abril de 2009.

______________________________________________________________________
CONHECIMENTOS GERAIS

 31- Em relação a Intolerância Religiosa no Brasil, está INCORRETO afirmar
A) Intolerância religiosa é um crime de ódio.
B) A intolerância religiosa não é crime no Brasil.
C) A pena para crime de intolerância religiosa vai de 1 a 3 anos de prisão.
D)Todo indivíduo tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este direito 
inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou 
crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, 
em público ou particular.
______________________________________________________________________
 32- Em tempos de pandemia, o mundo correu para pesquisar e criar uma 
vacina contra o coronavírus. Em várias criações, os testes apontaram sua eficácia com a 
aplicação de duas doses. Entretanto, há uma vacina que foi criada para ser aplicada em 
dose única. TratA)se da vacina:
A) AstraZeneca. B) Coronavac C) Pfizer. D) Janssen.
______________________________________________________________________
  33- “O esquema funcionava através da superfaturação de obras que faziam 
parte de um programa que tinha como objetivo acelerar o crescimento econômico no País”. 
Essa descrição corresponde a uma operação criminosa no Brasil. Trata-se da:
A) Operação Lava Jato B) Operação Greenfield
C) Operação Navalha D) Operação Carne Fraca
______________________________________________________________________
 34- Qual das alternativas apresenta os Presidentes do Brasil em ordem de sucessão?
A) Dilma Rousseff, Lula, Jair Bolsonaro B) Fernando Henrique, Itamar Franco, Lula
C) Collor, Lula, Dilma Rousseff D) Dilma Rousseff, Michel Temer, Jair Bolsonaro
______________________________________________________________________
 35- Conforme a última atualização dos componentes da Câmara de Verea-
dores de Alvorada do Sul - PR, Legislatura 2021-2024, assinale a opção que não contém 
três vereadores em exercício:
A) Wagner Rufino, Tiago da Penha e Nivaldo Palaro
B) Paulo Sergio Resende, Marcos Antonio Tanajura, Onivaldo Piovesana
C- Marcelo Suzuki, Tiago da Penha, Rubens Pinheiro
D- Cândido José de Almeida, Wagner Rufino, Nivaldo Palaro
______________________________________________________________________
 36- Os municípios citados abaixo do estado Paraná que fazem limite com o 
município de Alvorada do Sul-PR são:
A) Porecatu, Primeiro de Maio, Esperança do Norte, Santa Margarida e Bela Vista do Paraíso.
B) Porecatu, Primeiro de Maio, Sertanópolis e Bela Vista do Paraíso.
C) Bela Vista do Paraíso, Primeiro de Maio e Porecatu.
D) Bela Vista do Paraíso, Margarida, Sertanópolis e Primeiro de Maio.
______________________________________________________________________
 37- As regiões que compõem o Brasil são:
A) Região Nordeste, Região Sul, Região Sudeste, Região Centro-Oeste.
B) Região do Distrito Federal, Região da Amazônia, Região Sul, Região Sudeste, Região 
Centro-Oeste.
C) Região Nordeste, Região Norte, Região Sul, Região Sudeste.
D) Região Nordeste, Região Norte, Região Sul, Região Sudeste, Região Centro-Oeste.
______________________________________________________________________
 38- O estado do Paraná possui:
A) 499 municípios. B) 299 municípios.     C) 399 municípios. D) 509 municípios.
______________________________________________________________________
 39- No que se refere ao desenvolvimento sustentável, assinale a opção correta.
A) A reciclagem contribui com a sustentabilidade, mas gera prejuízos aos que nela investem, 
pois os produtos reciclados são de má qualidade e pouco consumidos.
B) Mudanças nos padrões de consumo são desnecessárias para a eficácia do desenvol-
vimento sustentável.

C) A sustentabilidade implica em ação conjunta entre o Estado, por 
meio de suas políticas, e a sociedade, por meio de suas ações, em 
prol da preservação do meio ambiente.
D) A tecnologia necessária para o desenvolvimento de energias renováveis é incipiente, de 
maneira que o investimento nesse setor pouco contribui para o desenvolvimento sustentável.
______________________________________________________________________
 40- Em novembro de 2020, entrou em funcionamento um novo meio de paga-
mento criado pelo Banco Central do Brasil. O nome recebido por este tipo de operação é: 
A) TED B)  DOC C) POD D) PIX

PROVA DE REDAÇÃO PARA TODOS OS CARGOS
 Pensando na organização social, como vai ser a sociedade pós-isolamento, 
pós-coronavírus? Ocorrerão mudanças sociais e tecnológicas profundas ou voltará ao estilo 
de vida de antes? 
 Faça uma DISSERTAÇÃO das mudanças que ocorrerão na vida do ser humano 
em relação a essas questões. Lembre-se de colocar TÍTULO.

ANEXO III
Presentes e Ausentes:

CARGOS   PRESENTES  AUSENTES
MOTORISTA   10  00
MONITOR   22  01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 34  13
PSICÓLOGO  07  00
FONOAUDIÓLOGO  01  00
______________________________________________________________________

PORTARIA Nº. 054/2021.
 A SECRETÁRIA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALVO-
RADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e que lhe são 
conferidas por Lei.
   R E S O L V E:
 CONCEDER, 60 (SESSENTA) dias de Férias atinente aos períodos de 
2019-2020 (trinta dias) e 2020-2021 (trinta dias), Processo nº959/2021, ao (a) Servidor (a). 
GISELE AFONSA DA SILVA, ocupante da Função do Cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS, pertencente ao quadro de Pessoal Efetivo, admitido (a) em 01 de julho de 2015, 
regido (a) pelo Regime “Estatutário”, lotado (a) no (a) Divisão de Serviços Gerais, pela 
Autarquia Municipal de Educação, entidade desta Prefeitura Municipal, a partir do dia 30 
de agosto de 2021 à 28 de outubro de 2021, devendo retornar em sua atividade no dia 29 
de outubro de 2021, de acordo com o Estatuto dos Servidores Municipais de Alvorada do 
Sul Estado do Paraná.   
 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO 
DO PARANÁ, aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

ANTONIO D. SANTOS FILHO - Divisão de Recursos Humanos
JULIANA RIPOL MARTIN - Secretária Municipal de Educação

______________________________________________________________________

DECRETO Nº231/2021
 SÚMULA: Nomeia Conselho Municipal de Educação de Alvorada do Sul, 
Estado do Paraná.
 O Prefeito Municipal de Alvorada do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais,
 DECRETA
 Art.1º - Ficam nomeados a partir de trinta e um de agosto de dois mil e vinte 
e um, na função de membros para o Conselho Municipal de Educação de Alvorada do Sul, 
as pessoas a seguir nominados sendo um titular e um suplente: 
 I – Representantes da Secretaria Municipal de Educação:
 Titular: Fernanda Alves Veras Nogueira
 Suplente: Simone Toledo Barros de Lima
 Titular: Eliana Pedrão Braganti
 Suplente: Ieda Maria Voltarelli
 II – Representantes de Escola Públicas Estaduais:
 Titular: Renata Cristina de Souza
 Suplente: Maria do Carmo Tanajura da Silva
 Titular: Clóvis Aoki Romero
 Suplente: Marilene Silva Tanajura Alencar
 III – Representantes de Escolas Públicas Municipais:
 Titular: Rosanna Midori Kawanaka Nawate
 Suplente: Ellita Elis da Silva
 Titular: Maria Claudia Garcia
 Suplente: Regina Gonçalves de Oliveira
 IV – Representantes da Rede Particular de Ensino:
 Titular: Douglas Mateus da Costa Silva
 Suplente: Ana Julia Duarte Gil
 V – Representantes do Ensino Superior:
 Titular: Marcos Vinicius Pinheiro Alves
 Suplente: Dorca da Silva Grillo
 VI – Representantes de Pais de Alunos das Escolas Públicas Municipais:
 Titular: Simone Valeria Garcia Bufalo
 Suplente: Patricia Sanches de Oliveira
 VII – Representantes de Alunos da Educação Básica Pública:
 Titular: Maicon Henrique de Souza
 Suplente: Jovelina dos Santos
 VIII – Representantes do Núcleo Regional de Educação: 
 Titular: Onivaldo Piovesana
 Suplente: Ana Zilda Ascêncio
 Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, sendo publi-
cados no Quadro de Editais do Paço Municipal e posteriormente no Órgão de Imprensa do 
Município, revogando em especial, o Decreto nº 232/2019.
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, AOS 
TRINTA E UM DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

Juliana Ripol Martin - Diretora Superintendente
Marcos Antonio Voltarelli - Prefeito Municipal 

______________________________________________________________________

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021
 Comunicamos aos interessados que será disponibilizada a licitação a seguir: 
Registro de preço pregão presencial, nº 007/2021 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
PARA AQUISIÇÃO DOS ITENS FRUSTRADOS REFERENTES AO PREGÃO 01/2021 
DESTA AUTARQUIA, QUE VISAVA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MERENDA 
ESCOLAR.  O edital acima será disponibilizado e poderá ser obtido através do site www.
alvoradadosul.pr.gov.br, quaisquer informações necessárias pelo fone (43) 3157-1006/1008 
ou ainda pelo e-mail: licitacao@alvoradadosul.pr.gov.br. Serão respeitas as prerrogativas 
das leis complementares 123/2006 e 147/2014. Alvorada do Sul - Pr, 31 de agosto de 2021. 

Roberes Rivelino da Silva – pregoeiro 002/2021.
______________________________________________________________________

EXTRATO 1 TERMO  DE ADITIVO DO CONTRATO 3621/2021 - 
OBJETO DA LICITAÇÃO Pregão Nº. 11/2021.

 CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALVORADA 
DO SUL - PR
 CONTRATADO: bela kompra distribuidora - eirrelli INSCRITO SOB CNPJ Nº. 


