CONCURSO PÚBLICO
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – CRESS/MG
EDITAL N.O 02/2016, 25 DE FEVEREIRO DE 2016

Cargo: 201

Data e horário da prova:

Tipo

Auxiliar Administrativo

Domingo, 8/5/2016, às 14h

A

INSTRUÇÕES
•

•
•

Você receberá do fiscal:
o um caderno de questões da prova objetiva contendo 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de
resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta;
o um cartão de respostas ótico personalizado.
Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões e a codificação do cartão de respostas ótico estão
corretas.
Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do cartão de respostas,
com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

A amizade é uma predisposição...
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo.
Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas ótico.
Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu cartão de respostas ótico e
retirar-se da sala.
Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova.
Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES o cartão de respostas devidamente assinado.
Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada de
material transparente.
Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo
fiscal do IADES: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; tablet eletrônico;
walkman; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica;
palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.
Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas.
Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES.
Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA
•
•
•
•
•

Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s)
a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no cartão de respostas.
Leia atentamente cada questão e assinale, no cartão de respostas ótico, uma única alternativa.
O cartão de respostas ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos
locais destinados às respostas.
A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica de tinta preta, o
espaço a ela correspondente.
Marque as respostas assim:

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Questões de 1 a 45
LÍNGUA PORTUGUESA
Questões de 1 a 15

(D)

CRESS-MG envia carta ao Governo de Minas

4

7

10

13

16
17

(B)
(C)

Texto 1 para responder as questões de 1 a 5.

1

(A)

O Conselho Regional de Serviço Social de Minas
Gerais CRESS-MG, que tem como missão fiscalizar,
orientar, disciplinar e defender o exercício profissional de
assistente social no estado de Minas Gerais, encaminhou
recentemente uma carta ao atual governador estadual,
Fernando Pimentel.
O documento traz um pouco do histórico de lutas da
profissão e destaca as principais bandeiras da categoria, como
a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, sem
redução salarial, prevista pela Lei Federal no 12.317.
Na carta, o CRESS-MG também solicita ao governo a
realização de novos concursos públicos para assistentes
sociais e a incorporação de assistentes sociais no quadro de
servidores da educação estadual para que possam atuar nas
escolas estaduais, em todos os níveis e modalidades, em
consonância com a Lei Estadual no 16.683, de 10 de janeiro
de 2007.
Disponível em: <http://cress-mg.org.br/Conteudo/30a834ce-1e8e-49689c35-1e096bb9e251/CRESS-MG-envia-carta-ao-Governo-de-Minas->.
Acesso em: 3 mar. 2016, com adaptações.

(E)

QUESTÃO 3 _______________________
A respeito do uso da vírgula no texto, assinale a alternativa
correta.
(A)
(B)

(C)

(D)

QUESTÃO 1 _______________________
Com base na leitura compreensiva do texto, assinale a
alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

O primeiro parágrafo, além de retomar a mensagem
expressa pelo título, acrescenta-lhe uma informação
quanto ao conteúdo da carta enviada ao governador
de Minas Gerais.
Além de fiscalizar, orientar, disciplinar e defender o
exercício do(a) assistente social em Minas Gerais, o
Conselho Regional de Serviço Social de Minas
Gerais tem como missão enviar cartas para as
autoridades governamentais do estado.
A Lei Federal no 12.317 prevê a redução da jornada de
trabalho do(a) assistente social para 30 horas semanais,
sem que ocorra a redução do salário dessa categoria.
A Lei Estadual no 16.683, de 10 de janeiro de 2007,
prevê a realização de novos concursos públicos para
assistentes sociais, que serão incorporados(as) no
quadro de servidores da educação estadual para que
possam atuar nas escolas estaduais, em todos os níveis e
modalidades.
Pode-se concluir que a carta enviada ao governador
Fernando Pimentel tem como propósito principal
informá-lo a respeito da história de luta dos(as)
assistentes sociais do estado.

QUESTÃO 2 _______________________
No que se refere à significação dos vocábulos no contexto, é
correto afirmar que
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os vocábulos “carta” (linha 5) e “documento” (linha 7)
mantêm uma relação de equivalência.
a substituição de “encaminhou” (linha 4) por
remeteu alteraria o sentido original.
o significado de “bandeiras” (linha 8) deve ser
compreendido literalmente.
a palavra “lutas” (linha 7) refere-se especialmente
aos combates corpo a corpo entre os(as) assistentes
sociais e o Governo de Minas.
o verbo “atuar” (linha 14) deixa de ser sinônimo de
agir e passa a ter o mesmo significado de trabalhar.

(E)

Está indevido em pelo menos uma das suas
ocorrências no primeiro parágrafo.
É opcional antes e depois da oração “que tem como
missão fiscalizar, orientar, disciplinar e defender o
exercício profissional de assistente social no estado
de Minas Gerais” (linhas de 2 a 4).
Seria obrigatório entre as orações do trecho “O
documento traz um pouco do histórico de lutas da
profissão e destaca as principais bandeiras da
categoria” (linhas 7 e 8), caso o autor substituísse o
vocábulo destacado pela conjunção no entanto.
Poderia ocorrer entre os termos relacionados pela
conjunção destacada no trecho “Na carta, o
CRESS-MG também solicita ao governo a realização
de novos concursos públicos para assistentes sociais
e a incorporação de assistentes sociais no quadro de
servidores da educação estadual” (linhas de 11 a 14).
Deixaria de ser obrigatório na passagem “em
consonância com a Lei Estadual no 16.683, de 10 de
janeiro de 2007.” (linhas de 15 a 17), caso o autor
substituísse o termo destacado pela oração que foi
promulgada em 10 de janeiro de 2007.

QUESTÃO 4 _______________________
De acordo com as regras de concordância prescritas pela
norma-padrão, o trecho “Na carta, o CRESS-MG também
solicita ao governo a realização de novos concursos públicos
para assistentes sociais” (linhas de 11 a 13) poderia ser
substituído pela seguinte oração:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Na carta, o CRESS-MG também solicita ao governo
que seja realizado novos concursos públicos para
assistentes sociais.
Na carta, o CRESS-MG também solicita ao governo
que se realizem novos concursos públicos para
assistentes sociais.
Na carta, o CRESS-MG também solicita ao governo
que se garantam a realização de novos concursos
públicos para assistentes sociais.
Na carta, o CRESS-MG também solicita ao governo
que seja feito a realização de novos concursos
públicos para assistentes sociais.
Na carta, o CRESS-MG também é solicitado ao
governo a realização de novos concursos públicos
para assistentes sociais.
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QUESTÃO 5 _______________________

(A)

Considerando os elementos responsáveis pela coesão e pela
coerência do texto, assinale a alternativa correta.

(B)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

A substituição do pronome destacado na oração “que
tem como missão fiscalizar, orientar, disciplinar e
defender o exercício profissional de assistente social
no estado de Minas Gerais” (linhas de 2 a 4) pela
construção a qual preservaria a relação entre as
orações que compõem o primeiro período do texto.
O autor não poderia empregar a construção Esse
documento no lugar do termo “O documento”
(linha 7), pois a relação entre os dois primeiros
parágrafos seria comprometida.
Caso o autor substituísse o trecho “O documento traz
um pouco do histórico de lutas da profissão e destaca
as principais bandeiras da categoria” (linhas 7 e 8)
pela redação O documento não só traz um pouco
do histórico de lutas da profissão, mas destaca as
principais bandeiras da categoria, a relação de
sentido entre as orações seria mantida.
Seria possível, desde que não houvesse prejuízo à
mensagem original, substituir pela conjunção
conforme o vocábulo destacado na oração “como a
redução da jornada de trabalho para 30 horas
semanais, sem redução salarial, prevista pela Lei
Federal no 12.317.” (linhas de 8 a 10).
A coesão e a coerência seriam preservadas, caso o
autor optasse por empregar a redação a fim de que
possam atuar nas escolas estaduais, em todos os
níveis e modalidades, de acordo com a Lei
Estadual no 16.683, de 10 de janeiro de 2007. no
lugar da construção “para que possam atuar nas
escolas estaduais, em todos os níveis e modalidades,
em consonância com a Lei Estadual no 16.683, de 10
de janeiro de 2007.” (linhas de 14 a 17).

(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 7 _______________________
Caso julgasse necessário, o autor poderia, desde que
respeitadas as regras acerca do emprego do sinal indicativo
de crase, substituir o período “Cria campanhas de
alimentação, saúde, educação e recreação e implanta projetos
assistenciais.” (linhas de 6 a 8) pela seguinte redação:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Texto 2 para responder as questões de 6 a 10.
Serviço social
1

4

7

10

12

Dá vida à campanhas de alimentação, saúde,
educação e recreação e implanta projetos de
assistência à população marginalizada.
Traz à realidade campanhas de alimentação, saúde,
educação e recreação e implanta projetos de
assistência àqueles indivíduos em situação de risco.
Cria campanhas de alimentação, saúde, educação e
recreação direcionadas às crianças carentes e
implanta projetos assistenciais dirigidos à certa
parcela da população de adolescentes e adultos.
Volta-se à criação de campanhas de alimentação, saúde,
educação e recreação e implanta projetos assistenciais
destinados à uma população necessitada.
Dá origem à cinco campanhas de alimentação, saúde,
educação e recreação e implanta à sua maneira
projetos assistenciais.

QUESTÃO 8 _______________________

O (A) assistente social faz o planejamento e a execução
de políticas públicas e de programas sociais voltados para o
bem-estar coletivo e a integração do indivíduo na sociedade.
Ele(a) trabalha com questões como exclusão social,
acompanhando, analisando e propondo ações para melhorar as
condições de vida de crianças, adolescentes e adultos. Cria
campanhas de alimentação, saúde, educação e recreação e
implanta projetos assistenciais. Em penitenciárias e abrigos de
menores, propõe ações e desenvolve a capacitação para a
reintegração dos marginalizados. É obrigatória a inscrição no
Conselho Regional de Serviço Social para o exercício da
profissão.
Disponível em: <http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/cienciashumanas-sociais/servico-social-688043.shtml>.
Acesso em: 7 mar. 2016, com adaptações.

Considerando o que prescreve a norma-padrão a respeito de
regência verbal, o período “Em penitenciárias e abrigos de
menores, propõe ações e desenvolve a capacitação para a
reintegração dos marginalizados.” (linhas de 8 a 10) poderia
ser substituído pela redação a seguir:
(A)

(B)

(C)

(D)

QUESTÃO 6 _______________________
Com base nas relações morfossintáticas do período “Cria
campanhas de alimentação, saúde, educação e recreação e
implanta projetos assistenciais.” (linhas de 6 a 8), assinale a
alternativa correta.
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O período é composto por subordinação, já que a
segunda oração funciona como complemento do
verbo “Cria”.
As duas orações referem-se a um sujeito que não
pode ser determinado.
Os verbos “Cria” e “implanta” referem-se a sujeitos
diferentes.
O termo “projetos assistenciais” exerce a função de
objeto direto.
O predicado da oração “e implanta projetos
assistenciais”
deve
ser
classificado
como
verbo-nominal, pois expressa, ao mesmo tempo, uma
ação realizada pelo sujeito e o estado em que ele se
encontra ao realizá-la.

(E)

Em penitenciárias e abrigos de menores que atua,
propõe ações e desenvolve a capacitação para a
reintegração dos marginalizados.
Em penitenciárias e abrigos de menores aonde
trabalha, propõe ações e desenvolve a capacitação
para a reintegração dos marginalizados.
Em penitenciárias e abrigos de menores que se
dirige, propõe ações e desenvolve a capacitação para
a reintegração dos marginalizados.
Em penitenciárias e abrigos de menores que assiste,
propõe ações e desenvolve a capacitação para a
reintegração dos marginalizados.
Em penitenciárias e abrigos de menores que vai,
propõe ações e desenvolve a capacitação para a
reintegração dos marginalizados.
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QUESTÃO 9 _______________________

(D)

Conforme as informações do texto e o modo como estão
organizadas, assinale a alternativa correta.

(E)

(A)

(B)
(C)
(D)

(E)

O autor defende uma opinião quanto ao trabalho que
deve ser desenvolvido pelo(a) assistente social, por
isso faz uso predominantemente da dissertação.
As ações do(a) assistente social estão voltadas,
principalmente, à população que vive nas ruas.
O (A) assistente social pode e deve atuar como
profissional de saúde e de educação.
A sequência em que são apresentadas as ideias revela
que a narração sobrepõe-se à dissertação e à
descrição.
O propósito principal do autor é informar
objetivamente o leitor a respeito de uma profissão.

reforça o preconceito ao sugerir que apenas os
homens são machistas.
manifesta o apoio de assistentes sociais à luta pelos
direitos das mulheres.

QUESTÃO 12 ______________________
Assinale a alternativa cuja oração apresenta um termo com a
mesma função sintática do vocábulo destacado no período
“Machistas não passarão!”.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Machistas, vocês não passarão!
Não passarão machistas!
Não passarão, machistas!
As pessoas que são machistas não passarão!
Vocês, machistas, não passarão!

Texto 4 para responder as questões de 13 a 15.

QUESTÃO 10 ______________________
Considerando as regras de ortografia e de acentuação gráfica
vigentes, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

A grafia correta do vocábulo “bem-estar” (linha 3) é
bem estar.
Assim como o vocábulo “adolescentes” (linha 6),
adolescencia também deixou de ser acentuado
graficamente.
Outra redação possível para o trecho “propondo
ações para melhorar as condições de vida de
crianças, adolescentes e adultos.” (linhas 5 e 6) seria
propondo ações para melhorar as condições de
vida que crianças, adolescentes e adultos tem.
Caso o autor resolvesse acrescentar o prefixo hiper
ao
substantivo
população,
deveria
grafar
hiperpopulação.
Se o vocábulo “obrigatória” (linha 10) é acentuado
graficamente, logo o seu derivado obrigatóriamente
também o é.

O padrão ofício
1

4

Há três tipos de expedientes que se diferenciam antes pela
finalidade do que pela forma: o ofício, o aviso e o memorando.
Com o fito de uniformizá-los, pode-se adotar uma diagramação
única, que siga o que chamamos de padrão ofício.
Disponível em: <http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/
assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica/
manual-de-redacao.pdf>. Acesso em: 8 mar. 2016.

QUESTÃO 13 ______________________
Considerando a situação comunicativa na qual se insere cada
um dos expedientes mencionados no texto, assinale a
alternativa correta.
(A)

(B)

Texto 3 para responder as questões 11 e 12.
(C)

(D)

(E)
Disponível em: <http://www.cfess.org.br/visualizar/noticia/cod/1244>.
Acesso em: 8 mar. 2016.

Em uma comunicação oficial entre ministros de
Estado e autoridades hierarquicamente inferiores,
deve-se utilizar como expediente o aviso.
O aviso tem como característica principal a
agilidade, já que circula entre unidades
administrativas de um mesmo órgão.
O memorando é a modalidade de comunicação entre
unidades administrativas de órgãos diferentes.
Trata-se, portanto, de uma forma de comunicação
eminentemente interna.
O aviso é a única correspondência oficial em que se
permite o tratamento de assuntos pessoais entre
funcionários de um mesmo setor do serviço público,
o que explica certo grau de informalidade.
A finalidade do ofício é o tratamento de assuntos
oficiais pelos órgãos da Administração Pública entre
si e também com particulares.

QUESTÃO 11 ______________________

QUESTÃO 14 ______________________

Com base na leitura compreensiva do texto, conclui-se que
ele

No contexto da comunicação oficial, o fecho de uma
correspondência expedida por um deputado a um senador

(A)
(B)
(C)

dirige-se apenas às mulheres que são assistentes
sociais e lutam pelos próprios direitos.
homenageia as mulheres pela coragem de lutar
contra uma sociedade machista.
exalta as conquistas das mulheres no combate ao
machismo.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

pode ser Atenciosamente,.
pode ser Desde já, agradeço a atenção,.
pode ser tanto Mui respeitosamente, quanto
Respeitosamente,.
deve ser Atentamente,.
deve ser Respeitosamente,.
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QUESTÃO 15 ______________________

QUESTÃO 19 ______________________

Quanto à diagramação dos documentos de acordo com o
padrão ofício, assinale a alternativa correta.

Em determinada empresa de entregas rápidas, dos 60
empregados, 25 têm habilitação para carros, 30 para motos e
25 não têm habilitação, pois trabalham na parte
administrativa. Quantos empregados têm habilitação para
carro e para moto?

(A)
(B)

(C)
(D)
(E)

A última parte do documento deve ser reservada ao
fecho.
Apenas o memorando deve informar, logo após a
data e o local em que foi assinado o documento, o
endereço do destinatário.
Antes da data e do local, deve ser informado o
assunto do documento.
Ao final do texto, devem ser apresentados o nome e
o cargo do destinatário.
Antes do texto propriamente dito, devem ser
informados o tipo e o número do expediente, seguido
da sigla do órgão que o expede.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

5
10
15
20
25

QUESTÃO 20 ______________________

MATEMÁTICA
Questões de 16 a 25

QUESTÃO 16 ______________________
Em uma pesquisa realizada com os funcionários de
deles responderam que têm casa
determinada empresa,
própria, 25% disseram que moram de aluguel e 60 não
quiseram responder. Considerando essa situação hipotética, é
correto afirmar que o número de funcionários dessa empresa
é igual a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Essas figuras apresentam os cinco primeiros elementos de
uma sequência. A figura que está na terceira posição, da
esquerda para a direita, pode ocupar a posição de ordem
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

90.
154.
240.
381.
479.

QUESTÃO 21 ______________________

100.
120.
160.
200.
240.

QUESTÃO 17 ______________________
Considere hipoteticamente que Paulo pretende comprar um
notebook e uma impressora. Em determinada loja, o
notebook custava R$ 1.200,00 e a impressora R$ 800,00. O
vendedor concedeu um desconto de 10% no preço do
notebook e de R$ 50,00 no preço da impressora. Nessas
condições, em relação ao valor total da compra, o desconto
foi de

Em razão das quedas nas vendas, o proprietário de
determinada loja aplicou o desconto de 20% no preço de uma
calça. Com a intensa procura pelo produto, ele resolveu
reajustar o valor praticado com o desconto em 30%.
Considerando essa situação hipotética, é correto afirmar que
esse último valor, em relação ao valor original da calça, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

igual.
10% menor
4% menor.
4% maior.
10% maior.
Área livre

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

8,5%.
12%.
15%.
16,25%.
17%.

QUESTÃO 18 ______________________
Observe que a sequência (37, 41, 45, ...) é formada somente
por números ímpares. O centésimo termo da sequência é o
número
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

133.
233.
333.
433.
533.
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QUESTÃO 22 ______________________

QUESTÃO 23 ______________________

Os sete primeiros termos de uma sequência de figuras,
representados por a1, a2, a3, a4, a5, a6 e a7, são os seguintes:

(25/3/2015)
Mais
de
mil
pessoas
que vivem na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o
maior arranjo populacional de Minas Gerais, deslocam-se da
respectiva cidade para trabalhar ou estudar, segundo dados
divulgados pelo estudo Arranjos Populacionais e
Concentrações Urbanas do Brasil, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). O número corresponde a
12% da população da Região Metropolitana de Belo
Horizonte, que é de 4,7 milhões de pessoas.
Disponível em: <http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2015/03/25/
internas_economia,631091/cerca-de-12-da-populacao-da-grande-bh-sedesloca-da-sua-cidade-para-t.shtml>. Acesso em: 20 mar. 2015,
com adaptações.

Ao ler a notícia no jornal, o leitor deixou cair café sobre um
número importante no texto. Considerando essa situação
hipotética, é correto afirmar que o número que está ilegível é
o seguinte:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

56.
560.
5.600.
56.000.
560.000.

QUESTÃO 24 ______________________
A autonomia de um veículo é a distância, em quilômetros (km),
que ele consegue percorrer com o tanque de combustível cheio
até precisar reabastecer.

Com base no exposto, assinale a alternativa que corresponde
ao termo a388.
(A)

(B)

Com o objetivo de descobrir a autonomia do próprio carro,
Paulo encheu o tanque e andou com o veículo 180 km. Nesse
momento, o marcador de combustível marcava de tanque
cheio. Considerando que o marcador estava correto, e
desconsiderando algum combustível de reserva, a autonomia
do carro de Paulo, em quilômetros, é igual a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

180.
300.
480.
540.
600.

QUESTÃO 25 ______________________
(C)

(E)

CONCURSO PÚBLICO – CRESS/MG

(D)

Foram instaladas 100 novas lâmpadas para melhorar a
iluminação das avenidas Brasil e Afonso Pena, em Belo
Horizonte. Se, na Avenida Brasil, foram instaladas
58 lâmpadas e, na Avenida Afonso Pena, 46, quantas
lâmpadas foram instaladas no cruzamento das duas ruas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

0
2
4
6
8
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RACIOCÍNIO LÓGICO
Questões de 26 a 35

QUESTÃO 30 ______________________

QUESTÃO 26 ______________________

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Considere as proposições:
p: Paulo é mineiro.
q: Pedro é rico.
Assinale a alternativa que indica a melhor tradução, em
linguagem corrente, para a proposição ~ ∧ .
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Paulo é mineiro e Pedro é rico.
Paulo é goiano e Pedro é rico.
Paulo é mineiro ou Pedro não é rico.
Paulo não é mineiro ou Pedro é rico.
Paulo não é mineiro e Pedro é rico.

Assinale a alternativa que apresenta uma proposição
verdadeira.

(B)
(C)
(D)
(E)

Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais, e Rio de
Janeiro é a capital do Brasil.
Ouro Preto é uma cidade litorânea ou Sete Lagoas é
um município paulista.
Se Sabará está na Argentina, então 2 × 3 = 5.
Minas Gerais está na Região Nordeste se, e somente
se, 2 × 3 = 6.
Juiz de Fora está no estado do Rio de Janeiro, e Belo
Horizonte foi a primeira capital de Minas Gerais.

Considerando os símbolos representativos dos conectivos, a
alternativa que apresenta a proposição verdadeira é a
seguinte:
2 + 5 = 10 ∨ 5 × 8 = 32.
2 + 5 = 10 ∧ 5 × 8 = 32.
3 + 10 = 15 ∧ 4 × 10 = 40.
3 + 10 = 15 ∨ 4 × 10 = 40.
3 + 12 = 15 ∧ 40 ÷ 10 = 5.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

~

( ∧ )

V
F
V
F

QUESTÃO 32 ______________________
Assinale a alternativa que indica a negação da proposição
“Não é verdade que o irmão de Pedro é carioca ou que a irmã
é paulista”.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

0
1
2
3
4
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O irmão de Pedro não é carioca ou a irmã não é
paulista.
O irmão de Pedro é carioca e a irmã não é paulista.
O irmão de Pedro é mineiro e a irmã é goiana.
O irmão de Pedro não é carioca e a irmã é paulista.
O irmão de Pedro não é carioca e a irmã não é
paulista.

QUESTÃO 33 ______________________
Paulo afirmou à sua mãe: “Amanhã só me chame para ir à
escola se não chover ou não estiver frio.” A mãe de Paulo,
conhecedora das regras da lógica, não o chamou no dia
seguinte.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

choveu e estava frio.
choveu, mas não estava frio.
não choveu, mas estava frio.
fez sol e estava calor.
não choveu e não estava frio.

QUESTÃO 34 ______________________

Considerando a tabela verdade apresentada, depois do
correto preenchimento dos espaços em branco com os
valores lógicos V ou F, quantas vezes aparecerá a letra V?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Pedro não é advogado ou não estuda.
Pedro não é advogado e não estuda.
Pedro é médico e não trabalha.
Pedro não é advogado e estuda.
Pedro é advogado e não estuda.

Nesse caso hipotético, no dia seguinte ao pedido de Paulo, é
possível que

QUESTÃO 29 ______________________
V
V
F
F

∼ .
.
∼ .
.
∧ .

QUESTÃO 31 ______________________

QUESTÃO 28 ______________________

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

e , a proposição

Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição
“Pedro é advogado e estuda”.

QUESTÃO 27 ______________________

(A)

Considerando duas proposições simples,
∼ ⟶ é equivalente a

O valor lógico da proposição (2 = 6) ↔ √8 = 4 é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

falso.
verdadeiro.
inclusivo.
verdadeiro e falso.
falso e verdadeiro.
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QUESTÃO 35 ______________________

(C)

: Se Laura aprende o conteúdo de matemática, então ela
aprende o conteúdo de física.

(D)

: Se Laura aprende o conteúdo de física, ela é aprovada em
física.
: Laura foi aprovada em física.
Considerando que o argumento formado pelas premissas
e e pela conclusão não é um argumento válido, para
transformá-lo em um argumento válido, é necessário alterar a
condicional das proposições e para uma
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

bicondicional.
conjunção.
disjunção.
negação.
disjunção exclusiva.

(E)

QUESTÃO 39 ______________________
Considerando o Microsoft Word 2016, assinale a alternativa
que indica o procedimento efetuado para alterar o
espaçamento entre linhas de um documento inteiro, sem
selecionar o texto do documento.
(A)
(B)

(C)

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Questões de 36 a 45

(D)
(E)

QUESTÃO 36 ______________________
Assinale a alternativa que corresponde à configuração de
backup no Windows 10.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Selecionar o botão Iniciar > Configurações >
Atualização e Segurança > Backup.
Selecionar o botão Iniciar > Configurações >
Personalização > Iniciar.
Abrir o Explorador de Arquivos e arrastar os
arquivos para uma pasta do OneDrive.
Selecionar o botão Iniciar > Configurações > Contas >
Opções de Entrada.
Selecionar o botão Iniciar > Google Drive.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Configuração; Administração; e, Personalização do
SO.
Pessoal; Desktop; Documentos; Música; Imagens;
Vídeos; e, Download.
Drivers de Hardware; Ferramentas de Rede; Hora e
data; Impressão; Usuários; e, Grupos.
Acessórios; Escritório; Gráficos; e, Internet.
Drivers de Hardware; Configuração; Acessórios; e,
Ferramentas de Rede.

Clique em Design > Espaçamento entre Parágrafos, e
escolha uma das opções de espaçamento interno.
Clique em Inserir > Espaçamento de Linha e
Parágrafo, e escolha uma das opções de espaçamento
interno.
Selecione os parágrafos que você deseja alterar,
clique em Página Inicial > Espaçamento de Linha e
Parágrafo, e escolha uma das opções.
Clique em Página Inicial > Parágrafo > Marcadores
ou Numeração, e escolha uma das opções.
Não é possível alterar o espaçamento entre linhas de
um documento inteiro sem selecionar o respectivo
texto.

QUESTÃO 40 ______________________
No que se refere aos cuidados que devem ser tomados antes
de abrir os anexos de um e-mail, assinale a alternativa
correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 37 ______________________
No Ubuntu 10.04, no menu Locais, o usuário tem acesso às
seguintes pastas:

computador de baixo custo, que se destina ao uso
individual ou por um pequeno grupo de pessoas.
computador pequeno que permite o acesso de
diversos usuários, simultaneamente.
assistente digital pessoal utilizado em tarefas mais
simples.

Se o e-mail for de uma pessoa conhecida, não é
necessário tomar nenhum cuidado.
Abrir o arquivo para verificar o conteúdo.
Excluir o arquivo se o e-mail for falso.
Enviar o arquivo para outro e-mail antes de abri-lo.
Executar o antivírus para verificar se o arquivo está
infectado, mesmo que o e-mail seja de uma pessoa
conhecida.

QUESTÃO 41 ______________________
No LibreOffice Writer, é possível exportar um arquivo
aberto para o formato PDF ao clicar no menu
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Arquivo > Exportar como PDF.
Ferramentas > Exportar como PDF.
Inserir > Exportar como PDF.
Formatar > Exportar como PDF.
Design > Exportar como PDF.

QUESTÃO 42 ______________________

QUESTÃO 38 ______________________

Na internet, um dos serviços mais utilizados são os sites de
busca, os quais correspondem a uma página da internet que

O sistema computacional (SC) é um

(A)
(B)
(C)

(A)
(B)

programa (software) que processa dados de acordo
com um dispositivo eletrônico (hardware).
conjunto de dispositivos eletrônicos (hardware)
capaz de processar dados de acordo com um
programa (software).

CONCURSO PÚBLICO – CRESS/MG

(D)
(E)

utiliza aplicativos para navegar na rede.
protege o computador.
realiza consultas de diversos assuntos, retornando
como resultado os links das páginas que têm alguma
referência com o assunto consultado.
oferece serviços de mensagens instantâneas.
faz apresentação de slides.
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QUESTÃO 43 ______________________
O Internet Explorer consiste em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(D)

assistente de apresentações, no qual é possível
preparar uma apresentação de forma mais rápida.
software aplicativo conhecido como navegador ou
browser utilizado para navegar na internet.
programa de planilha eletrônica para o computador.
programa de edição de texto que permite a
organização e a produção de textos.
gerenciador de arquivos que administra as pastas e os
arquivos do computador.

QUESTÃO 44 ______________________
Como mesclar células em uma tabela no Microsoft Excel
2016?
(A)
(B)
(C)

(D)
(E)

Selecionar a célula da esquerda, depois clicar em
Início > Mesclar e Centralizar.
Na guia Página Inicial, no grupo Células, clicar em
Formatar.
Selecionar duas ou mais células adjacentes que se
deseja mesclar, depois clicar em Início > Mesclar e
Centralizar.
Na guia Página Inicial, no grupo Células, clicar em
Inserir.
Selecionar duas ou mais células adjacentes que se
deseja mesclar, depois clicar em Início >
Quebrar Texto Automaticamente.

QUESTÃO 45 ______________________
Quanto à definição de assinatura digital, assinale a
alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(C)

Entidade semelhante a um cartório público que emite
certificados digitais.
Documento somente leitura que não pode ser
alterado.
Endereço de e-mail do signatário.
Certificado de autenticação emitido por uma
autoridade de certificação.
Marca de autenticação eletrônica e criptografada
sobre informações digitais, a qual confirma que elas
são originárias do signatário e não foram alteradas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 46 a 60
LEGISLAÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Questões de 46 a 60

(E)

QUESTÃO 47 ______________________
Acerca do aspecto formal da Administração Pública, assinale
a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)

(D)

(E)

Em relação ao conceito de órgão público, assinale a
alternativa correta.
(A)
(B)

(C)

(D)
(E)

O conceito de Administração Pública indireta se forma pelas
seguintes características: pessoa jurídica,

Considerando que a expressão Administração Pública possui,
basicamente, dois sentidos, é correto afirmar que, no sentido

(B)
(C)

(B)

CONCURSO PÚBLICO – CRESS/MG

Órgão público se confunde com pessoa jurídica.
Com base na teoria do órgão, pode-se definir órgão
público como uma unidade que congrega atribuições
exercidas pelos agentes públicos que o integram,
com o objetivo de expressar a vontade do Estado.
Órgão público se confunde com a pessoa física
denominada agente público, porque congrega
funções que ela vai exercer.
O órgão público tem personalidade jurídica própria,
já que integra a estrutura da Administração direta.
Os órgãos públicos não podem ser dotados de
capacidade processual.

QUESTÃO 49 ______________________

(A)

material, a expressão Administração Pública designa os
entes que exercem a atividade administrativa.
orgânico, a expressão Administração Pública designa a
natureza da atividade exercida pelos entes que
desempenham a atividade administrativa.

No Brasil, há uma separação absoluta dos poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário.
Os poderes Legislativo e Judiciário não podem
exercer nenhuma função administrativa.
O Poder Judiciário participa da função legislativa
quando dá início a projetos de lei, quando veta
projetos aprovados pela Assembleia ou quando adota
medidas provisórias.
No direito brasileiro, as funções políticas repartem-se
entre Executivo e Legislativo, com acentuada
predominância do Executivo.
No exercício das atribuições políticas, há
exclusividade do Poder Executivo.

QUESTÃO 48 ______________________

QUESTÃO 46 ______________________

(A)

material, a expressão Administração Pública é a
própria função administrativa que incumbe,
predominantemente, ao Poder Executivo.
orgânico, a expressão Administração Pública é a
própria função administrativa que incumbe,
predominantemente, ao Poder Executivo.
material, a expressão Administração Pública
compreende pessoas jurídicas, órgãos e agentes
públicos incumbidos de exercer uma das funções em
que se triparte a atividade estatal, ou seja, a função
administrativa.

(D)
(E)

pública, capacidade específica, controle administrativo
e descentralização.
privada,
capacidade
específica,
controle
administrativo e descentralização.
política, capacidade específica, controle administrativo
e descentralização.
pública, capacidade genérica, controle administrativo
e descentralização.
privada, capacidade genérica, controle administrativo
e descentralização.
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QUESTÃO 50 ______________________

QUESTÃO 53 ______________________

A respeito da classificação dos órgãos públicos, assinale a
alternativa correta.

Com relação a empresas públicas e privadas, assinale a
alternativa que apresenta a definição de empresas estatais ou
governamentais.

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

Quanto à posição estatal, são classificados como
superiores, que são os que se localizam na cúpula da
Administração, subordinados diretamente à chefia
dos órgãos independentes.
Órgãos subalternos são órgãos de direção, controle e
comando, mas sujeitos à subordinação e ao controle
hierárquico de uma chefia.
Quanto à esfera de ação, classificam-se em centrais
(que exercem atribuições em todo o território
nacional, estadual ou municipal) e locais (que atuam
sobre uma parte do território).
Quanto à estrutura, os órgãos podem ser singulares
ou coletivos.
Quanto à composição, os órgãos podem ser simples
ou compostos.

(A)

(B)

(C)

QUESTÃO 51 ______________________

(D)

No que se refere ao conceito de Administração indireta,
assinale a alternativa correta.

(E)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Pessoa jurídica de direito privado, criada por lei, com
capacidade de autoadministração, para o desempenho
de serviço público descentralizado, mediante controle
administrativo exercido nos limites da lei.
Pessoa jurídica de direito público, criada por decreto,
com capacidade de autoadministração, para o
desempenho de serviço público descentralizado,
mediante controle administrativo exercido nos
limites da lei.
Pessoa jurídica de direito privado, criada por decreto,
com capacidade de autoadministração, para o
desempenho de serviço público descentralizado,
mediante controle administrativo exercido nos
limites da lei.
Pessoa jurídica de direito público, criada por lei, sem
capacidade de autoadministração, para o desempenho
de serviço público descentralizado, mediante controle
administrativo exercido nos limites da lei.
Conjunto de pessoas jurídicas, de direito público ou
privado, criadas por lei, para desempenhar atividades
assumidas pelo Estado, seja como serviço público,
seja a título de intervenção no domínio econômico.

São todas as entidades, civis ou comerciais, de que o
Estado tenha o controle acionário, abrangendo a
empresa pública, a sociedade de economia mista e
outras empresas que não tenham essa natureza e às
quais a Constituição faça referência.
São todas as entidades, civis ou comerciais, de que o
particular tenha o controle acionário, abrangendo a
empresa pública, a sociedade de economia mista e
outras empresas que não tenham essa natureza e às
quais a Constituição faça referência.
São todas as entidades civis, sem incluir as comerciais,
de que o Estado tenha o controle acionário, abrangendo
a empresa pública, a sociedade de economia mista e
outras empresas que não tenham essa natureza e às
quais a Constituição faça referência.
São todas as entidades civis de que o particular tenha o
controle acionário, não abrangendo a empresa pública.
São apenas as entidades comerciais de que o Estado
tenha o controle acionário, abrangendo somente a
sociedade de economia mista.

QUESTÃO 54 ______________________
Acerca do conceito de ato administrativo, assinale a
alterativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)

(E)

Decorre de acontecimentos naturais que independem do
homem ou que dele dependem apenas indiretamente.
Ocorre quando o fato corresponde à descrição
contida na norma legal.
Ocorre quando o fato descrito na norma legal produz
efeitos no campo do direito administrativo.
É a declaração do Estado ou de quem o represente,
que produz efeitos jurídicos imediatos, com
observância da lei, sob regime jurídico de direito
público e sujeita a controle pelo Poder Judiciário.
É todo ato praticado no exercício da função
administrativa.

QUESTÃO 55 ______________________

QUESTÃO 52 ______________________

Acerca das normas do Estatuto do Conselho Federal de
Serviço Social (CFESS), assinale a alternativa correta.

A respeito da produção do ato administrativo e dos efeitos
dele, assinale a alternativa correta.

(A)

(A)

(B)
(C)
(D)
(E)

Os atos enunciativos, que apenas atestam ou
declaram a existência de um direito ou de uma
situação, são atos administrativos.
Os despachos de encaminhamento de papéis e
processos são atos administrativos.
Os atos de opinião, como pareceres e laudos, são atos
administrativos.
Os atos materiais de simples execução são atos
administrativos.
Os atos que não produzem efeitos jurídicos são atos
da administração.

CONCURSO PÚBLICO – CRESS/MG

(B)

(C)
(D)
(E)

Os Conselhos Federal e Regionais de Serviço Social
deverão elaborar os próprios balancetes anuais.
A aprovação dos balancetes anuais dos Conselhos
Federal e Regionais de Serviço Social será submetida
ao Conselho Pleno do CFESS.
Os Conselhos Federal e Regionais de Serviço Social
deverão elaborar os próprios balancetes mensais.
O Conselho Federal deve encaminhar ao Conselho
Fiscal o balancete anual até o dia 20 do mês de janeiro.
Os Conselhos Federal e Regionais de Serviço Social
deverão elaborar os próprios balancetes mensais, que
conterão apenas o Ofício de Encaminhamento e o
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.
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QUESTÃO 56 ______________________

(C)

Quanto aos atributos dos atos administrativos, assinale a
alterativa correta.

(D)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

A autoexecutoriedade é o atributo pelo qual os atos
administrativos
se
impõem
a
terceiros,
independentemente de concordância.
A imperatividade é o atributo pelo qual o ato
administrativo pode ser posto em execução pela
própria Administração Pública, sem necessidade de
intervenção do Poder Judiciário.
A presunção de legitimidade é o atributo pelo qual o
ato administrativo deve corresponder a figuras
definidas previamente pela lei como aptas a produzir
determinados resultados.
A presunção de legitimidade diz respeito à
conformidade do ato com a lei. Em decorrência
desse atributo, presumem-se, até prova em
contrário, que os atos administrativos foram
emitidos com observância da lei.
A imperatividade é o atributo pelo qual o ato
administrativo deve corresponder a figuras definidas
previamente pela lei como aptas a produzir
determinados resultados.

(E)

QUESTÃO 59 ______________________
Em relação às normas do Estatuto do Conselho Federal de
Serviço Social (CFESS), assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

QUESTÃO 57 ______________________
(D)
Considerando o Regimento Interno do Conselho Regional de
Serviço Social (CRESS) de Minas Gerais, assinale a
alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Compete ao CRESS 6a Região, em sua área de
jurisdição: orientar, disciplinar, fiscalizar e defender
o exercício da profissão de assistente social; e zelar
pelo livre exercício, pela dignidade e autonomia da
profissão.
Compete às seccionais, como órgãos do CRESS,
cobrar e receber anuidades, taxas, emolumentos e
multas, de acordo com as normas vigentes, e
deliberação das instâncias competentes.
Compete às seccionais, como órgãos do CRESS,
coordenar a realização do Encontro Descentralizado
quando ocorrer no âmbito da respectiva jurisdição.
Compete às seccionais, como órgãos do CRESS,
indicar profissionais de Serviço Social para compor a
Comissão Regional Eleitoral.
Compete à assembleia geral funcionar como Tribunal
de Ética Profissional e de Julgamento em 1a
instância.

(E)

De acordo com o Regimento Interno do Conselho Regional
de Serviço Social (CRESS) de Minas Gerais, assinale a
alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)
Com base no Regimento Interno do Conselho Regional de
Serviço Social (CRESS) de Minas Gerais, assinale a
alternativa correta.

(B)

Os membros do CRESS 6a Região e das seccionais
exercerão seus mandatos, sendo permitida a
representação por procuração.
Os membros do CRESS 6a Região e das seccionais
receberão remuneração pelo exercício de seus
mandatos.
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Compete ao Conselho Regional de Serviço Social
(CRESS), na qualidade de órgão normativo superior,
representar a profissão de assistente social perante os
órgãos da Administração Pública, não podendo
delegar tal encargo aos CRESS.
Compete ao CFESS, na qualidade de órgão
normativo superior, estabelecer o sistema de registro
das pessoas físicas e jurídicas habilitadas.
Compete ao CRESS, na qualidade de órgão
normativo, funcionar como Tribunal Superior de
Ética Profissional.
Compete ao CRESS, na qualidade de órgão normativo,
zelar pelo cumprimento e pela observância do Código
de Ética Profissional do(a) Assistente Social.
Compete ao CRESS, na qualidade de órgão
normativo, orientar, disciplinar, normatizar, fiscalizar
e defender o exercício da profissão de Assistente
Social, em conjunto com os CRESS.

QUESTÃO 60 ______________________

QUESTÃO 58 ______________________

(A)

Compete ao tesoureiro substituir o 1o secretário em suas
faltas e impedimentos, e auxiliá-lo no desempenho das
respectivas atribuições.
Aos conselheiros efetivos e suplentes compete
convocar o Conselho Pleno e a Diretoria, e dar
execução às resoluções e deliberações.
Constituem receitas do CRESS 6a Região anuidades de
pessoas físicas e jurídicas, taxas e emolumentos
arrecadados pelo CRESS; receitas oriundas de
mutações patrimoniais e locações de bens de qualquer
natureza; doações e legados; e outras receitas.

(E)

O CRESS 6a Região, regulamentado pela Lei
no 8.662/1993, constitui-se em entidade dotada de
personalidade jurídica de direito privado, com
jurisdição no Estado de Minas Gerais, com sede e
foro em Belo Horizonte (MG).
O CRESS 6a Região é dotado de autonomia
administrativa e financeira, sem prejuízo de sua
vinculação ao Conselho Federal de Serviço Social.
O CRESS 6a Região é constituído por oito membros
efetivos: presidente, vice-presidente, três secretários,
um tesoureiro e dois membros do Conselho Fiscal.
O quórum mínimo para realização da assembleia
geral será de 1/3 dos(as) assistentes sociais em
primeira chamada e com qualquer número de
presentes na segunda chamada, decorridos 30
minutos.
O Conselho Fiscal será composto por quatro
membros efetivos.
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