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CARGO 

Nº DE INSCRIÇÃO 
 

NOME 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta prova consta de 30 (trinta) questões, assim distribuídas: 

- Conhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo.............. 25 questões 

- Legislação .....................................................................................  5 questões 

 

A T E N Ç Ã O 

1. Confira o total das questões. Qualquer irregularidade, comunique ao fiscal antes de iniciar a 

prova. 

2. O cartão contém duas partes: 

1. Uma é para assinalar as respostas, devidamente desidentificada. 

2. A outra com a identificação do candidato. Nesta parte, confira seus dados (nº de inscrição, 

nome e cargo) e assine no local indicado. 

3. As duas partes não podem ser destacadas uma da outra, as quais deverão ser entregues ao 

fiscal de sala. 

4. Assinale apenas UMA resposta para cada questão objetiva. 

5. Ao passar para o cartão-resposta, negrite a quadrícula na linha e coluna correspondentes à 

resposta correta. É vedada qualquer marca que não seja na quadrícula correspondente à 

resposta do candidato. Caso isso ocorra, o candidato estará automaticamente 

desclassificado. 

6. A interpretação das questões é parte integrante da prova. 

7. Questão rasurada será anulada. 

8. A duração da prova é de 3h (três horas), incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-

resposta. 

BOA PROVA! 
 

 

 

 

 

SSISTENTE SOCIAL A 1º-7-2018 

CONCURSO PÚBLICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA 
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1. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas, conforme 
Iamamoto (2000), em seu livro “O Serviço Social na Contemporaneidade”: 
“Um dos maiores desafios que o Assistente Social vive no presente é desenvolver sua 
capacidade de _________ a realidade e construir _________ de trabalho _________e 
capazes de preservar e____________, a partir de demandas emergentes no cotidiano.” 

 
A.(   )  pesquisar – programas -  inovadores – garantir os mínimos. 
B.(   )  intervir – ações – éticas – efetivar políticas. 
C.(   )  decifrar – propostas – criativas – efetivar direitos. 
D.(   )  estudar –  intervenções – contemporâneas – assegurar trabalho. 

 
2. O Serviço Social tem na _________________ a base de sua fundamentação como 

especialização do trabalho. 
 
Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do período acima.  
 
A.(   )  instrumentalidade 
B.(   )  cidadania 
C.(   )  globalização 
D.(   )  questão social 

 
3. De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social  (LOAS), a assistência social tem por 

objetivos: 
 

I. A habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua 
integração à vida comunitária. 

II. A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. 
III. A promoção e ampliação de vagas de trabalho. 
IV. O amparo às crianças e adolescentes carentes. 
 
Quais são corretas? 
 
A.(   )  Apenas I e II. 
B.(   )  Apenas I, II e III. 
C.(   )  Apenas I, II e IV. 
D.(   )  I, II, III e IV.  

 
4. A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) tem como diretriz, consoante seu art. 5º, o 

disposto na alternativa: 
A.(   )  A descentralização político-administrativa, com comando único das ações em cada 

esfera de governo. 
B.(   )  A participação da população na execução da política de assistência social e no controle 

de suas ações em diferentes níveis. 
C.(   )  O reconhecimento da esfera federal como locus privilegiado para formulação da política 

de assistência social.  
D.(   )  A primazia tanto do Estado quanto da sociedade civil na responsabilidade pela 

condução da política de assistência social. 
 
 

C onhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo 
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5. De acordo com a Lei Orgânica da Assistência (LOAS), assinale a alternativa que completa 
correta e respectivamente as lacunas da definição abaixo: 

 

“A Assistência Social, direito do ________ e dever do _______, é Política  ________ não 
contributiva, que provê os __________, realizada através de um conjunto integrado de ações 
de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades 
__________.” 

 

A.(   )  usuário – gestor – pública – mínimos sociais – dos cidadãos. 
B.(   )  contribuinte – governo – social – direitos – humanas. 
C.(   )  cidadão – Estado – de Seguridade Social – mínimos sociais – básicas. 
D.(   )  povo – Estado  – pública – direitos sociais – mínimas .  

 
6. Com base no ECA, classifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as assertivas abaixo. 

(   )  A adoção é irrevogável. 
(   )  Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e 

seus descendentes.  
(   )  O abrigo é medida provisória e excepcional, utilizável como forma de transição para a 

colocação em família substituta, implicando privação de liberdade. 
(   )  Considera-se criança, para efeitos dessa lei, a pessoa até 11 anos de idade incompletos, 

e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo é: 
A.(   )  F – F – V – V 
B.(   )  F – V – F – V 
C.(   )  V – V – F – F 
D.(   )  V – F – V – V 

 
7. São atribuições do Conselho Tutelar: 

I. Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e 
programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. 

II. Expedir notificações. 
III. Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou 

penal contra os direitos da criança ou adolescente. 
IV. Aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra norma de proteção à 

criança ou adolescente. 
Quais assertivas são corretas? 
A.(   )  Apenas I e II. 
B.(   )  Apenas II e III. 
C.(   )  Apenas I, II e III. 
D.(   )  I, II, III e IV. 

  
8. De acordo com os objetivos elencados na Política Nacional de Assistência Social, classifique 

com V (verdadeiro) e F (falso) as assertivas abaixo. 
(   )  Promover ações assistenciais por meio de voluntários, visando à participação ativa da 

sociedade.   
(   )  Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e/ou 

especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem. 
(   )  Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o 

acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais, com centralidade em 
áreas urbanas. 

(   )  Evitar a dispersão de recursos, concentrando-os nos fundos da assistência social. 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
A.(   )  F – V – V - F 
B.(   )  F – F – F – V   
C.(   )  V – V – V – F  
D.(   )  F – V – F – F  
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9. Com base na Política Nacional de Assistência Social, a proteção social deve garantir as 

seguintes seguranças, exceto a da alternativa: 

A.(   )  Segurança alimentar e nutricional. 

B.(   )  Segurança de convívio ou vivência familiar. 

C.(   )  Segurança de acolhida. 

D.(   )  Segurança de sobrevivência (de rendimento e de autonomia). 

 

 

10. Sobre o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), assinale a assertiva incorreta. 

A.(   )  A política de recursos humanos tem caráter complementar, uma vez que não só 

profissionais capacitados como também voluntários podem oferecer serviços técnicos 

de qualidade. 

B.(   )  Monitoramento, avaliação e construção de indicadores sociais são alguns dos 

instrumentos de gestão previstos pelo SUAS. 

C.(   )  O SUAS estabelece como base de sua organização a matricialidade sociofamiliar, 

recuperando a ideia de grupo familiar e não de indivíduo isolado. 

D.(   )  A rede socioassistencial é um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 

sociedade que ofertam e operam serviços, benefícios, programas e projetos de modo 

articulado para a proteção social básica e especial e por níveis de complexidade. 

 

 

11. Considerando a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, associe os serviços 

listados na coluna da esquerda com os níveis de complexidade do SUAS, enumerados na 

coluna da direita. 

 
(   )  Serviço de Acolhimento Institucional 
(   )  Serviço de Acolhimento em República 
(   )  Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – 

PAIF 
(   )  Serviço de Proteção Social a Adolescentes em 

Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade 
Assistida - LA, e de Prestação de Serviços à 
Comunidade - PSC 

(   )  Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 
 

 
(1). Proteção Social Básica 

(2). Proteção Social Especial 

de Média Complexidade 

(3). Proteção Social Especial 

de Alta Complexidade  

A sequência numérica correta, de cima para baixo, da coluna da esquerda, é a da 

alternativa: 

 

A.(   )  3 – 2 – 1 – 2 – 1  

B.(   )  3 – 3 – 1 – 2 – 1 

C.(   )  2 – 2 – 2 – 1 – 2  

D.(   )  3 – 3 – 1 – 1 – 1  
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12. A Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS representa um avanço no que 

diz respeito à profissionalização da política de assistência social, com vistas a garantir aos 

usuários do Sistema Único de Assistência Social serviços públicos de qualidade. Assim, 

conforme a NOB-RH/SUAS, as equipes de referência são constituídas por: 

 

I. Servidores efetivos, responsáveis pela organização e oferta de serviços, programas, 

projetos e benefícios de proteção social básica e especial, levando-se em consideração o 

número de famílias e indivíduos referenciados, o tipo de atendimento e as aquisições que 

devem ser garantidas aos usuários. 

II. As equipes de referência para os Centros de Referência da Assistência Social - CRAS 

devem contar sempre com um coordenador, devendo o mesmo, independentemente do 

porte do município, ter o seguinte perfil profissional: ser um técnico de nível superior ou 

médio, concursado ou contratado, com experiência em trabalhos comunitários e gestão de 

programas, projetos, serviços e benefícios socioassistenciais. 

III. Trabalhadores de todas as áreas de conhecimento que compreendam a função social do 

Estado e se coloquem em defesa dos direitos sociais, sendo importante recrutar os 

técnicos de outras políticas públicas que queiram atuar no âmbito da assistência social. 

IV. Trabalhadores de diferentes níveis de formação, do fundamental ao superior, que atuam na 

rede de serviços socioassistenciais em nível de proteção básica e especial, com vínculo 

profissional público, organizados em equipes multiprofissionais, compostas com as 

equipes/profissionais das organizações da sociedade civil − ONGs, de modo a favorecer a 

integração das redes pública e privada. 

 

Quais as assertivas estão de acordo com a NOB-RH/SUAS? 

 

A.(   )  Apenas I. 

B.(   )  Apenas I e II. 

C.(   )  Apenas III e IV. 

D.(   )  Nenhuma delas. 

 

13.  A Seguridade Social brasileira, assegurada pela Constituição de 1988, tem como 

características: 

 

I. Articular um conjunto integrado de ações, destinadas a assegurar os direitos relativos à 

saúde, à educação e à assistência social. 

II. Não universalidade da cobertura e do atendimento, e pela seletividade e distributividade na 

prestação dos benefícios e serviços. 

III. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. 

IV. Caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa. 

 

Quais são corretas ? 

 

A.(   )  Apenas I e II. 

B.(   )  Apenas III e IV. 

C.(   )  Apenas II, III e IV. 

D.(   )  Todas as afirmações estão corretas. 
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14. Marque a alternativa que, segundo Fraga (2010), representa a equação que precisa nortear a 
ação do assistente social. 

 

A.(   )  Postura propositiva  + intervenção social + interdisciplinaridade = ação profissional com 
alcance social que, por sua vez, será mediada pela intervenção nas diversas 
manifestações da questão social.  

B.(   )  Postura crítica + intervenção socioprofissional + transdisciplinaridade = ação 
profissional com alcance social que, por sua vez, será mediada pela intervenção nas 
diversas manifestações da questão social. 

C.(   )  Postura ética + intervenção institucional + multidisciplinaridade = ação profissional com 
alcance social que, por sua vez, será mediada pela intervenção nas diversas 
manifestações da questão social.  

D.(   )  Postura investigativa + intervenção profissional + interdisciplinaridade = ação 
profissional com alcance social que, por sua vez, será mediada pela intervenção nas 
diversas manifestações da questão social.  

 

15. Com base no Estatuto do Idoso, classifique com V (verdadeiro) e F (falso) as assertivas 
abaixo. 

 

(   )  O Estatuto do Idoso é destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade 
igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos. 

(   )  É dever da família, de forma prioritária, prevenir a ameaça ou violação aos direitos do 
idoso. 

(   )  É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante 
efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em 
condições de dignidade. 

(   )  As entidades governamentais e não-governamentais de assistência ao idoso ficam 
sujeitas à inscrição de seus programas, junto ao órgão competente da Vigilância Sanitária 
e Conselho Municipal da Pessoa Idosa e, em sua falta, junto ao Conselho Estadual ou 
Nacional da Pessoa Idosa. 

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo é: 
 

A.(   )  V – V – F – V 
B.(   )  F – F – V – F  
C.(   )  V – F – V – F 
D.(   )  F – F – V – V  

 

16. Sobre a violência doméstica familiar contra a mulher, considere as assertivas abaixo: 
 

I. A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos 
direitos humanos. 

II. Configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão 
baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, 
excetuando-se o dano moral ou patrimonial. 

III. O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das 
mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
 

Quais delas estão previstas na Lei nº 11.340/2006, também conhecida como Lei Maria da 
Penha? 

 

A.(   )  Apenas II. 
B.(   )  Apenas III. 
C.(   )  Apenas I e III. 
D.(   )  Apenas II e III.  
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17. Conforme a Lei nº 11.340/2006, a política pública que visa coibir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não-governamentais, tem ou terá por 
diretrizes: 

 
I. A implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, em particular 

nas Delegacias de Atendimento à Mulher. 
II. Atendimento individualizado do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública e setorializado nas áreas de segurança pública, assistência social, saúde, 
educação, trabalho e habitação. 

III. A promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica 
e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral. 

IV. A celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de 
promoção de parceria entre órgãos governamentais ou entre estes e entidades não-
governamentais, tendo por objetivo a implementação de programas de erradicação da 
violência doméstica e familiar contra a mulher. 
 

Estão corretos: 
 

A.(   )  Somente os itens I e IV. 
B.(   )  Somente os itens I, III e IV. 
C.(   )  Somente os itens III e IV. 
D.(   )  Todos os itens estão corretos. 

 
 

18. São competências do Assistente Social, conforme a Lei de Regulamentação da Profissão: 
I. Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito 

de atuação do Serviço Social com participação da sociedade civil.  
II. Encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população. 
III. Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar 

recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. 
IV. Realizar estudos sócio-econômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços 

sociais junto a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e 
outras entidades. 

Estão corretas as afirmações: 
 

A.(   )  I, II, e III somente. 
B.(   )  II, III e IV somente. 
C.(   )  I, II, III e IV. 
D.(   )  Nenhuma das afirmações está correta. 

 
 

19. Constituem princípios fundamentais do Código de Ética Profissional do Assistente Social, 
exceto o disposto na alternativa: 

 
A.(   )  Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que partilhem dos 

princípios desse Código e com a luta geral dos trabalhadores. 
B.(   )  Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a ela 

inerentes - autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais. 
C.(   )  Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda 

sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis sociais e políticos das classes 
trabalhadoras. 

D.(   )  Defesa intransigente dos direitos humanos e fortalecimento do arbítrio e do 
autoritarismo.  
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20. Classifique com V (verdadeiro) ou F (falso) as assertivas abaixo quanto aos deveres do 

assistente social nas suas relações com os usuários, conforme o Código de Ética Profissional. 
 

(   )  Contribuir para a viabilização da participação efetiva da população usuária nas decisões 
institucionais. 

(   )  Democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço 
institucional, como um dos mecanismos indispensáveis à participação dos usuários. 

(   )  Contribuir para a criação de mecanismos que venham desburocratizar a relação com os 
usuários, no sentido de agilizar e melhorar os serviços prestados. 

(   )  Devolver as informações colhidas nos estudos e pesquisas aos usuários, no sentido de 
que possam usá-los para o fortalecimento dos seus interesses. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é a da alternativa: 

 
A.(   )  V – V – V – V 
B.(   )  F – V – V – V 
C.(   )  V – V – F – F 
D.(   )  F – F – F – F 

 
21. Considere as assertivas abaixo, relativas ao sigilo profissional previstas no Código de Ética 

dos Assistentes Sociais. 
 

I. Constitui direito do Assistente Social manter sigilo profissional. 
II. Em trabalho multidisciplinar, poderão ser prestadas informações irrestritas de tudo que 

tenha tomado conhecimento no exercício da atividade profissional. 
III. A quebra do sigilo só é admissível quando se tratar de situações cuja gravidade possa, 

envolvendo ou não fato delituoso, trazer prejuízo aos interesses do profissional, de 
terceiros e da coletividade. 

IV. É permitido depor como testemunha sobre situação sigilosa do usuário, que seja do 
conhecimento do Assistente Social no exercício profissional, quando autorizado.  
 

Quais são corretas? 
 

A.(   )  Apenas I. 
B.(   )  Apenas I e IV. 
C.(   )  Todas as afirmações. 
D.(   )  Nenhuma das afirmações. 

 
22. São serviços que compõem a Proteção Social Básica, tendo por referência a Tipificação 

Nacional dos Serviços Socioassistenciais: 
 

I. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 
II. Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de 

Liberdade Assistida - LA, e de Prestação de Serviços à Comunidade – PSC. 
III. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF. 
IV. Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. 
V. Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências. 
 
Quais são corretas? 
A.(   )  Apenas I 
B.(   )  Apenas I e III 
C.(   )  Apenas I, II, III e IV 
D.(   )  Todas as afirmações. 
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23. Considere as assertivas abaixo sobre o Benefício de Prestação Continuada, previsto na Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS) e regulações posteriores. 

 

I. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa 

com deficiência e ao idoso com 60 (sessenta) anos ou mais, que comprovem não possuir 

meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. 

II. Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com 

deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas. Considera-se impedimento de longo prazo aquele que produza efeitos pelo prazo 

mínimo de 2 (dois) anos. 

III. Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a 

família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. 

IV. O idoso, ou a pessoa com deficiência, acolhido em instituições de longa permanência não 

faz jus ao Benefício de Prestação Continuada, enquanto estiver nessa condição. 

 

Quais são incorretas? 

A.(   )  Apenas I. 

B.(   )  Apenas I e IV. 

C.(   )  Apenas II e III. 

D.(   )  Apenas I, II e IV. 

 

24. Berenice Rojas Couto (2015), em seu artigo “Assistência Social: direito social ou benesse?” 

afirma: “A assistência social no seu longo percurso para sua efetivação estabeleceu através da 

NOB/Suas em 2005, pautada pela Política Nacional de Assistência Social de 2004, um 

sistema único de gestão nacional, como política pública, dever do Estado e direito de 

cidadania. Nessa formulação, identificou como parte da equipe básica para o atendimento da 

população usuária o assistente social, criando um mercado de trabalho ampliado para a 

categoria.” A esse respeito considere as assertivas abaixo: 

 

I. A realidade posta trouxe para a profissão do Serviço Social um profícuo debate sobre o 

papel da política de assistência social, bem como sobre o projeto de trabalho dos 

profissionais para esse campo. 

II. O debate, ainda inconcluso, aponta inúmeros desafios, tanto no campo da compreensão 

ideopolítica da área assistencial, quanto do trabalho a ser prestado pela categoria 

profissional.  

III. Há a necessidade de retomar o debate que o conservadorismo tem imposto à política de 

assistência social – e nela o trabalho profissional – no sentido de romper com a reiteração 

do papel subalterno, que tem sido uma exigência para atendimento dos sujeitos que dela 

necessitam. 

 

Quais delas estão de acordo com a análise da autora? 

 

A.(   )  Apenas I e II. 

B.(   )  Apenas I e III. 

C.(   )  Apenas II e III. 

D.(   )   I, II, III. 
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25. Para se pensar sobre o exercício profissional para além da_________, a todo momento se faz 

necessário exercitar mentalmente o movimento entre ______________ no que diz respeito 

aos elementos envolvidos no exercício profissional cotidiano e suas interconexões com a 

dinâmica real da sociedade, bem como se pensar em objetivos imediatos do exercício 

profissional, orientando cada pequena ação cotidiana a ____________. 

 

Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas do texto acima, 

segundo Lacerda (2014):  

 

A.(   )  aparência – singular e universal – construções maiores. 

B.(   )  imediaticidade – público e privado – conquista de direitos. 

C.(   )  mediação – singular e plural – desvendar a realidade. 

D.(   )  cotidianidade – usuário e instituição – superações coletivas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

26. A Lei Orgânica do Município de Tenente Portela, em seu capítulo III, dispõe sobre a 

administração pública. Sobre essa temática, considere as seguintes afirmações: 

I. Os cargos, empregos e funções públicas municipais são acessíveis aos brasileiros e 

estrangeiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. 

II. O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por 

igual período. 

III. As obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de 

licitação pública, nos termos da lei. 

 

Está (ão) correta (s): 

 

A.(   )  Somente a afirmativa I. 

B.(   )  Somente as afirmativas I e II. 

C.(   )  Somente as afirmativas I e III. 

D.(   )  Todas as afirmativas estão corretas. 

 

27. Assinale a alternativa incorreta sobre os bens do Município, segundo a Lei Orgânica de 

Tenente Portela. 

A.(   )  A aquisição ou alterações de bens imóveis, por compra, permuta, ou venda, dependerá 

de prévia autorização da Câmara de Vereadores. 

B.(   )  A administração dos bens municipais é de competência do Prefeito, abrangendo, 

também, os utilizados na Câmara de Vereadores. 

C.(   )  As doações com encargos ao município dependerão de prévia autorização da Câmara 

de Vereadores. 

D.(   )  Os veículos oficiais e maquinário público devem estar acompanhados por planilha de 

uso diário, detalhando os serviços a executar. 

 

L egislação 
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28. Assinale a alternativa que completa corretamente o disposto a seguir: 

O artigo 119 do “Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos”, do Município de Tenente 

Portela, garante aos servidores o direito de petição. Assim, é assegurado ao servidor, o direito 

de requerer, pedir reconsideração, recorrer e representar em defesa de direito ou interesse 

legítimo. Os pleitos serão dirigidos ao Prefeito Municipal e terão decisão final no prazo de: 

A.(   )  dez dias. 

B.(   )  vinte dias. 

C.(   )  trinta dias. 

D.(   )  quarenta dias. 

 

29. Segundo o artigo dois, da Lei Orgânica, é vedado ao município de Tenente Portela. 

I. Criar distinções entre brasileiros ou preferência entre si. 

II. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas às custas do erário municipal. 

III. Adquirir ou efetuar qualquer compra sem o devido processo licitatório, nos termos da lei. 

 

Está (estão) certo(s): 

A.(   )  Somente os itens I e II. 

B.(   )  Somente os itens I e III. 

C.(   )  Somente os itens II e III. 

D.(   )  Os itens, I, II e III. 

 

30. O Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Tenente Portela expressa, 

em seu artigo 126, os deveres do servidor. Assim, são elencados os seguintes deveres, com 

exceção da alternativa: 

A.(   )  Manter o espírito de cooperação e solidariedade com os colegas de trabalho. 

B.(   )  Guardar sigilo sobre assuntos da repartição. 

C.(   )  Cumprir as ordens superiores, mesmo quando manifestamente ilegais. 

D.(   )  Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. 

 
 


