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ADVOGADO DO CREAS/SUAS 

 
NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO 

 
 1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número 

de sua inscrição na Folha de Respostas. Além disso, não se 
esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas 
de impressão e de numeração. Preencha os campos 
destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer 
divergência, comunique ao fiscal. 

 
 2. O único documento válido para avaliação é a Folha de 

Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da 
Folha de Respostas, que deve ser preenchida da seguinte 

maneira: ● 

 
 3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, 

incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 
(sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará 
liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o 
local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno 
de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas. 

 
 4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-

lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. 
O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões 
somente se aguardar em sala até o término do prazo de 
realização da prova estabelecido em edital. 

 
 5. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da 

sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do 
envelope de retorno. 

 
 6. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis 

no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia 
posterior à aplicação da prova. 

 
 7. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 

constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de 
Respostas incorrerá na eliminação do candidato. 

 

 Instruções 

Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime! 

Previsto no art. 311 - A do Código Penal 

   Composição do Caderno 
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Para Maria da Graça 
 

Paulo Mendes Campos  

Agora, que chegaste à idade avançada de 15 
anos, Maria da Graça, eu te dou este livro: Alice 
no País das Maravilhas. 

Este livro é doido, Maria. Isto é: o sentido dele 
está em ti. 

Escuta: se não descobrires um sentido na 
loucura, acabarás louca. Aprende, pois, logo de 
saída para a grande vida, a ler este livro como um 
simples manual do sentido evidente de todas as 
coisas, inclusive as loucas. Aprende isso a teu 
modo, pois te dou apenas umas poucas chaves 
entre milhares que abrem as portas da realidade. 

A realidade, Maria, é louca. 
Nem o Papa, ninguém no mundo, pode 

responder sem pestanejar à pergunta que Alice faz 
à gatinha: "Fala a verdade Dinah, já comeste um 
morcego?" 

Não te espantes quando o mundo amanhecer 
irreconhecível. Para melhor ou pior, isso acontece 
muitas vezes por ano. "Quem sou eu no mundo?" 
Essa indagação perplexa é lugar-comum de cada 
história de gente. Quantas vezes mais decifrares 
essa charada, tão entranhada em ti mesma como 
os teus ossos, mais forte ficarás. Não importa qual 
seja a resposta; o importante é dar ou inventar 
uma resposta. Ainda que seja mentira. 

A sozinhez (esquece essa palavra que inventei 
agora sem querer) é inevitável. Foi o que Alice 
falou no fundo do poço: "Estou tão cansada de 
estar aqui sozinha!" O importante é que ela 
conseguiu sair de lá, abrindo a porta. A porta do 
poço! Só as criaturas humanas (nem mesmo os 
grandes macacos e os cães amestrados) 
conseguem abrir uma porta bem fechada ou vice-
versa, isto é, fechar uma porta bem aberta. 

Somos todos tão bobos, Maria. Praticamos uma 
ação trivial, e temos a presunção petulante de 
esperar dela grandes consequências. Quando 
Alice comeu o bolo e não cresceu de tamanho, 
ficou no maior dos espantos. Apesar de ser isso o 
que acontece, geralmente, às pessoas que 
comem bolo. 

Maria, há uma sabedoria social ou de bolso; nem 
toda sabedoria tem de ser grave. 

A gente vive errando em relação ao próximo e o 
jeito é pedir desculpas sete vezes por dia, pois 
viver é falar de corda em casa de enforcado. Por 
isso te digo, para tua sabedoria de bolso: se 
gostas de gato, experimenta o ponto de vista do 
rato. Foi o que o rato perguntou à Alice: "Gostarias 
de gato se fosses eu?" 

Os homens vivem apostando corrida, Maria. Nos 
escritórios, nos negócios, na política, nacional e 
internacional, nos clubes, nos bares, nas artes, na 
literatura, até amigos, até irmãos, até marido e 
mulher, até namorados, todos vivem apostando 
corrida. São competições tão confusas, tão cheias 
de truques, tão desnecessárias, tão fingindo que 
não é, tão ridículas muitas vezes, por caminhos 
tão escondidos, que, quando os atletas chegam 
exaustos a um ponto, costumam perguntar: "A 
corrida terminou! Mas quem ganhou?" É bobice, 
Maria da Graça, disputar uma corrida se a gente 
não irá saber quem venceu. Se tiveres de ir a 
algum lugar, não te preocupe a vaidade fatigante 
de ser a primeira a chegar. Se chegares sempre 
onde quiseres, ganhaste. [...] 
 
Adaptado de: https://contobrasileiro.com.br/tag/cronica-de-paulo-
mendes-campos/ Acesso em: 04/02/2020. 

  
1. Considere os sentidos expressos no 

trecho “Por isso te digo, para tua 
sabedoria de bolso: se gostas de gato, 
experimenta o ponto de vista do rato. Foi 
o que o rato perguntou à Alice: 
‘‘Gostarias de gato se fosses eu?” e 
assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) O narrador ressalta a importância de se 
praticar a empatia, considerando a realidade 
de cada um. 

(B) É apresentada a ideia de que, antes de  
defenderem o ponto de vista de alguém, as 
pessoas devem se colocar no lugar de quem 
tenha uma visão diferente da sua. 

(C) A menção ao discurso do rato permite que o 
leitor concretize a ideia de empatia, sugerida 
pelo texto, favorecendo a compreensão da 
lição de vida ensinada pelo narrador. 

(D) Ao utilizar as figuras do gato e do rato, 
busca-se revelar que os mais fortes devem 
se colocar no lugar dos mais fracos. 

(E) O narrador considera que a lição que ensina 
é insignificante, por isso ele a denomina 
como “sabedoria de bolso”.  

  
2. Sobre os conectivos em destaque no 

excerto que segue, assinale a alternativa 
correta. 

 “Aprende, pois, logo de saída para a 
grande vida, a ler este livro como um 
simples manual do  sentido evidente de 
todas as coisas, inclusive as loucas. 
Aprende isso a teu modo, pois te dou 
apenas umas poucas chaves entre 
milhares que abrem as portas da 
realidade.” 
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(A) Ambos têm função explicativa. 
(B) A primeira ocorrência estabelece uma 

relação de causa; a segunda, de 
consequência. 

(C) A primeira ocorrência estabelece uma 
relação de conclusão; a segunda, de 
explicação.  

(D) A primeira ocorrência estabelece uma 
relação de explicação; a segunda, de 
conclusão.  

(E) Ambos tem função conclusiva. 
  
3. Assinale a alternativa em que a 

classificação da figura de linguagem 
presente no trecho dado esteja 
INCORRETA. 

(A) “[...] pois te dou apenas umas poucas 
chaves entre milhares que abrem as portas 
da realidade.” = metáfora.  

(B) “Quantas vezes mais decifrares essa 
charada, tão entranhada em ti mesma como 
os teus ossos, mais forte ficarás.” = 
comparação. 

(C) “Agora, que chegaste à idade avançada de 
15 anos [...]” = ironia. 

(D) “Não te espantes quando o mundo 
amanhecer irreconhecível. Para melhor ou 
pior [...]” = antítese. 

(E) "Estou tão cansada de estar aqui sozinha!" = 
hipérbole. 

 
4. Assinale a alternativa que analisa 

corretamente a função sintática de 
“Dinah” no trecho “Fala a verdade Dinah, 
já comeste um morcego?”. 

(A) Sujeito que pratica a ação de falar. 
(B) Vocativo para quem o discurso é dirigido. 
(C) Sujeito que pratica a ação de comer. 
(D) Palavra que complementa o sentido do 

verbo “falar”, completando seu sentido. 
(E) Palavra que complementa o sentido do 

nome “verdade”. 
 
5. Assinale a alternativa em que a utilização 

do sinal de pontuação esteja 
INCORRETA. 

(A) “Praticamos uma ação trivial, e temos a 
presunção petulante de esperar dela 
grandes consequências.” 

(B) “A realidade, Maria, é louca.” 
(C) “A corrida terminou! Mas quem ganhou?” 
(D) “[…]  eu te dou este livro: Alice no País das 

Maravilhas.” 
(E) “Escuta: se não descobrires um sentido na 

loucura, acabarás louca.” 
 
 

6. Sobre a formação e a função da palavra 
em destaque no trecho “A sozinhez 
(esquece essa palavra que inventei agora 
sem querer) é inevitável.”, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma 
a seguir e assinale a alternativa com a 
sequência correta. 

  
(   )  O sufixo -ez permite que seja nomeada 

uma qualidade, a partir do adjetivo 
“sozinho”, assim como  ocorre em 
“polidez”. 

(   )   A criação do vocábulo é inadequada, 
visto que já existe o adjetivo “solidão” 
para caracterizar  pessoas solitárias. 

(   )   O sufixo -ez indica origem, significando 
aquele que vem de um local solitário, tal 
como ocorre  em “francês”. 

 
(A) F – F – V. 
(B) V – V – F.  
(C) V – F – F.  
(D) V – V – V. 
(E) F – F – F. 
 
7. Assinale a alternativa em que o acento 

grave indicativo de crase seja mantido ao 
substituir a palavra em destaque, no 
trecho: “Apesar de ser isso o que 
acontece, geralmente, às pessoas que 
comem bolo.”. 

(A) Indivíduos. 
(B) Seres. 
(C) Indivíduo. 
(D) Criaturas. 
(E) Sujeitos. 
 
8. A oração em destaque, em “Não importa 

qual seja a resposta; o importante é dar 
ou inventar uma resposta. Ainda que seja 
mentira.”, estabelece com as demais uma 
relação de 

(A) adição.  
(B) oposição. 
(C) concessão. 
(D) conclusão. 
(E) condição. 
 
9. Assinale a alternativa que reescreve 

adequadamente a frase “O importante é 
que ela conseguiu sair de lá [...]”, 
preservando-lhe o sentido. 

(A) A saída dela foi importante lá. 
(B) É importante que ela saia daqui.  
(C) Importa ela sair dali. 
(D) O fato de ela ter saído de lá é importante. 
(E) Lá, ela conseguiu sair.  
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10. O plural de “lugar-comum” é 
(A) lugares-comuns. 
(B) lugares-comum. 
(C) lugar-comuns. 
(D) lugar-comum, havendo somente a flexão na 

palavra que acompanha a expressão. 
(E) lugars-comuns. 
 

 
 
11. Considere como verdadeira a seguinte 

sentença: “Carlos escreve poemas e 
ensina Gramática”. A negação dessa 
sentença, por definição, será dada por 

(A)  “Carlos não escreve poemas ou não ensina 
Gramática”. 

(B)  “Carlos escreve poemas ou não ensina 
Gramática”. 

(C)  “Carlos não escreve poemas ou ensina 
Gramática”. 

(D) “Carlos escreve poemas ou ensina 
Gramática”. 

(E) “Carlos não escreve poemas se, e somente 
se, ensina Gramática”. 

 
12. Três amigos decidiram viajar em um final 

de semana. Após procurarem em várias 

agências por uma pousada, encontraram 

um pacote de viagem para três pessoas, 

com o custo total de R$ 800,00. No 

momento de pagar e adquirir esse pacote 

de viagem, analisando a quantia de 

dinheiro disponível por todos naquele 

momento, verificaram que Carlos possuía 

R$ 250,00, Fernanda possuía R$ 100,00 a 

menos que Luís e Luís possuía 
𝟕

𝟓
 da 

quantia de Carlos. Dessa forma, somando 

a quantia que os três amigos possuíam, e 

não havendo a possibilidade de arrecadar 

mais dinheiro, é correto afirmar que 

(A)  eles não poderiam pagar e adquirir esse 
pacote de viagens, pois ainda faltavam R$ 
50,00 para cobrir o custo total. 

(B)  se Fernanda tivesse R$ 100,00 a menos, 
ainda assim poderiam pagar e adquirir esse 
pacote de viagem. 

(C)  eles poderiam pagar e adquirir esse pacote 
de viagens, sobrando, ainda, R$ 50,00 do 
dinheiro que possuíam. 

(D)  se Luís tivesse R$ 100,00 a menos, ainda 
assim conseguiriam pagar e adquirir esse 
pacote de viagem. 

(E)  eles não conseguiram pagar e adquirir esse 
pacote de viagens, pois ainda faltavam R$ 
150,00 para cobrir o custo total. 

 
13. Em um evento, compareceram 130 

homens e 208 mulheres. A taxa 
percentual que representa a quantidade 
de homens em relação ao total de 
mulheres é igual a 

(A)  37,5%. 
(B)  160%. 
(C)  51,3%. 
(D)  62,5%. 
(E)  40%. 
 
14. Considere os conjuntos A, B e C no 

seguinte diagrama: 
 

 
 

 Assinale a alternativa que indica a região 
destacada desse diagrama que 
representa (𝑩 ∩ 𝑨) − 𝑪. 

 
(A)  

 
 
(B)  

 
 
(C) 
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(D)  

 
 
(E)  

 
 
 
15. Afirmar que “Clara trabalha de manhã e 

Clara trabalha à tarde ou à noite” é 
equivalente a afirmar, por definição de 
equivalência de proposições compostas, 
que 

(A)  “Clara nunca trabalha à noite”.  
(B)  “Clara trabalha somente de manhã”. 
(C)  “Clara trabalha de manhã ou à tarde e Clara 

trabalha de manhã ou à noite”. 
(D)  “Clara trabalha de manhã, à tarde e à noite”. 
(E)  “Clara trabalha de manhã e à tarde ou Clara 

trabalha de manhã e à noite”. 
 

 
 
16. Dentre as alternativas seguintes, assinale 

a correta em relação à Lei Orgânica de 
Novo Hamburgo. 

(A) O cidadão novo-hamburguense pode ser 
investido na função de vereador e na de 
prefeito ao mesmo tempo. 

(B) A eleição para Vice-Prefeito de Novo 
Hamburgo é indireta.  

(C) Não compete ao Município fixar os feriados 
municipais.  

(D) São tributos da competência municipal os 
impostos sobre propriedade predial, 
territorial urbana e rural. 

(E) O Município de Novo Hamburgo deve 
respeitar os princípios estabelecidos nas 
Constituições Federal e Estadual. 

  
 
 
 
 
 

17. Assinale a alternativa correta sobre as 
regras das infrações previstas no Código 
de Posturas de Novo Hamburgo.  

(A) A pena é de caráter pessoal, não podendo 
os pais responderem pelos filhos menores. 

(B) Ao infrator que incorrer, simultaneamente, 
em mais de uma penalidade legal, será 
aplicada a pena média, sem acréscimos.  

(C) Quando a infração for coletiva, a pena será 
aplicada aos que forem identificados. 

(D) Todos os cidadãos poderão defender-se 
alegando desconhecimento da Lei. 

(E) As pessoas jurídicas não respondem aos 
autos de infração lavrados pela Prefeitura de 
Novo Hamburgo.  

  
18. Acerca das normas do regime estatutário 

dos servidores públicos de Novo 
Hamburgo, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A) A posse será pessoal ou por procuração 
reconhecida em cartório de notas.  

(B) A investidura em cargo público, cumpridas 
as exigências legais, ocorrerá com a posse. 

(C) O concurso público será de provas, ou de 
provas e títulos, realizado em uma ou mais 
etapas, conforme dispuser o regulamento 
geral e o edital, observados os princípios 
constitucionais. 

(D) Exercício é o efetivo desempenho das 
atribuições do cargo, e é de cinco dias o 
prazo para o servidor entrar em exercício, 
contados da data da posse. 

(E) Posse é a aceitação expressa das 
atribuições, deveres e responsabilidades 
inerentes ao cargo público, com o 
compromisso de bem servir, formalizada 
com a assinatura do respectivo termo pela 
autoridade competente e pelo servidor 
empossando. 
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19. Acerca das normas do regime estatutário 
dos servidores públicos de Novo 
Hamburgo, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A) A frequência e a assiduidade do servidor 
público serão controladas pelo ponto e por 
forma determinada em regulamento, quanto 
a servidores não sujeitos ao ponto.  

(B) O servidor está sujeito ao regime padrão de 
jornada de trabalho de até 40 (quarenta) 
horas semanais, que não poderá exceder a 
08 (oito) horas diárias, em atendimento às 
normas constitucionais, ressalvadas as 
exceções legais.  

(C) Pelo serviço realizado em regime de 
sobreaviso ou sob a forma de plantões, o 
servidor público perceberá o respectivo 
adicional. 

(D) O servidor público que exercer cargo em 
comissão, função de confiança ou 
desempenhar atividade em regime de 
dedicação plena, perceberá adicional por 
eventual jornada laboral excedente à legal. 

(E) Por necessidade de serviço, a jornada legal 
do servidor público poderá ser ampliada, 
consoante o determinar a autoridade 
competente. 

 
20. Analise as assertivas sobre o Plano de 

Classificação de Cargos e Funções para 
os servidores municipais e assinale a 
alternativa que aponta (a)s correta(s). 
 

I. Os cargos em comissão têm como 
atribuições essenciais a direção, a chefia 
e o assessoramento de órgãos e 
unidades administrativas integradas à 
Administração Municipal, competindo, 
aos respectivos detentores, dirigir e 
supervisionar todas as atividades 
administrativas afetas a esses órgãos e 
unidades, segundo as diretrizes e 
determinações exaradas pela autoridade 
superior competente. 

II. Quando o provimento do cargo em 
comissão se der mediante nomeação de 
servidor público, o respectivo detentor 
perceberá tão somente gratificação 
pecuniária correspondente a cinquenta 
por cento da remuneração fixada para o 
cargo em comissão, enquanto perdurar o 
respectivo exercício, além da 
remuneração do seu cargo permanente. 

III. No provimento de cargos em comissão, 
pelo menos um quarto dos cargos serão 
preenchidos por servidores públicos. 

 

(A) Apenas I e II. 
(B) I, II e III. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas III. 
(E) Apenas II e III.  
 

 
 
21. No tocante às previsões constitucionais 

acerca da assistência social, assinale a 
alternativa correta.  

(A) A assistência social será prestada a quem 
dela necessitar, desde que mediante a 
devida contribuição à seguridade social.  

(B) A assistência social tem por objetivo a 
proteção à família, à maternidade, à 
educação, à cultura e ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado para as 
presentes e futuras gerações.  

(C) A seguridade social compreende um 
conjunto integrado de ações de iniciativa dos 
Poderes Públicos e da sociedade, 
destinadas a assegurar os direitos relativos 
somente à previdência e à assistência 
social. 

(D) É facultado aos Municípios e ao Distrito 
Federal vincular a programa de apoio à 
inclusão e promoção social até sete décimos 
por cento de sua receita tributária bruta.  

(E) O amparo às crianças e adolescentes 
carentes bem como a promoção da 
integração ao mercado de trabalho 
constituem dentre outros, objetivos da 
assistência social.  
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22. De acordo com a Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS), 
regulamentada pela Lei nº 8.742/93, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) A universalização dos direitos sociais, a fim 
de tornar o destinatário da ação assistencial 
alcançável pelas demais políticas públicas, 
caracteriza um dos princípios da assistência 
social.  

(B) A assistência social tem por objetivo a 
primazia da responsabilidade do Estado na 
condução da política de assistência social 
em cada esfera de governo. 

(C) As ações ofertadas no âmbito do Suas têm 
por objetivo a proteção à família, à 
maternidade, à infância, à adolescência e à 
velhice e, como base de organização, o 
território. 

(D) As ações das três esferas de governo na 
área de assistência social realizam-se de 
forma articulada, cabendo a coordenação e 
as normas gerais à esfera federal e a 
coordenação e execução dos programas, 
em suas respectivas esferas, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios. 

(E) Os projetos de enfrentamento da pobreza 
compreendem a instituição de investimento 
econômico-social nos grupos populares, 
buscando subsidiar, financeira e 
tecnicamente, iniciativas que lhes garantam 
meios, capacidade produtiva e de gestão 
para melhoria das condições gerais de 
subsistência, elevação do padrão da 
qualidade de vida, a preservação do meio-
ambiente e sua organização social. 

 
23. Consoante a LOAS (Lei nº 8.742/93), 

assinale a alternativa que apresenta uma 
das diretrizes da organização da 
assistência social.  

(A) Participação da população, por meio de 
organizações representativas, na 
formulação das políticas e no controle das 
ações em todos os níveis. 

(B) Concentração político-administrativa entre 
Estados e União, e comando único das 
ações em cada esfera de governo. 

(C) Igualdade de direitos no acesso ao 
atendimento, sem discriminação de qualquer 
natureza, garantindo-se equivalência às 
populações urbanas e rurais. 

(D) Viabilização de formas alternativas de 
participação, ocupação e convívio do idoso, 
que proporcionem sua integração às demais 
gerações.  

 

(E) Estabelecimento de mecanismos que 
favoreçam a divulgação de informações de 
caráter educativo sobre os aspectos 
biopsicossociais do envelhecimento.  

 
24. Assinale a alternativa correta segundo a 

Lei Orgânica da Assistência Social 
(LOAS). 

(A) Consideram-se entidades e organizações de 
assistência social aquelas com fins 
lucrativos que, isolada ou cumulativamente, 
prestam atendimento e assessoramento aos 
beneficiários abrangidos por essa Lei, bem 
como as que atuam na defesa e garantia de 
direitos. 

(B) São entidades de atendimento aquelas que, 
de forma continuada, permanente e 
planejada, prestam serviços e executam 
programas ou projetos voltados 
prioritariamente para o fortalecimento dos 
movimentos sociais e das organizações de 
usuários, formação e capacitação de 
lideranças, dirigidos ao público da política de 
assistência social. 

(C) A instância coordenadora da Política 
Nacional de Assistência Social é o Ministério 
da Saúde.  

(D) A identidade visual do Suas deverá 
prevalecer na identificação de unidades 
públicas estatais, entidades e organizações 
de assistência social, serviços, programas, 
projetos e benefícios vinculados ao Suas. 

(E) A proteção social especial consiste no 
conjunto de serviços, programas, projetos e 
benefícios da assistência social que visa 
prevenir situações de vulnerabilidade e risco 
social por meio do desenvolvimento de 
potencialidades e aquisições e do 
fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários. 
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25. Referente à Lei Orgânica da Assistência 
Social (LOAS), assinale a alternativa 
correta. 

(A) O Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil (Peti) tem como objetivo contribuir 
para a retirada de crianças e adolescentes 
com idade inferior a 18 (dezoito) anos em 
situação de trabalho, ressalvada a condição 
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

(B) É dispensável, como condição para a 
transferência de recursos do FNAS aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, a comprovação orçamentária 
dos recursos próprios destinados à 
Assistência Social, alocados em seus 
respectivos Fundos de Assistência Social. 

(C) Caberá ao ente federado responsável pela 
utilização dos recursos do respectivo Fundo 
de Assistência Social o controle e o 
acompanhamento dos serviços, programas, 
projetos e benefícios, por meio dos 
respectivos órgãos de controle, 
independentemente de ações do órgão 
repassador dos recursos. 

(D) A utilização dos recursos federais 
descentralizados para os fundos de 
assistência social dos Estados e dos 
Municípios será declarada pelos entes 
recebedores ao ente transferidor, 
semestralmente, mediante relatório de 
gestão submetido à apreciação do 
respectivo Conselho de Assistência Social, 
que comprove a execução das ações na 
forma de regulamento. 

(E) É vedado aos entes transferidores requisitar 
informações referentes à aplicação dos 
recursos oriundos do seu fundo de 
assistência social, cabendo ao Ministério 
Público a função de análise e 
acompanhamento da boa e regular 
utilização dos recursos.   

 
26. Assinale a alternativa correta tendo em 

vista as disposições da Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS). 

(A) O Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (Creas) é a unidade 
pública municipal, de base territorial, 
localizada em áreas com maiores índices de 
vulnerabilidade e risco social, destinada à 
articulação dos serviços socioassistenciais 
no seu território de abrangência. 

(B) Os Cras e os Creas são unidades públicas 
estatais ou privadas, instituídas no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS), que 
possuem interface com as demais políticas 
públicas e articulam, coordenam e ofertam 

os serviços, programas, projetos e 
benefícios da assistência social. 

(C) As instalações dos Cras e dos Creas devem 
ser compatíveis com os serviços neles 
ofertados, com espaços para trabalhos em 
grupo e ambiente específico para a 
recepção, vedado qualquer tipo de ambiente 
para atendimento reservado.  

(D) Os recursos do cofinanciamento do Suas, 
destinados à execução das ações 
continuadas de assistência social, não 
poderão ser aplicados no pagamento dos 
profissionais que integrarem as equipes de 
referência. 

(E) O funcionamento das entidades e 
organizações de assistência social depende 
de prévia inscrição no respectivo Conselho 
Municipal de Assistência Social, ou no 
Conselho de Assistência Social do Distrito 
Federal, conforme o caso. 

 
27. Em relação à Lei Orgânica da Assistência 

Social (LOAS), assinale a alternativa 
correta.  

(A) Compete aos Municípios efetuar o 
pagamento dos auxílios natalidade e funeral. 

(B) Os membros do Conselho Nacional de 
Assistência Social (CNAS) são nomeados 
pelo Presidente da República para um 
mandato de  04 (quatro) anos, vedada a 
recondução.  

(C) O CNAS é composto por 22 (vinte e dois) 
membros e respectivos suplentes, cujos 
nomes são indicados ao órgão da 
Administração Pública Federal responsável 
pela coordenação da Política Nacional de 
Assistência Social. 

(D) O CNAS é presidido por um de seus 
integrantes, eleito dentre seus membros, 
para mandato de 02 (dois) anos, permitida 
uma única recondução por igual período. 

(E) Compete ao Conselho Nacional de 
Assistência Social prover recursos para o 
pagamento dos benefícios de prestação 
continuada. 

 
28. Sobre o benefício de prestação 

continuada, assinale a alternativa correta.                        
(A) 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. 
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(B) Considera-se incapaz de prover a 
manutenção da pessoa com deficiência ou 
idosa a família cuja renda mensal per capita 
seja inferior a metade do salário-mínimo. 

(C) O benefício de prestação continuada não 
pode ser acumulado pelo beneficiário com 
qualquer outro no âmbito da seguridade 
social ou de outro regime, incluídos os da 
assistência médica e da pensão especial de 
natureza indenizatória.    

(D) A condição de acolhimento em instituições 
de longa permanência não prejudica o direito 
do idoso ou da pessoa com deficiência ao 
benefício de prestação continuada. 

(E) Os rendimentos decorrentes de estágio 
supervisionado e de aprendizagem são 
computados para os fins de cálculo da renda 
familiar per capita para a concessão do 
benefício de prestação continuada.  

 
29. Assinale a alternativa correta no que diz 

respeito ao benefício de prestação 
continuada.  

(A) Considera-se impedimento de longo prazo, 
para fins de concessão do benefício à 
pessoa com deficiência, aquele que produza 
efeitos pelo prazo mínimo de 05 (cinco) 
anos. 

(B) O benefício de prestação continuada deve 
ser revisto a cada 02 (dois) anos para 
avaliação da continuidade das condições 
que lhe deram origem. 

(C) O desenvolvimento das capacidades 
cognitivas, motoras ou educacionais 
constituem motivo de suspensão ou 
cessação do benefício da pessoa com 
deficiência. 

(D) O benefício de prestação continuada será 
suspenso pelo órgão concedente quando a 
pessoa com deficiência exercer atividade 
remunerada, salvo na condição de 
microempreendedor individual. 

(E) A contratação de pessoa com deficiência 
como aprendiz não acarreta a suspensão do 
benefício de prestação continuada, limitado 
a 01 (um) ano o recebimento concomitante 
da remuneração e do benefício. 

 
30. Conforme o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), assinale a alternativa 
correta.   

(A) Considera-se criança, para os efeitos do 
ECA, a pessoa até quatorze anos de idade 
incompletos, e adolescente aquela entre 
quatorze e dezoito anos de idade. 

(B) A gestante e a parturiente têm direito a 02 
(dois) acompanhantes de sua preferência 

durante o período do pré-natal, do trabalho 
de parto e do pós-parto imediato. 

(C) Os hospitais e demais estabelecimentos de 
atenção à saúde de gestantes, públicos e 
particulares, são obrigados a manter registro 
das atividades desenvolvidas, através de 
prontuários individuais, pelo prazo de 
dezoito anos. 

(D) Os profissionais de saúde de referência da 
gestante garantirão sua vinculação, no 
último trimestre da gestação, ao 
estabelecimento em que será realizado o 
parto, vedado o direito de opção da mulher. 

(E) É obrigatória a aplicação a todas as 
crianças, nos seus primeiros vinte e quatro 
meses de vida, de protocolo ou outro 
instrumento construído com a finalidade de 
facilitar a detecção, em consulta pediátrica 
de acompanhamento da criança, de risco 
para o seu desenvolvimento psíquico. 

 
31. Assinale a alternativa correta acerca do 

Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA). 

(A) Toda criança ou adolescente que estiver 
inserido em programa de acolhimento 
familiar ou institucional terá sua situação 
reavaliada, no máximo, a cada 06 (seis) 
meses, devendo a autoridade judiciária 
competente, com base em relatório 
elaborado por equipe interprofissional ou 
multidisciplinar, decidir de forma 
fundamentada pela possibilidade de 
reintegração familiar ou pela colocação em 
família substituta. 

(B) A permanência da criança e do adolescente 
em programa de acolhimento institucional 
não se prolongará por mais de 18 (dezoito 
meses), salvo comprovada necessidade que 
atenda ao seu superior interesse, 
devidamente fundamentada pela autoridade 
judiciária. 

(C) Será garantida a convivência da criança e do 
adolescente com a mãe ou o pai privado de 
liberdade, por meio de visitas periódicas 
promovidas pelo responsável ou, nas 
hipóteses de acolhimento institucional, pela 
entidade responsável, desde que haja 
autorização judicial. 

(D) A busca à família extensa respeitará o prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias, 
prorrogável por igual período. 

(E) Os detentores da guarda possuem o prazo 
de 30 (trinta) dias para propor a ação de 
adoção, contado do dia seguinte à data do 
término do estágio de convivência. 

 



________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

   

 

 

ADVOGADO DO CREAS/SUAS  
10 

32. Considerando as normas do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), assinale 
a alternativa correta.  

(A) Na hipótese de desistência pelos genitores 
manifestada em audiência ou perante a 
equipe interprofissional da entrega da 
criança após o nascimento, a criança será 
mantida com os genitores, e será 
determinado pela Justiça da Infância e da 
Juventude o acompanhamento familiar pelo 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 

(B) Serão cadastrados para adoção recém-
nascidos e crianças acolhidas não 
procuradas por suas famílias no prazo 
mínimo de 90 (noventa) dias, contado a 
partir do dia do acolhimento. 

(C) É vedado às pessoas jurídicas apadrinhar 
criança ou adolescente. 

(D) Os programas ou serviços de 
apadrinhamento apoiados pela Justiça da 
Infância e da Juventude somente poderão 
ser executados por órgãos públicos.  

(E) A falta ou a carência de recursos materiais 
constitui motivo suficiente para a perda ou a 
suspensão do poder familiar. 

 
33. Assinale a alternativa correta segundo as 

disposições do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA). 

(A) Entende-se por família natural a comunidade 
formada pelos pais ou qualquer deles, seus 
descendentes e os parentes próximos com 
os quais a criança ou adolescente convive e 
mantém vínculos de afinidade e afetividade. 

(B) A colocação em família substituta não 
admitirá, em qualquer caso, a transferência 
da criança ou adolescente a terceiros ou a 
entidades governamentais ou não-
governamentais. 

(C) A colocação em família substituta 
estrangeira constitui medida excepcional, 
somente admissível na modalidade de 
adoção. 

(D) A guarda obriga a prestação de assistência 
material, moral e educacional à criança ou 
adolescente, conferindo a seu detentor o 
direito de opor-se a terceiros, exceto aos 
pais. 

(E) A guarda confere à criança ou adolescente a 
condição de dependente, para todos os fins 
e efeitos de direito, salvo os previdenciários. 

 
 
 
 

34. Consoante o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), assinale a alternativa 
correta.  

(A) A adoção é medida ordinária e revogável, à 
qual se deve recorrer quando esgotados os 
recursos de manutenção da criança ou 
adolescente na família natural ou extensa. 

(B) É permitida a adoção por procuração. 
(C) O adotando deve contar com, no máximo, 21 

(vinte e um) anos à data do pedido, salvo se 
já estiver sob a guarda ou tutela dos 
adotantes. 

(D) A adoção atribui a condição de filho ao 
adotado, com os mesmos direitos e deveres, 
inclusive sucessórios, desligando-o de 
qualquer vínculo com pais e parentes, salvo 
os impedimentos matrimoniais. 

(E) Para adoção conjunta, é dispensável que os 
adotantes sejam casados civilmente ou 
mantenham união estável. 

 
35. De acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), analise as assertivas 
e assinale a alternativa que aponta as 
corretas. 

 
I. É recíproco o direito sucessório entre o 

adotado, seus descendentes, o adotante, 
seus ascendentes, descendentes e 
colaterais até o 4º grau, observada a 
ordem de vocação hereditária. 

II. O adotante há de ser, pelo menos, 
dezesseis anos mais velho do que o 
adotando. 

III. Enquanto não der conta de sua 
administração e saldar o seu alcance, não 
pode o tutor ou o curador adotar o pupilo 
ou o curatelado. 

IV. A adoção será precedida de estágio de 
convivência com a criança ou 
adolescente, pelo prazo máximo de 90 
(noventa) dias, observadas a idade da 
criança ou adolescente e as 
peculiaridades do caso. 

 
(A)  Apenas I e IV. 
(B) Apenas II e III. 
(C)  Apenas I, II e III. 
(D)  Apenas II, III e IV. 
(E)  I, II, III e IV.  
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36. Sobre a Lei nº 12.594/12, que institui o 
Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (Sinase), assinale a 
alternativa correta.  

(A) Compete à União criar e manter programas 
de atendimento para a execução das 
medidas socioeducativas em meio aberto.  

(B) A composição da equipe técnica do 
programa de atendimento deverá ser 
interdisciplinar, compreendendo, no mínimo, 
profissionais das áreas de cultura e 
assistência social, de acordo com as normas 
de referência. 

(C) O rol de orientadores credenciados deverá 
ser comunicado, trimestralmente, à 
autoridade judiciária e ao Ministério Público. 

(D) É vedada a edificação de unidades 
socioeducacionais em espaços contíguos, 
anexos, ou de qualquer outra forma 
integrados a estabelecimentos penais. 

(E) Para o exercício da função de dirigente de 
programa de atendimento em regime de 
semiliberdade ou de internação, além de 
outros requisitos, é necessária comprovada 
experiência no trabalho com adolescentes 
de, no mínimo, 05 (cinco) anos. 

 
37. Assinale a alternativa correta no que 

concerne à Lei nº 12.594/12 (Lei do 
Sinase). 

(A) A União, em articulação com os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, realizará 
avaliações periódicas da implementação dos 
Planos de Atendimento Socioeducativo em 
intervalos não superiores a 02 (dois) anos. 

(B) A avaliação será coordenada por uma 
comissão permanente e realizada por 
comissões temporárias, essas compostas, 
no mínimo, por 05 (cinco) especialistas com 
reconhecida atuação na área temática. 

(C) As medidas socioeducativas de liberdade 
assistida, de semiliberdade e de internação 
deverão ser reavaliadas no máximo a cada 
03 (três) meses, podendo a autoridade 
judiciária, se necessário, designar audiência, 
no prazo máximo de 15 (quinze) dias. 

(D) A gravidade do ato infracional, os 
antecedentes e o tempo de duração da 
medida não são fatores que, por si, 
justifiquem a não substituição da medida por 
outra menos grave. 

(E) O defensor e o Ministério Público poderão 
requerer, e o Juiz da Execução poderá 
determinar, salvo de ofício, a realização de 
qualquer avaliação ou perícia que 
entenderem necessárias para 
complementação do plano individual. 

38. A respeito da Lei nº 12.594/12, que institui 
o Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (Sinase), assinale a 
alternativa correta. 

(A) Se, no transcurso da execução, sobrevier 
sentença de aplicação de nova medida, a 
autoridade judiciária procederá à unificação, 
ouvidos, previamente, o Ministério Público e 
o defensor, no prazo de 30 (trinta) dias 
sucessivos, decidindo-se em igual prazo. 

(B) É vedado à autoridade judiciária aplicar nova 
medida de internação, por atos infracionais 
praticados anteriormente, a adolescente que 
já tenha concluído cumprimento de medida 
socioeducativa dessa natureza, ou que 
tenha sido transferido para cumprimento de 
medida menos rigorosa, sendo tais atos 
absorvidos por aqueles aos quais se impôs 
a medida socioeducativa extrema. 

(C) O mandado de busca e apreensão do 
adolescente terá vigência máxima de 03 
(três) meses, a contar da data da expedição, 
podendo, se necessário, ser renovado, 
fundamentadamente. 

(D) O defensor, o Ministério Público, o 
adolescente e seus pais ou responsável 
poderão postular revisão judicial de qualquer 
sanção disciplinar aplicada, sendo vedado à 
autoridade judiciária suspender a execução 
da sanção até a decisão final do incidente. 

(E) É vedado, em qualquer caso, a aplicação de 
sanção disciplinar de isolamento a 
adolescente interno.  
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39. Assinale a alternativa correta conforme a 
Lei do Sinase (Lei nº 12.594/12). 

(A) São direitos do adolescente submetido ao 
cumprimento de medida socioeducativa, 
sem prejuízo de outros, peticionar, por 
escrito ou verbalmente, diretamente a 
qualquer autoridade ou órgão público, 
devendo, obrigatoriamente, ser respondido 
em até 10 (dez) dias. 

(B) O Plano Individual de Atendimento (PIA) 
será elaborado no prazo de até 30 (trinta) 
dias da data do ingresso do adolescente no 
programa de atendimento. 

(C) Para o cumprimento das medidas de 
prestação de serviços à comunidade e de 
liberdade assistida, o PIA será elaborado no 
prazo de até 10 (dez) dias do ingresso do 
adolescente no programa de atendimento. 

(D) É garantido aos adolescentes, em 
cumprimento de medida socioeducativa de 
internação, o direito de receber visita dos 
filhos, desde que estes sejam maiores de 02 
(dois) anos de idade.  

(E) É assegurado ao adolescente casado ou 
que viva, comprovadamente, em união 
estável o direito à visita íntima. 

 
40. Em relação à Lei nº 11.340/06 (Lei Maria 

da Penha), assinale a alternativa 
INCORRETA.  

(A) Toda mulher, independentemente de classe, 
raça, etnia, orientação sexual, renda, 
cultura, nível educacional, idade e religião, 
goza dos direitos fundamentais inerentes à 
pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as 
oportunidades e facilidades para viver sem 
violência, preservar sua saúde física e 
mental e seu aperfeiçoamento moral, 
intelectual e social. 

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

(C) É possível a aplicação, nos casos de 
violência doméstica e familiar contra a 
mulher, de penas de cesta básica. 

(D) É direito da mulher em situação de violência 
doméstica e familiar o atendimento policial e 
pericial especializado, ininterrupto e 
prestado por servidores preferencialmente 
do sexo feminino previamente capacitados.   

(E) A ofendida deverá ser notificada dos atos 
processuais relativos ao agressor, 
especialmente dos pertinentes ao ingresso e 
à saída da prisão, sem prejuízo da intimação 
do advogado constituído ou do defensor 
público. 

 

41. No tocante à Lei nº 10.836/04, que cria o 
Programa Bolsa Família, analise as 
assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. 

 
I. Constitui benefício financeiro do 

Programa, dentre outros, o benefício 
variável, destinado a unidades familiares 
que se encontrem em situação de 
pobreza e extrema pobreza e que tenham 
em sua composição gestantes, nutrizes, 
crianças entre 0 (zero) e 12 (doze) anos 
ou adolescentes até 18 (dezoito) anos, 
sendo pago até o limite de 03 (três) 
benefícios por família. 

II. Para os fins dessa Lei, a renda familiar 
mensal é a soma dos rendimentos 
líquidos auferidos mensalmente pela 
totalidade dos membros da família, 
incluindo-se os rendimentos concedidos 
por programas oficiais de transferência 
de renda.  

III. A concessão dos benefícios dependerá 
do cumprimento, no que couber, de 
condicionalidades relativas ao exame 
pré-natal, ao acompanhamento 
nutricional, ao acompanhamento de 
saúde, à frequência escolar de 85% 
(oitenta e cinco por cento) em 
estabelecimento de ensino regular, sem 
prejuízo de outras previstas em 
regulamento. 

IV. O controle e a participação social do 
Programa Bolsa Família serão realizados, 
em âmbito local, por um conselho ou por 
um comitê instalado pelo Poder Público 
municipal, na forma do regulamento, 
sendo que a função dos membros do 
comitê ou do conselho é considerada 
serviço público relevante e não será de 
nenhuma forma remunerada. 

 
(A)  Apenas I e II. 
(B) Apenas III e IV. 
(C)  Apenas I, II e III. 
(D)  Apenas I, III e IV. 
(E)  Apenas II, III e IV. 
 
42. Analise as assertivas e assinale a 

alternativa que aponta as corretas. 
 De acordo com a Resolução nº 109/2009, 

do CNAS – Conselho Nacional de 
Assistência Social, são considerados 
Serviços de Proteção Social Especial de 
Alta Complexidade: 
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I. o Serviço Especializado para Pessoas em 
Situação de Rua. 

II. o Serviço de Proteção Social Especial 
para Pessoas com Deficiência, Idosos(as) 
e suas Famílias.  

III. o Serviço de Acolhimento em República. 
IV. o Serviço de Proteção em Situações de 

Calamidades Públicas e de Emergências. 
 
(A)  Apenas I e II. 
(B) Apenas III e IV. 
(C)  Apenas I, II e III. 
(D)  Apenas I, III e IV. 
(E)  Apenas II, III e IV. 
 
43. Referente à Lei Orgânica do Município de 

Novo Hamburgo, assinale a alternativa 
correta. 

(A) Pode o Município, exclusivamente através 
de consórcios com outros Municípios, criar 
entidades intermunicipais para a realização 
de obras, atividades ou serviços específicos 
de interesse comum, devendo os mesmos 
serem aprovados por leis dos Municípios 
participantes. 

(B) É vedado delegar, entre o Estado e o 
Município, ainda que por convênio, os 
serviços de competência concorrente. 

(C) Compete privativamente ao Município 
fiscalizar a produção, a conservação, o 
comércio e o transporte de gêneros 
alimentícios, destinados ao abastecimento 
público. 

(D) Compete ao Município instituir impostos 
sobre a propriedade predial e territorial 
urbana e sobre a transmissão causa mortis 
e doação, de quaisquer bens ou direitos. 

(E) São poderes do Município, independentes, o 
Legislativo e o Executivo, sendo vedada a 
delegação de atribuições entre os poderes.  

 
44. Assinale a alternativa correta 

considerando as disposições da Lei 
Orgânica do Município de Novo 
Hamburgo. 

(A) Se não houver maioria absoluta dos 
Vereadores para a eleição da Mesa, o 
Vereador mais idoso, dentre os presentes na 
sessão de instalação da Legislatura, 
permanecerá na Presidência da Câmara 
Municipal, convocando sessões diárias, até 
que seja eleita a Mesa, com a posse dos 
seus membros. 

(B) No primeiro ano de cada sessão legislativa, 
cuja duração coincide com a do mandato 
dos Vereadores, a Câmara Municipal reunir-
se-á no dia 1º de janeiro para dar posse aos 

Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito, bem 
como para eleger a Mesa, a comissão 
representativa e as comissões permanentes. 

(C) Para as reuniões extraordinárias, a 
convocação dos Vereadores será pessoal e 
por escrito, com antecedência mínima de 72 
(setenta e duas) horas. 

(D) A Câmara Municipal pode criar comissão 
parlamentar de inquérito sobre fato 
determinado, nos termos do Regimento 
Interno, por requerimento de, no mínimo, 
maioria de seus membros. 

(E) A votação de doações financeiras a 
entidades e todas as formas de auxílio 
financeiro prestadas pelo Município, sob a 
forma de créditos adicionais especiais, serão 
realizadas duas vezes ao ano, nos meses de 
maio e novembro, excetuados os casos de 
extrema urgência. 

 
45. No que concerne à Lei Orgânica do 

Município de Novo Hamburgo, assinale a 
alternativa correta. 

(A) A Comissão Representativa é composta de 
03 (três) membros efetivos, inclusive o 
Presidente, e 02 (dois) suplentes, eleitos em 
votação secreta. 

(B) A proposta de Emenda à Lei Orgânica 
Municipal será discutida e votada em duas 
sessões, a contar de sua apresentação ou 
recebimento, e ter-se-á por aprovada 
quando obtiver, em ambas as votações, três 
quintos dos votos dos membros da Câmara 
Municipal. 

(C) No início ou em qualquer fase de tramitação 
de projeto de lei de iniciativa exclusiva do 
Prefeito, este poderá solicitar à Câmara 
Municipal que o aprecie no prazo de 45 
(quarenta e cinco) dias a contar do pedido. 

(D) Se o Prefeito considerar o projeto, no todo 
ou em parte, inconstitucional ou contrário ao 
interesse público, vetá-lo-á, total ou 
parcialmente, no prazo de  10 (dez) dias 
úteis, contados da data do recebimento. 

(E) Vetado o projeto e devolvido à Câmara 
Municipal, será ele apreciado dentro de 60 
(sessenta) dias a contar de seu recebimento, 
em votação única, só podendo ser rejeitado 
pelo voto da maioria absoluta dos membros 
da Câmara. 
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46. Conforme a Lei Orgânica do Município de 
Novo Hamburgo, assinale a alternativa 
correta. 

(A) Os projetos de lei de iniciativa popular 
rejeitados pela Câmara Municipal serão 
submetidos a referendo popular se, no prazo 
de 120 (cento e vinte) dias, 10% (dez por 
cento) do eleitorado do Município o requerer. 

(B) O Poder Executivo dará conhecimento a 
toda instituição e pessoa interessada, dos 
projetos de lei do Plano Plurianual, de 
diretrizes orçamentárias e dos orçamentos 
anuais, franqueando-os ao público, no 
mínimo, 15 (quinze) dias antes de remetê-
los ao Poder Legislativo. 

(C) Se o Prefeito ou o Vice-Prefeito não tomar 
posse, decorridos 05 (cinco) dias da data 
fixada, salvo motivo de força maior, o cargo 
será declarado vago. 

(D) O Prefeito não poderá, sem licença da 
Câmara Municipal, ausentar-se do Município 
por mais de 10 (dez) dias, sob pena de perda 
do cargo. 

(E) Os Secretários do Município, de livre 
nomeação e exoneração pelo Prefeito, são 
escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 
(vinte e um) anos, no gozo dos direitos 
políticos, e estão sujeitos, desde a posse, às 
mesmas incompatibilidades e proibições 
estabelecidas para os Vereadores, no que 
couber. 

 
47. Em relação à Lei Orgânica do Município 

de Novo Hamburgo, assinale a alternativa 
correta. 

(A) Toda entidade com sede no Município de 
Novo Hamburgo poderá requerer ao Prefeito 
a realização de audiência pública para que 
esclareça determinado ato ou projeto da 
administração, devendo a audiência ser 
obrigatoriamente concedida no prazo de 90 
(noventa) dias. 

(B) No tocante aos concursos públicos, os 
pontos correspondentes aos títulos não 
poderão somar mais de 20% (vinte por 
cento) do total dos pontos do concurso. 

(C) É vedada a contratação, em casos 
excepcionais de dispensa ou inexigibilidade 
de licitação, de pessoa jurídica da qual 
sejam sócios cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta ou colateral até o 
segundo grau, inclusive, do Prefeito, do 
Vice-Prefeito, de secretários municipais, de 
Vereadores do Município ou servidor 
investido em cargo de direção, chefia ou 
assessoramento. 

(D) São direitos dos servidores do Município de 
Novo Hamburgo, dentre outros, a licença 
maternidade por 180 (cento e oitenta) dias e 
a licença paternidade por 15 (quinze) dias. 

(E) É vedada a participação de servidores 
públicos no produto de arrecadação de 
multas, salvo da dívida ativa. 

 
48. Assinale a alternativa correta segundo a 

Lei Orgânica do Município de Novo 
Hamburgo. 

(A) O Regime Jurídico dos servidores públicos 
municipais será único e estabelecido em 
estatuto, através de lei ordinária, observados 
os princípios e normas da Constituição 
Federal. 

(B) É vedada a quantos prestem serviços ao 
Município atividade político-partidária na 
hora e nos locais de trabalho, salvo se 
autorizado pelo chefe da repartição.  

(C) O Município assegurará ao servidor, 
conforme dispuser a Lei, licença por motivo 
de doença do cônjuge e de parentes até o 
segundo grau, quando verificado, em 
inspeção médica, ser indispensável a sua 
assistência pessoal. 

(D) Leis de iniciativa do Poder Legislativo 
Municipal estabelecerão o Plano Plurianual, 
as Diretrizes Orçamentárias e os 
Orçamentos Anuais.  

(E) A abertura de créditos suplementares não 
poderá exceder a 10% (dez por cento) da 
receita orçada. 

 
49. De acordo com a Lei Orgânica do 

Município de Novo Hamburgo, assinale a 
alternativa correta. 

(A) São vedados o início de programas ou 
projetos não incluídos na lei orçamentária 
anual e a abertura de crédito suplementar ou 
especial sem prévia autorização legislativa e 
sem indicação dos recursos 
correspondentes. 

(B) Os investimentos cuja execução ultrapasse 
a um exercício financeiro poderão ser 
iniciados sem a prévia inclusão no Plano 
Plurianual, desde que previstos em Decreto 
expedido pelo Chefe do Poder Executivo.  

(C) A abertura de créditos extraordinários 
somente será admitida para atender as 
despesas às quais não haja dotação 
orçamentária específica, devendo ser 
convertida em lei no prazo de 60 (sessenta) 
dias. 
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(D) O projeto de Lei das Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) será enviado pelo 
Prefeito ao Poder Legislativo, anualmente, 
até 31 de outubro.  

(E) O Poder Executivo fica autorizado a conferir 
concessão de uso de áreas públicas 
municipais urbanas, não superiores a 
quinhentos metros quadrados, a detentores 
da posse ou não, os quais deverão utilizá-las 
para fins de sua moradia e de sua família. 

 
50. Consoante a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948, assinale a 
alternativa INCORRETA.  

(A) Ninguém será submetido à tortura nem a 
tratamento ou castigo cruel, desumano ou 
degradante. 

(B) Ninguém será arbitrariamente privado de 
sua nacionalidade, nem do direito de mudar 
de nacionalidade. 

(C) A vontade do povo será a base da 
autoridade do governo. Essa vontade será 
expressa em eleições periódicas e legítimas, 
por sufrágio universal, por voto secreto 
ouprocesso equivalente que assegure 
aliberdade de voto. 

(D) Todo ser humano vítima de perseguição, 
ainda que esta seja legitimamente motivada 
por crimes de direito comum, tem o direito de 
procurar e de gozar asilo em outros países. 

(E) A maternidade e a infância têm direito a 
cuidados e assistência especiais. Todas as 
crianças, nascidas dentro ou fora do 
matrimônio, gozarão da mesma proteção 
social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


