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1. a prova terá, no máximo, 4 (quatro) horas de duração, incluído o tempo desti nado à transcrição do gabarito 
na Folha de respostas, único documento válido para correção.

2. O candidato deverá conferir os seus dados pessoais na Folha de respostas, em especial seu nome e o número 
do documento de identi dade.

3. Não haverá substi tuição da Folha de Respostas por erro do candidato ou por qualquer outro dano.
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5. Este caderno contém 40 questões de múlti pla escolha, assim distribuídas: 

  - Língua Portuguesa: 15 questões (numeradas de 01 a 15);

  - Informáti ca: 5 questões (numeradas de 16 a 20);

  - Noções de Administração Pública: 10 questões (numeradas de 21 a 30);

  - Conhecimentos Específi cos: 10 questões (numeradas de 31 a 40).

6. Cada questão apresenta 4 alternati vas, de (a) a (d). O candidato deverá lê-las, atentamente, antes de 
responder a elas.

7. Caso o Caderno não corresponda ao cargo de inscrição, esteja incompleto ou com defeito, o candidato deverá 
solicitar ao aplicador, durante os primeiros 20 minutos, as providências cabíveis.

8. O canditado deverá entregar ao aplicador este Caderno de Provas e a Folha de Respostas.

9. O candidato passará o Gabarito para a Folha de Respostas, uti lizando caneta esferográfi ca azul ou preta.
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língua portuguesa

leia o texto a seguir e, depois, responda às questões 
de 01 a 15.

O QUE A FOLHA PENSA

Ação entre amigos

Governo poupa militares do ajuste fiscal e destina à 
área 28% dos investimentos

1. O balanço das contas do governo federal de 2019 
surpreendeu até mesmo os responsáveis pelo con-
trole do gasto público no Tesouro Nacional. De re-
pente, em dezembro, brotou uma despesa imprevis-
ta de cerca de R$ 10 bilhões. 

2. Era o dinheiro do aumento de capital de três em-
presas estatais, na maior parte para a Emgepron, fir-
ma ligada à Marinha e dedicada a construir navios, 
que recebeu R$ 7,6 bilhões em uma canetada.

3. O valor equivale a todo investimento federal em 
obras e equipamentos dos ministérios da Saúde e da 
Educação, por exemplo.

4. Dadas as peculiaridades da contabilidade pública, 
tal despesa não toma o lugar de outra, pois não se 
sujeita ao limite constitucional do chamado teto de 
gastos.

5. De qualquer modo, o déficit público acabou maior. déficit público acabou maior. déficit
Além do mais, essa decisão inopinada e em quase 
nada transparente desmoraliza a alardeada política 
de privatização do governo de Jair Bolsonaro, pífia 
em sua morosidade e inoperância.

6. O aumento do capital da Emgepron é, no entanto, 
coerente com uma das linhas de força do governo: o 
poder militar. Quase um terço dos ministérios é co-
mandado por oficiais da ativa ou da reserva das For-
ças Armadas, até porque, em sua carreira, Bolsonaro 
não cultivou relações com outros grupos de quadros 
técnicos ou profissionais, além de ter sido na prática 
um líder sindical da categoria. 

7. Governo e Congresso se acertaram a fim de permi-
tir que militares se aposentem em condições privile-
giadas (com o equivalente de salários e reajustes in-
tegrais da ativa). Este governo também se prontificou 
a conceder generosos reajustes para os soldos, em 
particular para o alto oficialato. 

8. O aumento de capital da Emgepron foi R$ 4 bilhões 
além do previsto para o ano, liberalidade facilitada 
pela entrada dos recursos do leilão dos campos de 
petróleo. 

9. Assim, o Ministério da Defesa ficou com mais de 
28% do total dos recursos federais destinados a in-
vestimentos. A despesa com pessoal militar, civil, 
aposentados e suas pensões vai aumentar; já conso-
mem pelo menos 26% do gasto total com servidores.

10. O esforço para o necessário ajuste das contas pú-
blicas não tem sido distribuído de modo mais equâ-
nime. Subsídios diversos continuam intocados, por 
exemplo. Não é aceitável que também a despesa mi-
litar seja poupada de contribuir para essa emergên-
cia nacional. 

11. É argumentável que o equipamento militar brasi-
leiro pode estar sendo sucateado. Mas também este 
é o caso da infraestrutura física e social, de estradas 
a hospitais. Ainda mais neste momento de escassez 
aguda de recursos, é preciso repensar e explicar com 
transparência as prioridades.

Referência: FOLHA DE S.PAULO.  Ação entre amigos. São Paulo, 5 fev. 2020. 
Disponível em: < https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/02/acao
-entre-amigos.shtml>. Acesso em: 5 fev. 2020.

QuestÃuestÃuest o 01

Sobre interpretação desse texto, é correto inferir que 
sua intenção em relação ao governo é a de

a) ridicularizá-lo.

b) encomiá-lo.

c) beatificá-lo.

d) criticá-lo. 
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QUESTÃO 02

Avalie o que se afirma a respeito de tipologia textual 
e gêneros de circulação social.

I – O tipo predominante no texto é argumentativo; o 
gênero dele é editorial.

II – O tipo predominante no texto é narrativo; o gêne-
ro dele é artigo de opinião.

III – Os tipos textuais são categorias reduzidas; os gê-
neros, extensos e variáveis.

IV – O tipo injuntivo encontra-se presente em várias 
partes do texto.

V – O tipo predominante no texto é descritivo; o gê-
nero dele é crônica jornalística. 

Está correto apenas o que se afirma em

a) I, III e IV.

b) III e V.

c) II, IV e V.

d) II e V.

QUESTÃO 03

Sobre coesão textual, no sexto parágrafo do texto, no 
primeiro período, a locução “no entanto” NÃO tem o 
valor semântico de

a) oposição.

b) causa.

c) contrariedade.

d) adversão.

QUESTÃO 04

Analise as asserções a seguir e a relação proposta en-
tre elas.

I – Sobre Fonética e Fonologia, o vocábulo balanço, 
constante do primeiro parágrafo do texto, possui 7 
letras, 6 fonemas, 3 sílabas e 1 ditongo

PORQUE

II – há a sequência de 7 letras seguintes: b-a-l-a-n-
ç-o; 6 fonemas: [b], [a], [l], [ã], [ç], [u], 3 sílabas: ba
-lan-ço e o dígrafo -an-.

A respeito das asserções, é correto afirmar que

a) as duas são falsas.

b) a primeira é verdadeira, e a segunda é falsa.

c) a primeira é falsa, e a segunda é verdadeira.

d) as duas são verdadeiras, e a segunda justifica a pri-
meira.

QUESTÃO 05

Acerca da acentuação gráfica e da crase, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma.

(   ) No primeiro parágrafo, o vocábulo público foi acen-
tuado corretamente porque se trata de uma proparo-
xítona.

(   ) No segundo parágrafo, no trecho “[...] destinada 
a construir navios [...]”, faltou o acento indicativo da 
crase antes do verbo construir: destinada à construir, 
pois há a contração da preposição “a” com o artigo fe-
minino “a”: destinada à construção.  

(   ) No terceiro parágrafo, os vocábulos ministérios e 
Saúde foram corretamente grafados, pois o primeiro é 
uma paroxítona terminada em ditongo; o segundo por-
que se acentua a vogal -u- quando for tônica e em hiato.  

(   ) No sétimo parágrafo, no primeiro período, gra-
fou-se incorretamente a locução a fim de, a qual de-
veria ser escrita: afim de. 

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) F, V, F, F.

b) F, V, V, V.

c) V, F, V, F.

d) V, F, F, V.

QUESTÃO 06

Sobre semântica, é correto afirmar que, no décimo 
parágrafo, no primeiro período, o adjetivo equânime
pode ser substituído, sem prejuízo do sentido, pelo 
sinônimo 

a) parcial.

b) subjetivo.

c) moderado.

d) igualitário.
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QUESTÃO 07

A respeito dos sinais de pontuação, avalie as afirmações.

I – No primeiro parágrafo, segundo período, foram 
usadas adequadamente as vírgulas para separar o 
adjunto adverbial de tempo em dezembro.

II – No terceiro parágrafo, o uso da vírgula antes da 
expressão por exemplo é facultativo.

III – No quarto parágrafo, o uso da vírgula após o ad-
jetivo pública é facultativo. 

IV – No sétimo parágrafo, no primeiro período, em 
lugar dos dois parênteses empregados, também seria 
adequado à norma-padrão substituí-los por um único 
travessão, usado após a palavra privilegiadas. 

V – No nono parágrafo, no segundo período, o em-
prego das vírgulas no trecho: “[...] pessoal militar, ci-
vil, [...]” é facultativo.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e IV.

b) III e V.

c) II, III e IV.

d) I, II e V.

QUESTÃO 08

Sobre sintaxe de regência, no nono parágrafo, segun-
do período, é correto afirmar que a locução verbal 
“vai aumentar” é classificada sintaticamente como 
verbo

a) transitivo direto.

b) intransitivo.

c) de ligação.

d) transitivo indireto.

QUESTÃO 09

Analise as asserções a seguir e a relação proposta en-
tre elas.

I – No décimo primeiro parágrafo, primeiro período, 
a oração “[...] que o equipamento militar brasileiro 
pode estar sendo sucateado.” é uma subordinada 
substantiva, subjetiva,

PORQUE

II – exerce a função sintática de objeto direto da ora-
ção principal “É argumentável [...]”.

A respeito das asserções, é correto afirmar que

a) as duas são falsas.

b) a primeira é verdadeira, e a segunda é falsa.

c) a primeira é falsa, e a segunda é verdadeira.

d) as duas são verdadeiras, e a segunda justifica a pri-
meira.

QUESTÃO 10

Sobre classes de palavras, informe se é verdadeiro (V) 
ou falso (F) o que se afirma a seguir.

(   ) No primeiro parágrafo, primeiro período, o verbo 
surpreendeu está na terceira pessoa do singular do 
pretérito perfeito do modo indicativo e pertence à 
segunda conjugação.

(   ) No segundo parágrafo, a palavra que é um pro-
nome relativo e se refere ao antecedente Emgepron. 

(   ) No sétimo parágrafo, primeiro período, a expres-
são a fim de é uma locução conjuntiva. 

(   ) No décimo parágrafo, terceiro período, a palavra 
que é um pronome relativo e introduz uma oração 
subordinada adjetiva. 

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) F, V, V, F.

b) F, F, V, V.

c) V, V, F, F.

d) V, F, F, V.
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QUESTÃO 11

A respeito de funções sintáticas dos termos, é corre-
to afirmar que, no período “[...] é preciso repensar e 
explicar com transparência as prioridadesas prioridades.”, o termo 
destacado é

a) aposto.

b) complemento nominal.

c) sujeito simples.

d) objeto direto.

QUESTÃO 12

Sobre ortografia oficial, avalie as afirmações.

I – No décimo primeiro parágrafo, segundo período, 
o vocábulo infraestrutura foi grafado corretamente, 
sem o uso do hífen.

II – Tal qual o vocábulo infraestrutura, também é cor-
reta a grafia de antiinflamatório. 

III – No décimo primeiro parágrafo, terceiro período, 
o vocábulo escassez, derivado do adjetivo escasso, 
foi corretamente grafado, com -z, a exemplo de frigi-
dez (< frígido), palidez (< pálido), entre outros.

IV – O vocábulo Emgepron foi grafado corretamen-
te com letra inicial maiúscula, pois se trata de nome 
próprio de empresa. 

V – No primeiro parágrafo, segundo período, o vocá-
bulo dezembro foi grafado incorretamente, pois os 
nomes dos meses, na língua portuguesa, devem ser 
escritos com inicial maiúscula. 

Está correto apenas o que se afirma em

a) I, III e IV.

b) III e V.

c) I, II e IV.

d) II e V.

QUESTÃO 13

Sobre relações lógico-semânticas, no quarto parágra-
fo, o conectivo “pois” NÃO tem o valor semântico de

a) adversão.

b) explicação.

c) razão.

d) justificação.

QUESTÃO 14

Analise as asserções a seguir e a relação proposta 
entre elas. 

I – No sétimo parágrafo, no primeiro período, a pala-
vra que introduz uma oração subordinada, substanti-
va, adverbial

PORQUE

II – as conjunções integrantes introduzem orações su-
bordinadas, substantivas.

A respeito das asserções, é correto afirmar que

a) as duas são falsas.

b) a primeira é verdadeira, e a segunda é falsa.

c) a primeira é falsa, e a segunda é verdadeira.

d) as duas são verdadeiras, e a segunda justifica a pri-
meira.

QUESTÃO 15

Sobre classes de palavras e sinonímia, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma.

(   ) No primeiro parágrafo, primeiro período, a pala-
vra até foi usada como preposição para denotar um 
limite posterior de tempo .

(   ) No primeiro parágrafo, segundo período, a locu-
ção de repente pode ser substituída, sem prejuízo de 
alteração do sentido, por de esguelha.  

(   ) No quinto parágrafo, segundo período, o adjeti-
vo inopinada significa “inesperada, imprevista”.

(   ) No terceiro parágrafo, o verbo equivale está na ter-
ceira pessoa do singular do presente do indicativo e per-
tence à segunda conjugação. 

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) F, V, V, F.

b) F, F, V, V.

c) V, V, F, F.

d) V, F, F, V.
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INFORMÁTICA

QUESTÃO 16

Por padrão, no Explorador de Arquivos do Windows
10, é correto afirmar que a combinação de teclas 
Ctrl+Shift+N é utilizada para criar um(a) novo(a)

a) pasta.

b) atalho.

c) programa.

d) arquivo texto.

QUESTÃO 17

A respeito dos componentes de um computador, é 
correto afirmar que o termo Core i7 da Intel refere-se 
a um tipo de

a) SSD.

b) disco rígido.

c) processador.

d) memória RAM.

QUESTÃO 18

A figura a seguir destaca um dos botões do grupo 
Parágrafo da guia Página Inicial do Microsoft Word 
2016.

É correto afirmar que o botão destacado tem a 
função de

a) sublinhar o texto selecionado.

b) alterar a cor atrás do texto selecionado.

c) copiar a cor da fonte do texto selecionado.

d) inserir a imagem de um retângulo abaixo do texto 
selecionado.

QUESTÃO 19

No Microsoft Word 2016, o botão por meio do qual Microsoft Word 2016, o botão por meio do qual Microsoft Word
uma pessoa pode ocultar ou exibir as réguas nas late-
rais do documento encontra-se na guia

a) Exibir.

b) Layout.

c) Design.

d) Formatar.

QUESTÃO 20

Considere que a seguinte planilha foi elaborada no 
Microsoft Excel 2016 instalado em um computador Microsoft Excel 2016 instalado em um computador Microsoft Excel
com Windows 10.

As colunas da planilha estão identificadas pelas letras 
A e B no topo da imagem e as linhas pelos números 1 
e 2 no canto esquerdo da imagem.

O conteúdo exibido na célula B2 pode ter sido gerado 
pela fórmula

a) =MÉDIA(A1:A2)-MAIOR(A1;B1)

b) =MÉDIA(A1:A2)-MAIOR(A1;A2)

c) =MAIOR(A1:A2;MÁXIMO(A1;B1))-1

d) =MÁXIMO(A1:A2;MAIOR(A1;B1))-1
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noções de administração pública

QUestão 21

Avalie o que se afirma sobre as características da ad-

ministração pública, conforme Paludo (2012). 

I - A competência da administração pública é ilimitada, 

ou seja, transcende os limites dos órgãos e agentes. 

II - Sua atividade é de natureza executora, isto é, exe-

cuta as atividades desejadas pelo Estado visando o 

alcance do bem comum. 

III - É neutra e, portanto, deve tratar todos igualmen-

te, não podendo, pois, favorecer ou discriminar pes-

soas por quaisquer razões. 

IV - Além da prestação de serviços públicos e da práti-

ca de atos administrativos, cabe à administração pú-

blica o exercício de atos políticos e de governo. 

Está correto apenas o que se afirma em

a) I.

b) I e IV.

c) II e III.

d) II; III e IV. 

QUestão 22

O princípio da eficiência aplicado à administração pú-

blica passou a fazer parte da Constituição Brasileira a 

partir do ano de 1998, com a Emenda Constitucional 

nº 19 (Art. 37 da CF/1988).  

Sobre esse princípio, é correto afirmar que

a) direciona-se à busca constante por resultados eco-

nômicos superiores. 

b) tem como efeito a superação definitiva dos demais 

princípios constitucionais: impessoalidade, moralida-

de, legalidade e publicidade. 

c) coloca como prioridade os resultados de natureza 

quantitativa em detrimento dos qualitativos, como a 

rentabilidade social. 

d) pressupõe a realização das atividades e serviços pú-

blicos com maior presteza, qualidade e proficiência, 

evitando desperdícios de qualquer natureza. 

QUestão 23

A administração pública se divide entre a adminis-

tração direta e a indireta. Dentre as entidades que 

compõem a administração indireta destacam-se as 

autarquias, pessoas jurídicas administrativas que rea-

lizam serviços públicos e executam atividades típicas 

do Estado de forma descentralizada. 

Sobre as autarquias, é correto afirmar que 

a) possuem autonomia administrativa para realizar 

suas atividades. 

b) caracterizam-se pela sua capacidade genérica, ou 

seja, atuam em múltiplas áreas simultaneamente. 

c) passam a ser consideradas parte da administração 

direta quando desempenham atividades específicas 

como controle e governança. 

d) estão diretamente subordinadas aos ministérios e 

órgãos da administração direta localizando-se, por-

tanto, em posição hierarquicamente inferior. 
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QUestão 24

Associe corretamente o modelo de administração 
pública às suas respectivas características.

modelos

(1) Patrimonialista

(2) Burocrático

(3) Gerencial

caracterÍsticas

(   ) Prevalece o descaso pelo cidadão e pelas deman-
das sociais. 

(   ) Identifica o cidadão como contribuinte e como 
cliente dos serviços públicos. 

(   ) Os cargos públicos são considerados proprieda-
des particulares, de caráter hereditário. 

(   ) Baseia-se na profissionalização, na implantação 
de carreiras e da hierarquia funcional. 

(   ) Deslocamento da ênfase dos procedimentos utili-
zados (meios) para os resultados (fins). 

(   ) Enfoque na eficiência, na redução de custos 
e no aumento da qualidade dos serviços públicos.

(   ) Ênfase no caráter racional/legal, visando mitigar 
práticas como a informalidade e a pessoalidade nas re-
lações. 

A sequência correta dessa associação é

a) 1, 2, 1, 3, 3, 2, 2. 

b) 1, 3, 1, 2, 3, 3, 2. 

c) 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3.

d) 3, 3, 2, 2, 1, 3, 1.

QUestão 25

De Paula (2005) analisa a vertente da Administração 
Pública Societal (APS) comparando-a ao modelo da 
Administração Pública Gerencial (APG). 

Avalie o que se afirma sobre esses dois modelos de 
administração pública. 

I - A APG tem como abordagem de gestão a aplicação 
do gerencialismo no âmbito das instituições públicas.  

II - A APS tem como origem os movimentos sociais 
brasileiros iniciados na década de 1960, baseados na 
visão de democracia participativa. 

III - A APG surgiu como resultado da reforma estatal 
brasileira, ainda na década de 1980, influenciando os 
modelos aplicados na Inglaterra e nos EUA. 

IV - A APS caracteriza-se por buscar substituir a gestão 
tecnoburocrática por um modelo de gestão mais parti-
cipativo e democraticamente deliberativo, com inicia-
tivas como o orçamento participativo, os fóruns temá-
ticos e os conselhos gestores de políticas públicas. 

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e IV.

b) I e III.

c) II e III.

d) I, II e IV. 
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QUESTÃO 26

A Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993) normatiza o 
processo de compras na administração pública e, 
portanto, deve orientar quaisquer organizações pú-
blicas que desejam adquirir bens ou contratar servi-
ços e obras. 

Associe corretamente a modalidade licitatória à sua 
respectiva definição. 

MODALIDADES

1 - Concorrência

2 - Tomada de preços

3 - Convite

4 - Concurso

5 - Leilão

6 - Pregão

DEFINIÇÕES

(   ) Aplica-se no caso de seleção para trabalho técni-
co, científico ou artístico, tendo como contrapartida 
prêmios ou remuneração aos vencedores; a partici-
pação é aberta aos interessados. 

(   ) Destina-se a contratações envolvendo altos valo-
res (grande vulto), aquisição ou alienação de imóveis 
e também para aquisições internacionais; qualquer 
interessado pode participar desde que atenda aos re-
quisitos mínimos especificados no edital. 

(   ) Adequado para contratações de valores mais bai-
xos (menor vulto), não sendo necessária a publicação 
de edital; a participação é aberta aos fornecedores 
interessados, escolhidos ou convidados, os quais de-
vem ser em número mínimo de 3. 

A sequência correta dessa associação é

a) 1, 4, 3.

b) 2, 5, 4.

c) 3, 6, 1.

d) 4, 1, 3.

QUESTÃO 27

De acordo com Torres (2012, p. 235), “o ambiente em 
que são implementadas as políticas públicas em geral 
é muito complexo, com forte interação de grupos so-
ciais e instituições”. 

A esse respeito, NÃO é exemplo de fator que contribui 
para aumentar o grau de complexidade e de imprevisi-
bilidade na implantação de políticas públicas

a) a inospitalidade do ambiente externo comumente 
encontrada pelos gestores públicos.

b) o fato desse ambiente externo não ser plenamente 
controlável pelos gestores públicos.

c) a prática da construção de um planejamento estra-
tégico, com etapas e indicadores a serem seguidos. 

d) a amplitude do público-alvo das políticas, que im-
plica em múltiplas necessidades a serem atendidas.

QUESTÃO 28

No âmbito da nova administração pública, uma das 
questões basilares foi a adoção da perspectiva da 
orientação pública para o cidadão. Isso significou 
uma mudança expressiva na própria concepção de 
cidadão: de financiador à usuário e principal destina-
tário das ações e serviços públicos. 

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afir-
ma sobre o conceito de cliente-cidadão e a busca 
pela excelência no serviço público. 

(   ) O conceito de qualidade no serviço público rela-
ciona-se à satisfação do cidadão e das suas necessi-
dades.

(   ) A excelência no serviço público está atrelada à 
satisfação do cidadão e nada tem a ver com o desem-
penho dos servidores públicos. 

(   ) Quando a excelência no serviço público é alcan-
çada não se faz necessário realizar a avaliação e o 
acompanhamento dos níveis de qualidade, uma vez 
que estes já foram cumpridos.

(   ) A ideia de cliente-cidadão reforça a posição do 
cidadão como a razão de existir do ente público, cuja 
participação deve ser facilitada e sua voz ouvida (su-
gestões, queixas e elogios). 

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) V, F, F, V.

b) V, V, V, F.

c) F, V, V, F.

d) F, F, F, V.
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QUESTÃO 31

De acordo com o Capítulo II do título I, do Estatuto 

da Pessoa com Defi ciência, é correto afi rmar que, se 

uma pessoa nessa condição vivenciar alguma forma 

de disti nção, restrição ou exclusão, por ação ou omis-

são que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, 

impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício 

de seus direitos e de suas liberdades fundamentais, 

essa pessoa estará sendo

a) violentada.

b) benefi ciada.

c) criminalizada.

d) discriminada.

QUESTÃO 32

Stuchi (2015) discute tanto os elementos que mar-

cam a passagem da assistência social para a catego-

ria de direito quanto os elementos essenciais para a 

efeti va concreti zação do direito à assistência social. 

Nesse senti do, é correto afi rmar que esses dois gru-
pos de elementos dizem respeito

a) aos dispositi vos legais que determinam o dever ser 
da assistência e à estruturação do Sistema Único da 
Assistência Social (SUAS). 

b) ao aumento dos subsídios para as organizações 
fi lantrópicas e à regulamentação da profi ssão do as-
sistente social.

c) às ações de benemerência e à estruturação do vo-
luntariado social.

d) à luta popular pela políti ca de assistência social e à 
consti tuição do Ministério da Ação Social.

QUESTÃO 29

Chiavenato (2014) argumenta que as pessoas são 
elementos-chave para uma organização, na medida 
em que são determinantes para o alcance (ou não) 
dos objetivos organizacionais. Tal afirmação, segun-
do o autor, aplica-se tanto às organizações públicas 
quanto às privadas.  Considerando-se a importância 
das pessoas para as organizações, NÃO é objetivo da 
área de gestão de pessoas

a) motivar e qualificar continuamente as pessoas.

b) manter políticas éticas e socialmente responsáveis.

c) identificar corretamente o público-alvo da organi-
zação. 

d) desenvolver programas de qualidade de vida do 
trabalho (QVT).

QUESTÃO 30

Analise as asserções a seguir e a relação proposta en-
tre elas.

I - Diversas são as falhas que ocorrem cotidianamen-
te na gestão de projetos como, por exemplo: falhas 
no dimensionamento dos riscos envolvidos, falhas 
nas adaptações técnicas que envolvem a escolha de 
ferramentas e técnicas utilizadas, falhas nos proces-
sos de comunicação, entre outras, essas falhas ocor-
rem com frequência, mas não afetam a qualidade e a 
eficiência dos projetos em si 

PORQUE

II - o principal objetivo do gerenciamento de projetos 
é garantir que a execução do projeto ocorra de acor-
do com o que foi planejado, principalmente no que 
tange às dimensões: tempo, recursos e escopo.

Sobre essas asserções, é correto afirmar que

a) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. 

b) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. 

c) as duas são verdadeiras e a segunda é uma justifi-
cativa correta da primeira.

d) as duas são verdadeiras, mas a segunda não é uma 
justificativa correta da primeira.
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QUESTÃO 33

Avalie o que se afirma sobre os serviços socioassisten-
ciais tipificados na Resolução CNAS nº 13, de 2014.

I – O Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV) se destina prioritariamente a usuá-
rios idosos, havendo outros serviços comunitários de 
proteção social básica mais adequados aos demais 
públicos. O SCFV deve contribuir no processo de en-
velhecimento ativo, saudável e autônomo. O serviço 
deve ser desenvolvido por meio de grupos de dança, 
de costureiras, de cozinheiras e outras atividades co-
letivas características da população idosa, garantin-
do que suas demandas típicas sejam consideradas. 
Possui articulação com o Serviço de Acolhimento 
Institucional, os chamados asilos, que devem receber 
obrigatoriamente os idosos que se demonstram inca-
pazes de viver em comunidade.

II – A tipificação não prevê serviços socioassitenciais 
a serem prestados nos domicílios de usuários, pois 
considera fundamental a vinculação do usuário com 
o equipamento de provisão da política, como os Cen-
tros de Referência da Assistência Social (CRAS), e com 
os demais usuários, fortalecendo as capacidades co-
letivas dos grupos sociais que vivem nos territórios. 
Por isso, os CraS devem possuir acessibilidade para 
cadeirantes ou idosas com mobilidade reduzida e 
tecnologias assistivas para outros tipos de deficiência 
física, possibilitando o acesso delas a serviços especí-
ficos, como o de Proteção Social Básica para pessoas 
com deficiência e idosas.

III – O Serviço de Proteção e atendimento Especiali-
zado a Famílias (PaIF) é um dos serviços prestados 
nos CRAS e afiancia diferentes seguranças sociais aos 
seus usuários. A segurança de acolhida é uma delas 
e consiste na criação de uma ambiência acolhedora, 
que recebe  e considera demandas, interesses, ne-
cessidades e possibilidades dos beneficiários, além 
de  repassar orientações e encaminhamentos para 
aumentar o acesso a benefícios socioassistenciais e a 
programas de transferência de renda, bem como aos 
demais direitos. Essa segurança também deve garan-
tir a privacidade dos usuários. 

IV – Os serviços de proteção social especial podem ser 
de média e de alta complexidade. Entre os de média, 
consta o destinado a adolescentes em cumprimento 
de medida socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) 
e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC). Seu 
objetivo é realizar o acompanhamento social a ado-
lescentes nestas condições, de modo a inserí-los em 
outros serviços e fomentar a construção de projetos 
de vida de rompimento com a prática de ato infracio-
nal. a forma de acesso ocorre pelo encaminhamento 
da Vara da Infância e da Juventude ou, na ausência 
desta, pela vara civil correspondente.

V – O Serviço de acolhimento em Família acolhedo-
ra se destina a crianças sob medida de proteção, ou 
seja, que foram afastadas de suas famílias por moti-
vo de abandono ou violação de direitos. Neste caso, 
uma outra família acolhe essas crianças, construindo 
com elas um vínculo afetivo duradouro que possa le-
var à adoção. Como a família de origem não foi capaz 
de proteger a criança, o atendimento prestado pelo 
serviço deve envolver a desvinculação e o afastamen-
to da criança de seu passado, com vistas a uma rein-
tegração familiar através da nova família que a aco-
lheu. O processo de adoção deve ser acompanhado 
pelos órgãos de justiça que tratam das questões da 
infância e da juventude.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I, II, V.

b) III, IV.

c) I, III.

d) II, IV, V.
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QUESTÃO 34

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal (Cadastro Único) é um importante instrumen-
to de identificação e de caracterização socioeconômi-
ca da parcela mais pobre e vulnerável da população. 

a partir dos conceitos básicos apresentados no 
Manual de Gestão do Cadastro Único para Progra-
mas Sociais (2017), informe se é verdadeiro (V) ou 
falso (F) o que se afirma.

(   ) Família, para o Cadastro Único, é a unidade nu-
clear composta por uma ou mais pessoas unidas por 
relações consanguíneas que contribuem para o ren-
dimento ou tenham suas despesas atendidas por ela, 
todas moradoras em um mesmo domicílio. 

(    ) Renda é toda remuneração recebida pela pes-
soa, seja proveniente do mercado de trabalho ou de 
outras fontes. No Cadastro Único, coleta-se a renda 
bruta, ou seja, o valor total da remuneração recebida 
sem descontos de impostos, contribuição à previdên-
cia social ou outros.

(    ) A renda familiar mensal por pessoa, ou seja, per 
capita, é obtida dividindo-se o valor total da renda 
familiar mensal pelo número de indivíduos que con-
tribuem para compor a renda da família.

(    ) O Responsável pela Unidade Familiar (RF), um 
dos componentes da família e morador do domicílio, 
deve possuir idade mínima de 18 anos; recomenda-
se que seja, preferencialmente, mulher.

(    ) Morador é a pessoa que tem o domicílio como 
local habitual de residência e nele reside na data da 
entrevista, estando ou não presente no momento em 
que esta ocorreu.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) F, F, V, V, V.

b) V, V, V, F, F.

c) F, V, F, F, V.

d) V, F, F, V, F.

QUESTÃO 35

Avalie o que se afirma sobre a Lei nº 12.594/2006 
que institui o Sistema Nacional de Atendimento So-
cioeducativo (Sinase). 

I - Além de instituir o Sistema Nacional de Atendi-
mento Socioeducativo (Sinase), essa lei regulamenta 
a execução das medidas destinadas a adolescentes 
que praticam ato infracional.

II - A execução das medidas socioeducativas reger-se-á 
pelo princípio da brevidade da medida em resposta ao 
ato cometido.

III - São competências da União o desenvolvimento 
e a oferta de programas próprios de atendimento ao 
adolescente autor de ato infracional.

IV - As medidas socioeducativas possuem como obje-
tivo responsabilizar o adolescente pelo ato cometido, 
todavia acabam favorecendo a impunidade e o au-
mento de atos infracionais.   

Está correto apenas o que se afirma em

a) II e IV. 

b) I, II e III. 

c) I e II. 

d) III e IV. 
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QUESTÃO 36

Considerando-se Sousa e Waquim (2015), associe 
corretamente o período histórico à sua respectiva 
concepção de família.

PERÍODO HISTÓRICO 

1 - Antiguidade      

2 - Idade Média

3 - República (1889) 
4 - revolução Industrial

5 - Pós-Constituição de 1988

CONCEPÇÃO DE FAMÍLIA 

(   ) A família adquiriu natureza econômica, transfor-
mando-se em unidade de produção; cada lar era uma 
pequena oficina da qual todos os membros da família 
retiravam sua subsistência.

(   ) O casamento civil era a única forma válida de 
instituição de uma família, sendo qualquer outro mo-
delo familiar marginalizado pelo Estado, pela Igreja e 
pela sociedade. 

(   ) Qualquer grupamento humano baseado no afe-
to pode ser considerado (e protegido) como família, 
independentemente de os membros serem ligados 
pelo casamento ou por laços consanguíneos.

(   ) O que ligava os membros de uma família não era 
o afeto nem o sangue, mas o culto à mesma religião 
doméstica, simbolizada pela chama dos rituais de 
adoração.  

(   ) A família passa a ser considerada paulatinamen-
te um espaço para o desenvolvimento moral, afeti-
vo, espiritual e de assistência recíproca entre seus 
membros.

A sequência correta dessa associação é

a) 2, 3, 5, 1, 4.

b) 4, 3, 5, 2, 1.

c) 2, 5, 3, 1, 4.

d) 4, 2, 1, 3, 5.

QUESTÃO 37

Segundo Dowbor (2015), a economia das famílias 
tem permitido cada vez menos uma redistribuição 
interna de recursos entre os que produzem um ex-
cedente e os que necessitam desse excedente para 
sobreviver. 

Um fator que NÃO fragiliza a capacidade redistributi-
va das famílias é a

a) desarticulação da família nuclear, com a redução 
da proporção de domicílios com presença simultânea 
de pai, mãe e filhos.

b) redução da solidariedade social e da ajuda mútua 
entre vizinhos e comunidade e o estabelecimento de 
uma ‘sociedade anônima’ e com ampliada ‘solidão 
social’. 

c) transformação dos ciclos de vida, com jovens vi-
vendo uma pós-adolescência tardia, retardando a en-
trada no mercado de trabalho, e com a terceira idade 
assumindo um período de vida prolongado. 

d) diminuição do tempo de dependência e ampliação 
do tempo de trabalho com a consequente menor ne-
cessidade de vinculação a esquemas estatais e para-
estatais de transferência de renda. 

QUESTÃO 38

A propósito da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), 
é correto afirmar que essa Lei

a) dispõe sobre a proteção integral à criança e ao 
adolescente.

b) cria mecanismos para coibir e prevenir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher.

c) estabelece diretrizes para a qualificação da mão de 
obra feminina. 

d) define parâmetros para o acompanhamento pré-
natal das gestantes no Sistema Único de Saúde.



ConCurso PúbliCo da Prefeitura muniCiPal de timóteo | Cargo de nível suPerior | assistente soCial 15

QUESTÃO 39

De acordo com o art. 39 do Estatuto da Criança e do 
adolescente, o processo de adoção

a) pode ser realizado por meio de procuração, desde 
que seja documento devidamente lavrado em cartório. 

b) atribui a condição de filho ao adotado, com os 
mesmos direitos e deveres, exceto direitos sucessó-
rios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e pa-
rentes originais. 

c) é medida excepcional e irrevogável à qual se deve 
recorrer apenas quando esgotados os recursos de 
manutenção da criança ou do adolescente na família 
natural ou extensa.

d) quando feito pelo cônjuge conduz ao rompimento 
dos vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge 
ou concubino do adotante e os respectivos parentes.

QUESTÃO 40

O Código de Ética do Assistente Social, Lei nº 8.662/93, 
estabelece que é vedado a esse profissional

a) participar em sociedades científicas e em entida-
des representativas e de organização da categoria 
que tenham por finalidade, respectivamente, a pro-
dução de conhecimento, a defesa e a fiscalização do 
exercício profissional.

b) apoiar e/ou participar dos movimentos sociais e 
organizações populares vinculados à luta pela conso-
lidação e ampliação da democracia e dos direitos de 
cidadania.

c) denunciar, no exercício da profissão, às entidades 
de organização da categoria, às autoridades e aos 
órgãos competentes casos de violação da Lei e dos 
Direitos Humanos, quanto à corrupção, aos maus tra-
tos, às torturas ou à ausência de condições mínimas 
de sobrevivência.

d) depor como testemunha sobre situação sigilosa 
do(a) usuário(a) de que tenha conhecimento no exer-
cício profissional, mesmo quando autorizado.
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