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ORIENTAÇÕES 
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha. 
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração errada, 

etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno. 
03 - Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso 

acontecer, a resposta não será computada. 
04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO utilize 

caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha. 
05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma. 
06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA 

PROVA SERÁ ANULADA. 
07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças. 
 
 
 
 

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS 
 

OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das 
provas. É proibido o uso de boné. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

QUESTÃO 01 
A Resolução do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) n.º 273/1993 institui o Código de Ética Profissional do 
Assistente Social. Essa legislação rege a conduta profissional, aborda os deveres, os direitos, as vedações e outras 
providências. Nesse sentido, conforme o Título II dos Direitos e das Responsabilidade Gerais do Assistente Social, 
somente constitui direito o que consta na seguinte alternativa: 
 

A) Informação à população usuária sobre a utilização de materiais de registro audiovisual e pesquisas a ela 
referentes. 

B) Contribuição para a viabilização da participação efetiva da população usuária nas decisões governamentais. 
C) Inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos e documentação, garantindo o sigilo profissional.  
D) Esclarecimento aos usuários, ao iniciar o trabalho, sobre os objetivos e os limites de sua atuação profissional. 
E) Aprimoramento profissional de forma esporádica, quando puder, colocando-o a serviço dos princípios desse 

código. 
 

QUESTÃO 02 
A atuação do assistente social deve pautar-se na Lei n.º 8.662, de 07 de junho de 1993, que dispõe sobre a 
regulamentação da profissão e define que o exercício profissional requer prévio registro nos Conselhos Regionais 
que tenham jurisdição sobre a área de atuação do interessado. Desse modo, as atribuições privativas do assistente 
social referidas na lei compreendem: 
 

A) Ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da gestão financeira em órgãos e entidades representativas da 
categoria profissional. 

B) Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso 
deles no atendimento. 

C) Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na 
defesa dos direitos civis. 

D) Empenhar-se na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade e à 
participação de grupos discriminados. 

E) Defender o aprofundamento da democracia, enquanto socialização da participação política e da riqueza 
socialmente produzida na sociedade. 

 

QUESTÃO 03 
A Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) n.º 8.742/1993 define que a assistência social é direito do cidadão e 
dever do Estado, Política de Seguridade Social não contributiva, a qual provê os mínimos sociais, realizada através 
de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às 
necessidades básicas. No que tange à organização e à gestão da assistência social na referida lei, compete ao 
Conselho Nacional de Assistência Social 
A) atender às ações assistenciais de caráter prolongado e conceder benefícios sociais. 
B) zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de assistência social. 
C) estabelecer a gestão integrada de serviços e afiançar as vigilâncias socioassistenciais. 
D) propor os critérios de transferência dos recursos e executá-los na assistência social. 
E) implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na assistência social. 
 

QUESTÃO 04 
Conforme a Política Nacional de Assistência Social (PNAS, 2004), o financiamento da seguridade social está previsto 
no art. 195 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e a assistência social está inserida 
constitucionalmente no “tripé” dessa seguridade social. Desse modo, em leitura conjunta desses dois documentos 
oficiais, analise os itens a seguir sobre a base de financiamento da política de assistência social que se dá por meio 
de: 
 

I - Participação de toda a sociedade. 
II - Receita de concursos de prognósticos. 
III - Contribuições sociais do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada. 
IV - Orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
 

Assinale a alternativa que apresenta os itens CORRETOS. 
A) II e III, apenas. 
B) II, III e IV, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) I, II e III, apenas. 
E) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 05 
Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei n.º 8.069/1990, o Conselho Tutelar é um órgão 
permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da 
criança e do adolescente. Dessa forma, analise as afirmativas a seguir sobre as atribuições do Conselho Tutelar: 
I - Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os 

direitos da criança ou adolescente. 
II - Autorizar, por meio de portaria ou autorização, a entrada e a permanência de criança ou adolescente, 

desacompanhados dos pais ou responsáveis em bailes ou promoções dançantes. 
III - Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente, quando necessário. 
IV - Aplicar penalidades administrativas, nos casos de infrações, contra norma de proteção à criança ou ao 

adolescente. 
 

Estão CORRETAS as afirmativas: 
A) I e III, apenas. 
B) II e III, apenas. 
C) II, III e IV, apenas. 
D) I e IV, apenas. 
E) I, II e III, apenas. 
 

QUESTÃO 06 
Para Yolanda Guerra (2007), necessita-se compreender a instrumentalidade no exercício profissional do assistente 
social como uma propriedade ou um determinado modo de ser que a profissão adquire no interior das relações 
sociais. Nesse contexto, a instrumentalidade constitui uma 
 

A) estratégia de ação complexa, pois o profissional de serviço social precisa alcançar seus objetivos e metas 
determinados, sem permitir a alteração e a adaptação dos instrumentos à realidade. 

B) propriedade e/ou capacidade que a profissão vai adquirindo à medida que concretiza objetivos e que possibilita 
que os profissionais objetivem sua intencionalidade em respostas profissionais. 

C) formatação histórica em que o assistente social propicia, principalmente, as demandas e os interesses 
capitalistas do mercado, por meio de ações e intervenções de menor custo ao seu favor. 

D) aplicação dos instrumentos ao agir profissional que possibilita ao assistente social prever resultados das suas 
intervenções na realidade social. 

E) discussão desnecessária sobre o fazer profissional, pois o Movimento de Ruptura que ocorreu no serviço social já 
propiciou todas as reflexões necessárias em relação à intervenção desse profissional. 

 

QUESTÃO 07 
Segundo Iamamoto (2008), o assistente social precisa do domínio das dimensões teórico-metodológica, ético-política 
e técnico-operativa da profissão, para conhecer e decifrar o ser social e a vida em sociedade. Para tal, fazem-se 
necessárias a compreensão e a análise da emergência da sociedade burguesa moderna, do Estado, das classes 
sociais, entre outros. 
 

Sobre o exposto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas: 
 

I- A dimensão técnico-operativa deve, além das capacidades técnicas e instrumentais, incluir o conjunto de ações e 
procedimentos adotados pelo assistente social, visando à consecução de uma determinada finalidade, a qual 
necessita, portanto, de uma avaliação sobre o alcance desses fins e dos objetivos da ação. 

 

PORQUE 
 

II- Essa dimensão compreende a capacidade de apreensão do método e das teorias e sua relação com a prática, na 
ação profissional, pois a teoria é indispensável para a formação profissional e, sem ela, uma intervenção com 
qualidade fica prejudicada visto que é a teoria que vai iluminar o significado social da ação, ultrapassando, dessa 
forma, o conhecimento do senso comum. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 
A) I e II são verdadeiras, e II não justifica I. 
B) I é falsa, e II é verdadeira. 
C) I é verdadeira, e II é falsa. 
D) I e II são verdadeiras, e II justifica I. 
E) I e II são falsas. 
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QUESTÃO 08 
A Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, conhecida como a Lei do Sistema Único de Saúde (SUS), dispõe sobre 
as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências. Consoante a lei mencionada, marque a alternativa CORRETA. 
 

A) O SUS objetiva a identificação e a divulgação dos fatores econômicos e ambientais para a prevenção 
farmacêutica da população. 

B) O setor privado deve garantir a saúde pública para todos, numa execução de políticas econômicas e sociais que 
visam à redução de doenças.  

C) O SUS tem como meta a divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas sociais e projetos assistenciais, 
bem como dos recursos públicos. 

D) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu 
pleno exercício. 

E) O direito à saúde ocorre mediante contribuição privativa do usuário do SUS, tendo como objetivo proteger a 
população. 

 

QUESTÃO 09 
A Política Nacional do Idoso, Lei n.º 8.842, de 04 de janeiro de 1994, tem por objetivo assegurar os direitos sociais 
do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Essa 
política rege-se pelos seguintes princípios: 
A) A política administrativa dos serviços ao idoso deve ser descentralizada. 
B) O processo de envelhecimento deve ser de responsabilidade somente do Estado. 
C) As organizações representativas devem ter um mínimo de participação do idoso. 
D) As instituições públicas devem priorizar o atendimento ao idoso. 
E) O idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza. 
 

QUESTÃO 10 
Na atuação profissional, o assistente social utiliza estratégias, instrumentos e técnicas de intervenção. Conforme o 
CFESS (2008), o __________________ é um instrumento que trata de exposição e manifestação sucinta, em que se 
enfoca objetivamente a questão ou situação social analisada, referenciada em fundamentos teóricos, éticos e 
técnicos, inerentes ao serviço social. Portanto, baseia-se em estudo rigoroso e fundamentado, e possui caráter 
conclusivo ou indicativo. 
 

Assinale a alternativa que contém o termo que preenche corretamente a lacuna acima. 
 

A) Laudo social. 
B) Estudo social. 
C) Diagnóstico social.  
D) Parecer social. 
E) Relatório social. 
 
 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto 01 e, a seguir, responda às questões que a ele se referem.  
Texto 01 

Você é feliz no seu trabalho? 
 
Tenho percebido, nos últimos tempos, índices muito altos de pedidos de demissão. O que antigamente 

eram reclamações corriqueiras, hoje viraram razões concretas para esses pedidos. Motivados por insatisfações com 
a remuneração, cultura da empresa, atitudes da liderança, eminência de burnout e pela filosofia de que podemos 
trabalhar com o que gostamos, centenas de milhares de brasileiros deixaram os seus empregos nos últimos meses. 
Isso nos traz uma sensação de liberdade. Entretanto, quando cruzamos essa linha, nos deparamos com uma 
pergunta inevitável: “E agora?” [...] 

De forma concreta, não sabemos aonde essa vontade de mudar de emprego vai nos levar. O que 
sabemos, sim, é que mudanças desse tipo, por muitas vezes, depois de um tempo, colocam-nos no mesmo lugar de 
insatisfação profissional do qual partimos. Criamos, assim, um ciclo sem fim, que só pode ser interrompido com um 
olhar profundo sobre as nossas carreiras. 

Sem esse olhar, seguiremos fugindo, buscando soluções milagrosas para que o trabalho seja mais 
prazeroso e nos traga felicidade, quando, na verdade, em grande parte das vezes, a possibilidade de um trabalho 
que nos ofereça uma vida feliz já está ao nosso alcance, mas ainda não conseguimos encontrar [...]. 

Disponível em: https://vidasimples.co/colunistas/analise. Acesso em: 12 jun. 2022. Adaptado. 
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QUESTÃO 11 
 De acordo com o texto, é CORRETO afirmar: 
I. As pessoas pedem demissão de seus empregos com muito mais frequência hoje do que pediam no passado. 
II. O perfil da empresa e a forma como agem seus líderes estão entre os motivos pelos quais se pede demissão 

atualmente.  
III. As mudanças de emprego podem tornar-se repetitivas, quando não se analisa o motivo pelo qual não se 

encontra satisfação no trabalho. 
IV. A mudança de emprego muitas vezes não quer dizer que seja impossível encontrar aquele que traga mais 

satisfação e felicidade.  
V. A mudança frequente de emprego é sempre positiva, pois, além da sensação de liberdade, cada um desses 

empregos gera um tipo diferente de satisfação.  
Estão CORRETAS as afirmativas: 
A) I, III e V, apenas. 
B) II, III e IV, apenas. 
C) II, IV e V, apenas. 
D) I, II, III e IV, apenas. 
E) I, II, III, IV e V. 
 

QUESTÃO 12 
Assinale a alternativa que contraria o significado do termo “corriqueiras” empregado no texto. 
A) usuais. 
B) raras. 
C) frequentes. 
D) habituais. 
E) rotineiras. 
 

QUESTÃO 13    
Considere o período retirado do texto: “De forma concreta, não sabemos aonde essa vontade de mudar de emprego 
vai nos levar.”  
Sobre a organização morfossintática desse trecho, é CORRETO afirmar que 
I. a vírgula, conforme a norma, foi usada para intercalar a expressão adverbial de modo antecipada. 
II. o termo “aonde” foi usado facultativamente, pois poderia ser substituído, com correção, por “onde”. 
III. o pronome “essa” foi usado como um elemento de coesão, uma vez que retoma uma ideia anterior. 
IV. o pronome pessoal oblíquo “nos”, segundo a norma, poderia ser colocado depois do verbo “levar”. 
V. a forma “nos vai levar” poderia ter sido empregada, embora esse uso não seja o mais recorrente.  
 

Estão CORRETAS as afirmativas 
A) I, III, IV e V, apenas. 
B) I, II, IV e V, apenas. 
C) II, III e IV, apenas. 
D) II, IV e V, apenas. 
E) I, II, III, IV e V. 
 

INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto 02 e, a seguir, responda às questões que a ele se referem.  
Texto 02 
 

 
 Disponível em: https://bichinhosdejardim.com. Acesso em: 12 jun. 2022. 
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QUESTÃO 14 
Sobre o texto 02, infere-se as seguintes ideias: 
I. Ter como pagar as contas pode ser um motivo para se permanecer no emprego. 
II. Considerar chata a atividade profissional pode ser um motivo de pedir demissão. 
III. Executar atividades burocráticas não traz satisfação para alguns profissionais.  
IV. Pedir demissão pode ser uma atitude fácil, desde que não se precise trabalhar. 
V. Fazer atividades burocráticas é o que motiva os funcionários em uma repartição.  

 

Estão CORRETAS as afirmativas 
A) I, III e V, apenas. 
B) II, III e IV, apenas. 
C) I, II, III e IV, apenas. 
D) II, IV e V, apenas. 
E) I, II, III, IV e V. 
 

QUESTÃO 15 
Sobre o texto 02, é CORRETO afirmar que 
I. a temática nele abordada estabelece relação com argumentos apresentados no texto 01. 
II. o uso da expressão “mais um” significa que fazer relatórios é uma atividade bem rotineira. 
III. os verbos usados no gerúndio indicam ações do passado que foram totalmente finalizadas.  
IV. a palavra “motivado” foi usada com sentido positivo, pois a tarefa a ser feita trará satisfação.   
V. a onomatopeia, usada no segundo quadro, contribui para a construção semântica do texto.  

 

Estão CORRETAS as afirmativas 
A) I, II, e V, apenas. 
B) I, III e IV, apenas. 
C) I, II, III e IV, apenas. 
D) II, IV e V, apenas. 
E) I, II, III, IV e V. 
 

INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto 03 e, a seguir, responda às questões que a ele se referem.  
Texto 03 

Pensando em desistir? 
 

Todos nós podemos explicar e até justificar os nossos fracassos. Os motivos para que determinada 
empreitada não vingue são abundantes. Conheci inúmeros empreendedores que fracassaram. Nossas conversas 
mostraram as causas do insucesso. Em alguns casos, havia sido a falta de capital. Em outros, os sucessivos planos 
econômicos. Não faltaram aqueles que culparam a concorrência “desonesta” dos chineses e até a falta de sorte. 
Como contestar esses fatos tão evidentes? 

Embora cada um tenha explicações razoáveis, a pergunta que deve ser feita é esta: “Será que tentaram 
tudo o que estava ao seu alcance para resolver seus problemas?”. 

Será que insistiram uma, duas, três, vinte, trinta vezes? Quem sabe 50 vezes ou mais. É muito? Mas quem 
disse que os resultados são encontrados nas primeiras tentativas?  

Muitos vencedores se depararam com a solução que procuravam após insistirem quase no limite de suas 
forças. Olharam para frente e viram todas as saídas obstruídas. Mesmo assim, foram experimentando uma a uma 
até descobrirem, quase no final da peregrinação, aquela que estava aberta. 

Disponível em: https://vidasimples.co/colunistas/analise. Acesso em: 12 jun. 2022. Adaptado. 

 
 
 

QUESTÃO 16 
De acordo com o texto, para vencer é preciso 
A) prudência. 
B) cautela. 
C) precaução.  
D) moderação. 
E) persistência. 
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QUESTÃO 17   
Tendo em vista as ideias defendidas no texto, analise as afirmativas a seguir. 
I. O número de justificativas que as pessoas apresentam para o insucesso é muito grande e diversificado. 
II. Todas as justificativas apresentadas pelas pessoas para o fracasso são muito boas, portanto, procedem.  
III. As pessoas, muitas vezes, encontram a solução para um determinado problema quando já estão prestes a 

desistir. 
IV. A saída para determinado problema, às vezes, não existe, sendo assim, é inútil continuar tentando. 
V. Uma solução sempre haverá de existir para aqueles que são resilientes e seguem com persistência. 

 

Estão CORRETAS as afirmativas 
A) I, II e V, apenas. 
B) I, III, IV e V, apenas. 
C) II, III e IV, apenas. 
D) III, IV e V, apenas. 
E) I, II e III, apenas. 
 

QUESTÃO 18   
Considere o trecho “Embora cada um tenha explicações razoáveis, a pergunta que deve ser feita é esta: ‘Será que 
tentaram tudo o que estava ao seu alcance para resolver seus problemas?’”. 
Sobre a organização morfossintática do texto, analise as afirmativas a seguir. 
I. A conjunção subordinativa adverbial “embora” insere no trecho uma ideia de concessão. 
II. A vírgula foi usada depois de “razoáveis” para intercalar uma oração adverbial antecipada. 
III. O pronome demonstrativo e coesivo “esta” poderia, com correção, ser substituído por “essa”. 
IV. O termo “o”, antes do “que”, foi usado como um pronome demonstrativo, significando “aquilo”. 
V. A forma verbal “tenha” foi empregada estabelecendo relação com o uso do termo “embora”  

 

Estão CORRETAS as afirmativas 
A) I, II, IV e V, apenas. 
B) II, III, IV e V, apenas. 
C) I, III, IV e V, apenas. 
D) I, II, III e IV, apenas. 
E) I, II, III, IV e V, apenas. 
 

INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto 04 e, a seguir, responda às questões que a ele se referem.  
Texto 04 
 

 
Disponível em: https://bichinhosdejardim.com. Acesso em: 12 jun. 2022. 

 
QUESTÃO 19 
Umas das ideias veiculadas pelo texto é: 
A) O analfabeto digital não tem como ser aceito na sociedade contemporânea.  
B) A uniformização de ideias é um dos benefícios do uso das novas tecnologias. 
C) A grande utilidade do celular é permitir o diálogo com quem está ao seu lado.  
D) A pessoa que opta por pensar e agir diferentemente da maioria é rotulada. 
E) Aquele que não pensa e não se comporta como a maioria é triste e deprimido.  
 

QUESTÃO 20 
As aspas presentes no texto marcam o uso do(a) 
A) ressignificação. 
B) tom enfático. 
C) discurso direto. 
D) estrangeirismo. 
E) recurso da ironia. 
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PROVA DE NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

QUESTÃO 21 
Associe a coluna 2 à coluna 1, relacionando as definições consideradas pela Lei n.º 8.666/1993. 
 
   
1 - Obra 
2 - Compra 
3 - Serviço 
4 - Alienação 
5 - Administração Pública 
6 - Administração 

(   ) 
 

(   ) 
 
 
 

(   ) 
 

(   ) 
 

(   ) 
(   ) 

Toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou 
parceladamente.  
Toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a 
Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, 
operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, 
locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais. 
Toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada 
por execução direta ou indireta. 
Órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração 
Pública opera e atua concretamente. 
Toda transferência de domínio de bens a terceiros. 
A administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade 
jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações 
por ele instituídas ou mantidas. 

 

 
Marque a alternativa CORRETA, considerando as associações estabelecidas, de cima para baixo. 
A) 2, 1, 6, 4, 3, 5. 
B) 1, 4, 6, 3, 5, 2. 
C) 1, 3, 4, 5, 6, 2.  
D) 2, 3, 1, 6, 4, 5. 
E) 3, 2, 1, 4, 6, 5. 

 

QUESTÃO 22 
Tendo como base a Lei n.º 8.666/1993, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA. 
A) O termo de contrato é obrigatório nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos 

quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. 
B) As obras e os serviços somente podem ser licitados quando existir orçamento detalhado em planilhas que 

expressem a composição de todos os seus custos unitários. 
C) A execução do contrato deve ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração, 

especialmente designado, sendo expressamente proibida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo 
de informações pertinentes a essa atribuição. 

D) O instrumento de contrato é dispensável nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas 
dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites dessas duas modalidades de 
licitação. 

E) A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais transfere à 
Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, onerando o objeto do contrato e restringindo a sua 
regularização. 

 

QUESTÃO 23 
De acordo com o Art. 29 do Estatuto do Servidor Público do Município de Dores de Guanhães (MG), é CORRETO 
afirmar que a reintegração 
A) é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e à atividade, em decorrência de não aprovação 

em estágio probatório em outro cargo, desistência do cargo a que estava submetido a estágio probatório ou 
desistência do servidor que ocupava o cargo anteriormente. 

B) pode decorrer da reprovação em estágio probatório relativo ao ingresso no serviço público em outro cargo, 
desistência de estágio probatório relativo a outro cargo ou recondução do servidor que ocupava o cargo 
anteriormente. 

C) é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que 
compromete a sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. 

D) é efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência 
de vencimentos e, na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exerce suas atribuições como excedente, 
até a ocorrência de vaga. 

E) é a investidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão por 
decisão judicial, com ressarcimento de todas as vantagens determinadas na sentença. 
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QUESTÃO 24 
Leia as informações sobre os requisitos básicos para ingresso no serviço público municipal previstos na Lei 
Complementar n.º 05/2019 do município de Dores de Guanhães (MG). 

 

I. Ter a nacionalidade brasileira é um dos requisitos básicos para ingresso no serviço público municipal. 
II. O ingresso no serviço público municipal exige que o candidato tenha idade mínima de 18 anos, no ato da 

inscrição no concurso. 
III. Para ingressar no serviço público municipal, o candidato deve gozar de boa saúde física e mental, comprovada 

mediante exame médico. 
 

Está CORRETO o que se afirma em 
A) I, apenas. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II, apenas. 
E) I, II e III. 

 

QUESTÃO 25 
Sobre a contratação temporária de excepcional interesse público prevista na Lei Complementar n.º 05/2019 do 
Município de Dores de Guanhães (MG), assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(   ) A contratação temporária através de processo seletivo somente é possível se ficar comprovada a 

impossibilidade de suprir a necessidade temporária com o pessoal do próprio quadro e desde que não haja 
candidato aprovado em concurso público aguardando nomeação. 

(   ) O recrutamento de pessoal a ser contratado nos termos desta Lei é realizado por meio de processo seletivo 
simplificado, dispensado de concurso público, sujeito à prévia divulgação, inclusive através do Diário Oficial do 
município e publicação no site do município. 

(   ) No caso de rescisão contratual a pedido do contratado, ainda que havendo saldo de horas constantes do banco 
de horas, elas não podem ser deduzidas do número de dias de aviso prévio. 

(   ) A carência de pessoal em decorrência de afastamento ou licença de servidores ocupantes de cargos efetivos 
não pode ser caracterizada como uma necessidade temporária de excepcional interesse público. 

 

Marque a alternativa com a sequência CORRETA, considerando as afirmativas de cima para baixo: 
A) V, V, F, F. 
B) V, F, F, F. 
C) F, F, V, F. 
D) V, F, V, F.  
E) V, V, F, V. 

 
 

 

 

 


