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Inscrição

Candidato:

N° DE QUESTÕES

ÁREA DO CO NH ECIM ENTO
Língua Portuguesa
Informática
Atualidades
Legislação
Conhecimentos Específicos

10
10
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Total de questões

40
IN STRU ÇÕ ES AO CANDIDATO:

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem
este Concurso Público.
1. Verifique se este caderno contém 40 (quarenta questões). Caso contrário, solicite imediatamente ao fiscal da sala a sua substituição.
O caderno de provas só será substituído no ato de entrega.
2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D, E, sendo apenas 1 (uma) a resposta
correta.
3. O tempo para a realização da prova é de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão-resposta. O candidato só poderá retirarse do recinto da prova após 1 (uma) hora do seu início, não podendo levar consigo o Caderno de Provas, em nenhuma hipótese.
4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou conteúdos das questões será dada pelo fiscal, pois são parte integrante da prova.
5. No Caderno de Provas, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc. A assinatura do cartão-resposta é obrigatória.
6. Ao final da prova, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último termine sua prova, devendo todos
assinarem a ata da prova, atestando a idoneidade de sua fiscalização. Após o lacre do material da prova, todos devem retirar-se da sala
ao mesmo tempo.
7. O candidato poderá destacar a parte inferior da capa deste Caderno de Provas para levar consigo as repostas.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Questão 1. Os substantivos compostos estão incorretamente
pluralizados em:
(A) Porta-bandeiras; bons-dias; vice-presidentes.
(B) Abaixo-assinados; grã-duquesas; tique-taques.
(C) Salários-família; gentis-homens; joões-ninguém.
(D) Bombas-relógio; peixes-espadas; alto-falantes.
(E) Capitães-mor; boia-ffias; navios-escolas.
Questão 2. “Creio que
boatos que o iludiram”.

muitas decepções, pois

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas
da frase acima:
(A) Haverá; espalharam.
(B) Haverão; espalharão.
(C) Haverá; espalhara-se.
(D) Haverão; espalharam.
(E) Haverão; espalhou-se.
Ouestão 3. Na frase “Quando acariciado nor mim foi
espichar-se na varanda”, qual a função sintática do termo
destacado?
(A) Sujeito.
(B) Agente da passiva.
(C) Objeto direto.
(D) Objeto indireto.
(E) Complemento nominal.
Questão 4. A alternativa que apresenta objeto indireto é:
(A) Parece que ela ainda não provou do bolo.
(B) Ela está ansiosa pela volta de seu irmão.
(C) E importante adquirir produtos originais.
(D) Acho que o rapaz já não mais vos considera.
(E) A direção necessitava de que todos desocupassem a sala.

Questão 7. Na frase “0 acordo era revisado por ele”, o verbo
em destaque está em qual tempo e modo?
(A) Presente do indicativo.
(B) Pretérito imperfeito do indicativo.
(C) Futuro do presente do indicativo.
(D) Pretérito perfeito do indicativo.
(E) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo.
Questão 8. Nas sentenças abaixo, a classificação do termo
destacado está correta, exceto em:
(A) Ele abandonou o local às escondidas, fadi unto adverbial
de modo)
(B) Roberto, o nrefeito. logo se manifestou, (vocativo)
(C) Uma dor de cabeça o impediu de assistir ao filme dos
Vingadores, fadiunto adnominal)
(TB E essencial a presença dos familiares, fsuieito)
fE") 0 fa permaneceu eufórico, (predicativo)
Questão 9. A alternativa que apresenta complemento
nominal é:
(A) Todas aquelas informações, os alunos conseguiram-nas
com o uso de livros.
(B) Esqueceram a chave sobre a mesa de jantar.
(C) Por que não me chamaste para o encontro?
(D) Todos eram responsáveis pela vida da família.
(E) Não falaram a verdade, mas nós a descobrimos.
Questão 10. Na frase “Este menino gosta de lasanha”, o
termo em destaque exerce função de:
(A) Adjunto adverbial.
(B) Adjunto adnominal.
(C) Objeto indireto.
(D) Complemento nominal.
(E) Agente da passiva.

INFORMÁTICA

Questão 5. A alternativa que apresenta somente palavras
paroxítonas é:

Questão 11. São programas que pertencem ao Sistema
Operacional Windows, em sua configuração padrão, exceto:

(A) Harém; néctar; filantropo.
(B) Fluido; húmus; refém.
(C) Âmbar; arrátel; ambrosia.
(D) Ágape; década; êmbolo.
(E) Pântano; dúctil; ureter.

(A) Paint.
(B) Bloco de Notas.
(C) Calculadora.
(D) Microsoft Word.
(E) Gravador de Som.

Ouestão 6. Na frase “O naís da Escócia é belíssimo”, o termo
em destaque exerce função de:

Questão 12. No Microsoft Word, em português, em sua
configuração padrão, pode-se configurar o recurso Medianiz
na configuração do(a):

(A) Predicado do sujeito.
(B) Aposto especificador.
(C) Adjunto adverbial.
(D) Complemento nominal.
(E) Agente da passiva.

(A) Parágrafo.
(B) Página.
(C) Fonte.
(D) Cabeçalho.
(E) Rodapé.

2

Questão 13. No Microsoft Excel, em português, em sua
configuração padrão, sobre os recursos Classificar e Filtrar:
(A) Ambos não existem.
(B) Não existe o recurso Filtrar.
(C) Não existe o recurso Classificar.
(D) Ambos estão na guia Dados.
(E) Estão, respectivamente, nas guias Fórmulas e Dados.

Questão 20. No Microsoft Word, em português, em sua
configuração padrão, a tecla de atalho utilizado para acionar
o recurso Localizar é:
(A) CTRL + SHIFT + L.
(B) SHIFT + F.
(C) SHIFT + L.
(D) CTRL + F.
(E) CTRL + L.

Questão 14. No Microsoft Internet Explorer, em português,
em sua configuração padrão, uma Nova Guia pode ser
acionada pelo atalho:
(A) CTRL + G.
(B) SfflFT + N.
(C) CTRL + T.
(D) SHIFT + O.
(E) ALT + V.
Questão 15. No Sistema Operacional Windows, em sua
configuração padrão, no Windows Explorer, pode-se
organizar:
(A) Sites da Internet.
(B) Pastas e arquivos.
(C) Memória RAM.
(D) E-mails.
(E) Programa instalados.
Questão 16. No Microsoft Word, em português, em sua
configuração padrão, os atalhos para copiar e colar uma
palavra selecionada são, respectivamente:

ATUALIDADES
Questão 21. O nome do município de Turuçu/RS tem um
significado na língua indígena. Assinale a alternativa que
apresenta esse significado:
(A) Águas largas.
(B) Águas limpas.
(C) Águas escassas.
(D) Águas grandes.
(E) Águas azuis.
Questão 22. No início do mês de maio deste ano, o Senado
Federal do Brasil cassou o mandato de um Senador. Que
Senador foi esse?
(A) Eduardo Cunha.
(B) Delcídio do Amaral.
(C) Renan Calheiros.
(D) Aécio Neves.
(E) Waldir Maranhão.

(A) CTRL + C e CTRL + V.
(B) CTRL + C e CTRL + L.
(C) CTRL + C e CTRL + P.
(D) SHIFT + V e SHIFT + C.
(E) SHIFT + V e SHIFT + X.

Questão 23. Qual foi a operação deflagrada pela Polícia
Federal brasileira com o objetivo de apurar um suposto
esquema de lavagem de dinheiro para campanhas eleitorais,
na qual o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, é
um dos principais investigados?

Questão 17. No Microsoft Excel, em português, em sua
configuração padrão, são funções, exceto:

(A) Lava Jato.
(B) Zelotes.
(C) Dupla Face.
(D) Mar de Lama.
(E) Acrônimo.

(A) =AGREGAR.
(B) =ARÁBICO.
(C) =BASE.
(D) C O M PLEX O .
(E) =DEVOLVER.
Questão 18. No Microsoft Internet Explorer, em português,
para acionar o recurso Ajuda pode-se pressionar a tecla:
(A) F l.
(B) CTRL + A.
(C) Scroll Lock.
(D) Pause Break.
(E) FIO.
Questão 19. No Sistema Operacional Windows, em sua
configuração padrão, em uma janela que tenha os botões
Minimizar, Maximizar e Fechar, quando a janela está
maximizada, o botão Maximizar passa a ser o botão:

Questão 24. Em abril deste ano, o Supremo Tribunal Federal
suspendeu, por sessenta dias, um processo que reflete no
estado do Rio Grande do Sul. O governador do Estado, José
Ivo Sartori, juntamente com outros governadores, estava
solicitando________________ .
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna:
(A) A renegociação da dívida do estado com a União.
(B) O aumento do investimento no combate ao mosquito
Aedes aegypti.
(C) Mudanças na divisão dos royalties de petróleo do pré-sal.
(D) Diminuição de impostos de natureza federal.
(E) Autorização para redução salarial do funcionalismo
público.

(A) Iniciar.
(B) Reconstruir.
(C) Ajuda.
(D) Restaurar.
(E) Salvar.
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Questão 25. Terremotos atingiram um país asiático entre os
dias 14 e 16 de abril deste ano, causando dezenas de mortes.
Assinale a alternativa que apresenta o nome do país atingido:
(A) Indonésia.
(B) Austrália.
(C) índia.
(D) China.
(E) Japão.

Questão 26. Em observância ao Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Municipais de Turuçu/RS, sobre as
férias, assinale a alternativa incorreta:
(A) O servidor perceberá, durante as férias, a remuneração
integral, acrescida de 2/3 (dois terços).
(B) O pagamento da remuneração das férias, por solicitação
do servidor, será feito dentro dos cinco dias anteriores ao
início do gozo.
(C) E obrigatória a concessão e gozo das férias, em um só
período, nos dez meses subsequentes à data em que o servidor
tiver adquirido o direito.
(D) O servidor terá direito, anualmente, ao gozo de um
período de férias, sem prejuízo da remuneração.
(E) É vedado descontar, do período de férias, as faltas do
servidor ao serviço.
Questão 27. Acerca do Sistema Tributário, previsto na Lei
Orgânica do Município de Turuçu/RS, assinale V
(verdadeiro) e F (falso) nas afirmativas abaixo:
( ) Não encontrado o contribuinte, a notificação poderá ser
via edital.
( ) Do lançamento do tributo, cabe ao contribuinte recurso
ao Prefeito no prazo de quinze dias, a contar da notificação.
( ) A notificação será por escrito, entregue pessoalmente por
funcionário ou via correio.
Qual é a sequência correta?
(A) V; F; V.
(B) F; V; F.
(C) F; F; V.
(D) V; F; F.
(E) V; V; V.
Questão 28. Conforme a Lei Orgânica do Município de
Turuçu/RS, os projetos de lei encaminhados pelo Prefeito à
Câmara Municipal serão devolvidos, para sanção, nos
seguintes prazos:
I. Até 20 de dezembro, no caso do projeto do plano plurianual.
II. Até 30 de outubro de cada ano, no caso do projeto de lei
de diretrizes orçamentárias.
III. Até o dia 30 de outubro de cada ano, no caso do projeto
de lei orçamentária do Município.

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

I. De dois cargos de profissionais da saúde.
II. De dois cargos de professor com outro, técnico ou
científico.
III. De dois cargos ou empregos privativos de profissionais
de saúde, com profissões regulamentadas.
Está(ão) correta(s):

LEGISLAÇÃO

Está(ão) correta(s):

Questão 29. É vedada a acumulação remunerada de cargos
públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários:

(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.
Questão 30. Acerca do Prefeito e do Vice-Prefeito, previstos
na Lei Orgânica do Município de Turuçu/RS, assinale a
alternativa incorreta:
(A) No último ano de mandato o Prefeito e o Vice-Prefeito
não podem tirar férias antecipadamente.
(B) O Prefeito e o Vice-Prefeito fazem jus ao décimo terceiro
salário.
(C) O Prefeito tem direito de gozar férias anuais de trinta dias.
(D) Os auxiliares diretos do Prefeito farão declaração de bens
no ato da posse e no término do exercício do cargo.
(E) A remuneração do Vice-Prefeito será de cinquenta por
cento da que receber o Prefeito.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 31. Quanto aos Centros de Referência de
Assistência Social (Cras) e Centros de Referência
Especializados de Assistência Social (Creas), fixados na Lei
n° 8.742/93, que dispõe sobre a organização da Assistência
Social e dá outras providências, assinale V para a(s)
afirmativa(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s):
( ) O Creas é a unidade pública de abrangência e gestão
municipal, estadual ou regional, destinada à prestação de
serviços a indivíduos e famílias que se encontram em
situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos
ou contingência, que demandam intervenções especializadas
da proteção social especial.
( ) As instalações dos Cras e dos Creas devem ser
compatíveis com os serviços neles ofertados, com espaços
para trabalhos em grupo e ambientes específicos para
recepção e atendimento reservado das famílias e indivíduos,
assegurada a acessibilidade às pessoas idosas e com
deficiência.
( ) Os Cras e os Creas são unidades públicas estatais
instituídas no âmbito do Sistema Único de Assistência Social
- SUAS, que possuem interface com as demais políticas
públicas e articulam, coordenam e ofertam os serviços,
programas, projetos e benefícios da assistência social.
Qual é a sequência correta?
(A) V; F; V.
(B) V; V; V.
(C) F; F; V.
(D) F; V; F.
(E) F; F; F.
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Questão 32. De acordo com a Lei n° 8.662/93, constituem
atribuições privativas do Assistente Social:
I. Dirigir e coordenar unidades de ensino e cursos de Serviço
Social, de graduação e pós-graduação.
II. Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais,
informações e pareceres sobre a matéria de Serviço Social.
III. Coordenar seminários, encontros, congressos e eventos
assemelhados sobre assuntos de Serviço Social.
Está(ão) correta(s):
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas I e II.
(D) Apenas I e III.
(E) I, II e III.
Questão 33. De acordo com a Política Nacional do Idoso, a
procuração perderá a validade ou eficácia nos seguintes
casos:
I. Por morte do outorgante ou do procurador.
II. Por renúncia do procurador, desde que por escrito.
III. Por consentimento de ambas as partes.
Está(ão) correta(s):
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas I e II.
(D) Apenas I e III.
(E) Apenas II e III.
Questão 34. De acordo com a Lei n° 8.742/93, que dispõe
sobre a organização da Assistência Social e dá outras
providências, “o Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS) é composto por _____ membros e respectivos
suplentes, cujos nomes são indicados ao órgão da
Administração
Pública
Federal
responsável
pela
coordenação da Política Nacional de Assistência Social”.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do
fragmento acima:
(A) Vinte.
(B) Dezoito.
(C) Doze.
(D) Quinze.
(E) Dezenove.
Questão 35. Em relação aos direitos dos Assistentes Sociais,
o artigo 2o do Código de Ética assegura, exceto:
(A) Não pronunciamento em matéria de sua especialidade,
sobretudo quando se tratar de assuntos de interesse da
população.
(B) Participação na elaboração e gerenciamento das políticas
sociais e na formulação e implementação de programas
sociais.
(C) Livre exercício das atividades inerentes à profissão.
(D) Ampla autonomia no exercício da profissão, não sendo
obrigado a prestar serviços profissionais incompatíveis com
as suas atribuições, cargos ou funções.
(E) Desagravo público por ofensa que atinja a sua honra
profissional.

Questão 36. Quanto ao significado do princípio de
matricialidade sociofamiliar, disposto na Norma Operacional
do Sistema Único da Assistência Social, assinale V para a(s)
afirmativa(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s):
( ) A família deve ser apoiada e ter acesso a condições para
responder ao seu papel no sustento, na guarda e na educação
de suas crianças e adolescentes, bem como na proteção de
seus idosos e portadores de deficiência.
( ) A família é o núcleo social básico de acolhida, convívio,
autonomia, sustentabilidade e protagonismo social.
( ) O fortalecimento de possibilidades de convívio, educação
e proteção social na própria família não restringe as
responsabilidades públicas de proteção social para com os
indivíduos e a sociedade.
Qual é a sequência correta?
(A) F; V; F.
(B) F; F; V.
(C) V; V; V.
(D) V; F; F.
(E) V; F; V.
Questão 37. De acordo com a Lei que dispõe sobre as
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde,
bem como sobre a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes, e dá outras providências, compete
à direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS):
I. Definir e coordenar os sistemas de redes integradas de
assistência de alta complexidade.
II. Identificar os serviços estaduais e municipais de referência
nacional para o estabelecimento de padrões técnicos de
assistência à saúde.
III. Elaborar normas para regular as relações entre o Sistema
Único de Saúde (SUS) e os serviços privados contratados de
assistência à saúde.
Está(ão) correta(s):
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e III.
(E) I, II e III.
Questão 38. Conforme disposto na Norma Operacional do
Sistema Único da Assistência Social, a proteção social de
assistência social, ao ter por direção o desenvolvimento
humano e social e os direitos de cidadania, tem por garantias:
I. A segurança de sobrevivência a riscos circunstanciais.
II. A segurança social de renda.
III. A segurança do convívio ou vivência familiar, social e
comunitária.
Está(ão) correta(s):
(A) Apenas I e II.
(B) Apenas I e III.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas III.
(E) I, II e III.
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Questão 39. De acordo com os Direitos da Seguridade
Social, a Assistência Social será prestada a quem dela
necessitar, independentemente de contribuição à seguridade
social, e tem por objetivos, exceto:
(A) O amparo às crianças e adolescentes carentes.
(B) A inabilidade de um salário mínimo de benefício mensal
à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem
não possuir meios de prover a própria manutenção ou de têla provida por sua família.
(C) A proteção à família, à maternidade, à infância, à
adolescência e à velhice.
(D) A promoção da integração ao mercado de trabalho.
(E) A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de
deficiência e a promoção de sua integração à vida
comunitária.
Questão 40. De acordo com a Norma Operacional do
Sistema Único da Assistência Social, são eixos estruturantes
da gestão do SUAS:
I. Alcance de direitos socioassistenciais pelos usuários.
II. Valorização da presença do controle social,
n i. Territorialização.
Está(ão) correta(s):
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e III.
(E) I, II e III.
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