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ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha e uma questão discursiva. 

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 - Cada questão tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. Não marque 
mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso 
acontecer, a questão será anulada. 

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. 

08  Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno. 

09 - Após TRÊS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno. 

 
 

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS E TRINTA MINUTOS 
 
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 
Questões numeradas de 01 a 15 

 
QUESTÃO 01 
De acordo com a análise da autora Marilda Iamamoto sobre a questão social no contexto atual, é 
INCORRETO afirmar: 
A) A questão social é indissociável da sociabilidade capitalista e envolve uma arena de lutas políticas e 

culturais contra as desigualdades socialmente produzidas.  
B) Suas expressões condensam múltiplas desigualdades mediadas por disparidades nas relações de gênero, 

características étnico-raciais, relações com o meio ambiente e formações regionais.  
C) As múltiplas manifestações da questão social, sob a órbita do capital, tornam-se objeto de ações 

filantrópicas e de benemerência e de programas focalizados de combate à pobreza.  
D) O enfrentamento da questão social tem se realizado através da iniciativa privada que, na busca da 

harmonia social, vem tecendo críticas ao Estado, em virtude da desregulamentação das políticas sociais, 
convocando-o para assumir a responsabilidade pública sobre os problemas sociais.  

 

QUESTÃO 02 
Considere as afirmativas sobre o sistema de proteção social brasileiro. 
I - O sistema de proteção social brasileiro, até o final da década de 80, combinou um modelo de seguro 

social na área providenciária, incluindo a atenção à saúde, com um modelo assistencial para a 
população sem vínculos trabalhistas formais. 

II - Entre as décadas de 1930 e 1940,  foram criados os Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs) em 
substituição às Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs). 

III - Entre 1900 e 1920, a assistência social configurou-se como uma política pública no sistema brasileiro 
de proteção social. 

IV - O modelo de seguro social estabelece uma relação de direito contratual, na qual os benefícios são 
condicionados às contribuições pretéritas e à afiliação dos indivíduos a categorias ocupacionais que são 
autorizadas a operar um seguro. 

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

QUESTÃO 03 
Autores como Marilda Iamamoto,  Maria Carmelita Yazbek e Maria Ozanira Silva analisam que o processo 
de Reforma do Estado, iniciado na década de 90 com o avanço do projeto  neoliberal, foi adverso para as 
políticas sociais, no sentido de que erodiu as bases dos sistemas de proteção social e redirecionou as 
intervenções do Estado em relação à questão social. Nesse contexto, algumas ações públicas de 
enfrentamento da pobreza 
A) têm expressado uma radical reorientação no sentido da centralização dessas em ações em nível federal, 

estando dispersas entre vários setores, carecendo de mecanismos de controle público.        
B) têm ocorrido através de programas seletivos  e focalizados, centradas nos mais pobres entre os pobres, 

seletivas e compensatórias, desenvolvendo estratégias fragmentadoras da pobreza e colocando-se em um 
movimento contrário à universalização de direitos sociais.  

C) têm sido desfavoráveis à filantropia  e à solidariedade da sociedade civil. 
D) caracterizam-se pela  intervenção de forma burocratizada e ineficiente, embora com  aporte de recursos  

suficientes para responder às demandas da população. 
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QUESTÃO 04 
Conforme contido no texto da Constituição Federal de 1988, no que se refere ao financiamento da 
seguridade social, é INCORRETO afirmar:   
A) A seguridade social é financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos 

provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  
B) A seguridade social é financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos  das 

contribuições sociais.  
C) A seguridade social não tem orçamento  próprio, agregando, organizando e distribuindo recursos 

orçamentários oriundos da União, que  são advindos de diversas áreas do Estado e direcionados às 
outras áreas. 

D) As contribuições sociais são advindas: dos empregadores, incidentes sobre a folha de salários, o 
faturamento e o lucro; dos trabalhadores, sobre a receita de concursos de prognósticos. 

 

QUESTÃO 05 
Analise as afirmações a seguir, levando em consideração o estabelecido no âmbito do Sistema Único de 
Saúde.  
I - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada, organizadas visando à 

universalidade, centralização e à racionalidade do sistema. 
II - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
III - A Regionalização da Saúde  é um processo de organização das ações e serviços de saúde, numa 

determinada região, visando ao acesso, à equidade, à integralidade e à resolutividade. 
IV - Na modalidade de assistência e internação domiciliares, incluem-se os procedimentos médicos, de 

enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, necessários ao cuidado integral dos 
pacientes em seu domicílio nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. 

 
Está(ão) CORRETA(S) as afirmativa(s) 
A) II, III e IV, apenas. 
B) I, II, III e IV. 
C) III, apenas. 
D) I, III e IV, apenas. 
 

QUESTÃO 06 
Analise as afirmações a seguir sobre o que compete à direção municipal do Sistema de Saúde (SUS). 
I - Executar serviços de vigilância epidemiológica; vigilância sanitária; de alimentação e nutrição; de 

saneamento básico; de saúde do trabalhador. 
II - Executar, no âmbito municipal, a política de insumos e equipamentos para a saúde. 
III - Colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde 

humana e atuar com os órgãos municipais, estaduais e federais competentes para controlá-las. 
IV - Formar consórcios administrativos intermunicipais. 
 

Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s) 
A) I e II, apenas. 
B) II e IV, apenas. 
C) IV, apenas. 
D) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 07 
O trabalho do Assistente Social na saúde deve direcionar-se ao fortalecimento dos princípios expressos nos 
projetos ético-políticos profissionais do Serviço Social e na proposta da reforma sanitária. Todas as 
alternativas abaixo são condizentes com essa afirmativa, EXCETO 
A) O Assistente Social deve estar compromissado com a qualidade dos serviços prestados à população e 

com o seu próprio aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional. 
B) O Assistente Social deve estar compromissado com a defesa intransigente dos direitos humanos e a 

recusa do arbítrio e do autoritarismo. 
C) O Assistente Social deve priorizar, em sua intervenção, a assistência curativa dos usuários, tendo em 

vista o estado de bem-estar dessa população. 
D) O Assistente Social deve posicionar-se em favor da equidade e justiça social que assegurem 

universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua 
gestão democrática. 

 

QUESTÃO 08 
Tendo em vista a Política de Assistência Social  (PNAS, 2004), analise as afirmações a seguir. 
I - O conceito de matricialidade sociofamiliar parte da concepção de que a família é o núcleo protetivo 

intergeracional, cabendo ao Estado intervir em sua privacidade para propiciar comportamentos sociais 
e higiênicos adequados ao seu desenvolvimento econômico, social e de saúde. 

II - Vigilância social é a capacidade de detectar, monitorar as ocorrências de vulnerabilidade e fragilidade 
que possam causar a desproteção, além da ocorrência de  riscos e vitimizações. 

III - A proteção social inclui ações direcionadas à assistência social dentro  da rede hierarquizada de 
serviços e benefícios. 

IV - Os benefícios sociais são transferências em espécie fora da relação de trabalho ou da legislação social 
do trabalho para atender a determinadas situações de vulnerabilidade, operando como substitutivo ou 
complementarmente à remuneração vinda da ocupação/renda da família. 

 

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

QUESTÃO 09 
Em relação ao financiamento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), é INCORRETO afirmar: 
A) O financiamento do SUAS deve levar em conta a existência de serviços, programas, projetos e 

benefícios operados no âmbito dos territórios, com centralidade na família e nos níveis de proteção 
social básica e especial. 

B) Deve ser exercido o controle social sobre o Fundo Municipal de Assistência Social, tanto no momento 
da definição da destinação de recursos em seu orçamento como no processo de execução e aplicação dos 
recursos previstos. 

C) A definição da destinação de recursos para o SUAS  é determinada pelos indicadores do índice SUAS, 
de forma a priorizar os municípios onde não existem serviços, programas e benefícios operados no nível 
local.   

D) O Fundo Municipal da Assistência Social deve ser unidade orçamentária. 
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QUESTÃO 10 
Sobre o Programa de Atenção Integral a Família (PAIF), é INCORRETO afirmar: 
I - Integra-se às ações de assistência social do CRAS, direcionadas aos  programas de transferência de 

renda e benefícios assistenciais, ações de saúde preventivas e curativas e de educação para os 
indivíduos residentes nos territórios. 

II - É um programa de Proteção Social Básica do SUAS que interage com os serviços socioeducativos e 
com os programas de transferência de renda, com ações de assistência a famílias, podendo ter 
abrangência municipal e intermunicipal. 

III - Desenvolve, na unidade do CRAS,  ações e serviços básicos continuados para famílias em situação de 
vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação e/ou fragilização de vínculos afetivos, 
relacionais e de pertencimento social. 

IV - Tem como uma de suas perspectivas o fortalecimento de vínculos familiares, entendendo por família 
todo núcleo de pessoas que convive em determinado lugar, durante um período de tempo, e que se acha 
unido por laços consanguíneos, afetivos ou de solidariedade. 

Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s) 
A) I e II, apenas. 
B) III e IV, apenas. 
C) II, III e IV, apenas. 
D) III, apenas. 
 

QUESTÃO 11 
Analise as afirmativas abaixo que se referem aos benefícios relativos à assistência social no Brasil.  
I - O acesso aos benefícios da assistência social no Brasil é submetido a teste de meios para comprovar a 

renda familiar. 
II - BPC é um benefício da assistência social, integrante  do Sistema Único de Assistência Social,  do 

Sistema de Previdência Social  e do Sistema Financeiro da Caixa Econômica Federal. 
III - O BPC é dirigido a idosos e pessoas com deficiência, cujo valor pago por mês é de um salário mínimo.
IV - Os benefícios eventuais, embora não previstos em Lei Federal, vêm beneficiando a população pobre 

através do pagamento de auxílio por natalidade ou morte, ou para atender a necessidades advindas de 
situações de vulnerabilidade temporária. 

Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s) 
A) I e III, apenas. 
B) I, II, III e IV. 
C) III e IV, apenas. 
D) IV, apenas. 
 

QUESTÃO 12 
Ao debruçar-se sobre o dever ser, a reflexão ética não é neutra: é sempre compromissada com valores que 
dizem respeito a determinadas projeções sociais, que têm protagonistas histórico-sociais efetivos. [...] Os 
princípios éticos norteadores do projeto profissional estão fundados no ideário da modernidade que 
apresenta a questão central da liberdade do ser social no coração da reflexão ética; ser social que  se 
constitui pelo trabalho e dispõe de capacidade teleológica consciente, afirmando-se como produto e sujeito 
da história.   

(IAMAMOTO, Marilda. O Serviço Social na cena contemporânea. 2010, pp 25- 28 ) 
  
Considerando a analise processada pela autora e analisando o Projeto Ético-Político do Serviço Social, 
marque a alternativa INCORRETA. 
A) Os projetos profissionais dos Assistentes Sociais são indissociáveis de projetos societários.  
B) A construção Projeto Ético-Político do Serviço Social foi propiciada pelo contexto político, produção 

teórica crítica, formação profissional e conquistas de direitos civis e sociais no Brasil. 
C) O  caráter ético-político do Projeto Ético-Político do Serviço Social supõe uma visão de mundo, 

articulada a uma ética correspondente e se liga à ação no sentido de interferir no comportamento dos 
homens, no enfrentamento dos conflitos sociais.  

D) O Projeto Ético-Político do Serviço Social é um projeto profissional que busca hegemonia, na 
perspectiva corporativa de defesa dos interesses específicos da profissão e de sua dimensão técnico-
profissional.  
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QUESTÃO 13 
No contexto brasileiro contemporâneo, exige-se um Assistente Social que, nos dizeres de Iamamoto, seja 
um profissional: 
I - afinado com a análise dos processos sociais, tanto em suas dimensões macroscópicas quanto em suas 

manifestações cotidianas. 
II - criativo e inventivo, capaz de entender o tempo presente, os homens presentes, a vida presente e nela 

atuar, contribuindo, também, para imprimir os rumos da história. 
III - que desenvolva ações no âmbito da assistência social, com centralidade no indivíduo. 
IV - que vise contribuir especialmente para o amortecimento dos conflitos e o controle social do Estado 

sobre a família. 
Está(ão) CORRETA(S) as afirmativa(s) 
A) I e II, apenas. 
B) III e IV, apenas. 
C) I, II e III, apenas. 
D) I, apenas. 
 

QUESTÃO 14 
Considerando a análise de Yolanda Guerra sobre a instrumentalidade no trabalho do Assistente Social, 
marque a alternativa INCORRETA. 
A) Os assistentes sociais, ao intervir e modificar o cotidiano profissional e o cotidiano das classes sociais 

em função de determinado objetivo, estão dando instrumentalidade às suas ações.  
B) Os instrumentais – métodos e técnicas, quando adequadas aos objetivos das instituições sociais – 

constituem uma mediação para a instrumentalidade.  
C) A instrumentalidade permite que os sujeitos, em face de sua intencionalidade, invistam na criação e 

articulação dos meios e instrumentos necessários à consecução das suas finalidades profissionais.  
D) As ações dos assistentes sociais são portadoras de instrumentalidade, na medida em que transformam 

meios/instrumentos para a objetivação das intencionalidades profissionais.  
 

QUESTÃO 15 
Analise as afirmativas abaixo em relação ao texto  do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
I - É assegurado atendimento médico à criança e ao adolescente através do Sistema Único de Saúde.   
II - É assegurado à gestante, por meio do Sistema Único de Saúde, o atendimento pré e perinatal. 
III - Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como 

adequados à sua faixa etária. 
IV - As revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes 

deverão ser comercializadas em embalagem lacrada, com a advertência de seu conteúdo. 
Assinale a alternativa que contém a resposta CORRETA. 
A) Apenas I, III e IV estão corretas. 
B) Apenas I e IV estão corretas. 
C) Apenas. II e III estão corretas. 
D) Todas estão corretas. 
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões numeradas de 16 a 25 

 
INSTRUÇÃO: As questões de 16 a 25 referem-se ao seguinte texto de uma reportagem da revista Veja. 

Leia-o com atenção. 
 

MATAR A NATUREZA É MATAR O LUCRO 
As empresas descobrem que a biodiversidade significa dinheiro em 

caixa e que a saúde do negócio está vinculada à saúde do planeta 
 

GABRIELA CARELLI 
 

Até pouco tempo atrás, as empresas costumavam atrelar seu 
nome às causas verdes principalmente como estratégia de marketing. 
À medida que o mundo tomava consciência das questões ambientais, em 
especial a degradação dos recursos naturais, demonstrar preocupação com o 
planeta era uma forma de lustrar a imagem da companhia e atrair os 
consumidores para suas marcas. Essa relação entre o mundo dos negócios e 
a natureza avançou dramaticamente. Se antes as empresas patrocinavam o 
reflorestamento de uma área ou reciclavam seu lixo, colocavam a conta na 
lista de despesas, sem esperar retorno financeiro. Hoje, os custos de ações 
como essas vão para a lista de investimentos, já que podem significar lucros 
e crescimento nos negócios. Conglomerados como a General Electric, o 
Walmart e a IBM mantêm projetos de ecoeficiência e de preservação do 
ambiente porque os consideram estratégicos para a própria sobrevivência. O que 
mudou? Para entender o  fenômeno,  tome-se como exemplo a Coca-Cola, 
uma das marcas mais valiosas do mundo. 

Há dez anos, quando anunciou uma série de investimentos inéditos em projetos ambientais, a Coca-
Cola não estava preocupada com o derretimento das geleiras do Ártico nem queria salvar os ursos-polares 
ameaçados de extinção. Diante de estudos que apontavam para a crescente escassez de água doce no 
planeta, a empresa se convenceu de que ignorar o problema poderia ser perigoso para o futuro de seu 
negócio. A água é a principal matéria-prima para a fabricação dos mais de 3 000 produtos da marca. A 
companhia injetou bilhões de dólares na criação de métodos e programas de reutilização e tratamento de 
água em suas fábricas, em mais de 200 países. Os resultados começaram a aparecer recentemente. Em cada 
uma das 43 unidades brasileiras, gastavam-se 5,5 litros de água para produzir 1 litro de refrigerante. Hoje 
esse gasto é de 2,04 litros. A redução representa uma economia de 500 000 reais ao ano, por fábrica. "Com a 
população mundial perto dos 9 bilhões e a água cada vez mais escassa, não tínhamos outro caminho a 
seguir", afirmou recentemente o presidente mundial da Coca-Cola, Muhtar Kent, em entrevista à revista 
Forbes. 

"O aquecimento global, a escassez de água, a extinção das espécies e o despejo de produtos tóxicos 
afetaram profundamente o funcionamento da sociedade e também o das empresas", disse a VEJA o 
economista Andrew Winston, da Universidade Princeton, consultor de grandes companhias para questões 
ambientais. "Pela primeira vez na história, os empresários deparam com limites de crescimento reais 
impostos por questões relacionadas à natureza", ele completa. O mundo dos negócios e o mundo natural 
estão inextricavelmente ligados. Todo produto que chega ao consumidor, seja um carro, um tênis ou uma 
xícara de café, tem origem na extração ou colheita de bens da natureza. Esses bens, a água, as terras 
cultiváveis, as florestas, são finitos. Justamente nesse ponto reside o maior desafio para as empresas. Desde 
a Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, o modelo econômico mundial privilegiou a produção em 
detrimento da preservação dos recursos naturais. Essa conta está sendo cobrada agora — e é bem cara. 

A destruição da biodiversidade nunca foi tão intensa. De acordo com um relatório da Organização 
das Nações Unidas divulgado no mês passado, mais de 60% de todos os ecossistemas do planeta estão 
ameaçados. Desse total, 35% são mangues e 40% florestas. Hoje, a demanda por recursos naturais excede 
em 35% a capacidade da Terra. Se a escalada dessa demanda continuar no ritmo atual, em 2030 serão 
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necessárias duas Terras para satisfazê-la. Entre 2000 e 2005, a devastação das florestas na América do Sul 
foi de 4,3 milhões de hectares, 3,5 milhões deles no Brasil. De acordo com a ONU, só o desmatamento e a 
degradação de áreas de mangue causam um prejuízo anual de 2,5 a 4,5 trilhões de dólares à economia 
global. Equivale a jogar no lixo um valor próximo ao PIB do Japão, o segundo maior do mundo. 

 
Veja – 9/6/2010, p. 148-151 (Adaptação) 

 

QUESTÃO 16 
Segundo o texto, na atualidade, a relação entre o mundo de negócios e a natureza vem mudando, porque as 
ações das empresas em favor da natureza 
A) repercutem na imagem da empresa. 
B) combatem os efeitos do aquecimento global. 
C) geram lucros e crescimento nos negócios. 
D) preservam a riqueza da biodiversidade. 
 

QUESTÃO 17 
Para as empresas, seu maior desafio, de acordo com o texto, está no fato de 
A) todos os ecossistemas do planeta estarem ameaçados. 
B) a destruição do meio ambiente afetar o seu funcionamento. 
C) o mundo dos negócios e o mundo natural caminharem paralelos. 
D) os bens da natureza não serem inesgotáveis. 
 

QUESTÃO 18 
Releia a frase: 
“Desde a Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, o modelo econômico mundial privilegiou a 
produção em detrimento da preservação dos recursos naturais.” (linhas 35-37) 
Comprovam-se, no texto da reportagem, todas as consequências abaixo citadas do modelo econômico 
referido na frase, EXCETO 
A) a acelerada destruição da biodiversidade do planeta. 
B) a demanda por recursos naturais exceder, hoje, a capacidade da Terra. 
C) a devastação das florestas na América do Sul. 
D) a demanda para recursos naturais exigir, hoje, a capacidade de duas Terras. 
 

QUESTÃO 19 
Depreende-se do texto que “inextricável”, que deu origem a “inextricavelmente” em “O mundo dos 
negócios e o mundo natural estão inextricavelmente ligados.” (linhas 32-33), significa: 
A) que não se pode dissociar. 
B) que não se pode extinguir. 
C) que não se pode distinguir. 
D) que não se pode explorar. 
 

QUESTÃO 20 
Empregou-se em sentido figurado a seguinte palavra do texto: 
A) “fenômeno” (linha 14). 
B) “lustrar” (linha 5). 
C) “caminho” (linha 25). 
D) “jogar” (linha 45). 
 

QUESTÃO 21 
NÃO se identificou corretamente o tipo de relação estabelecida pela conjunção, locução conjuntiva ou 
preposição sublinhada na alternativa 
A) “... já que podem significar lucros...” (linha 10) → CONCLUSÃO. 
B) “Se a escalada dessa demanda continuar... (linha 41) → CONDIÇÃO. 
C) “Para entender o fenômeno...” (linha 14) → FINALIDADE. 
D) “De acordo com a ONU... (linha 43) → CONFORMIDADE. 
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QUESTÃO 22 
No fragmento que vai de “O aquecimento global” até “empresas” (linhas 28-29), as vírgulas separam  
A) apostos, do termo fundamental. 
B) substantivos abstratos. 
C) elementos que exercem a mesma função sintática. 
D) adjuntos adverbiais antecipados. 
 

QUESTÃO 23 
Releia a seguinte passagem: 
“Há dez anos (...), a Coca-Cola não estava preocupada com o derretimento das geleiras...” (linhas 16-17). 
Em qual das alternativas abaixo a lacuna NÃO deve ser preenchida com “Há”, mas, sim, com “A”? 
A) ...... muitas maneiras de preservar a natureza. 
B) ...... quem pense que a defesa ambiental é um luxo para os ricos. 
C) ...... mais inovação em uma economia verde. 
D) ...... alguns metros dali, avistava-se uma extensa área verde. 
 

QUESTÃO 24 
O plural do substantivo “matéria-prima” (linha 20) é “matérias-primas”. 
Marque a palavra em que, no plural, pela tradição da língua, só varia o primeiro elemento. 
A) Banana-prata. 
B) Sempre-viva. 
C) Obra-prima. 
D) Vitória-régia. 
 

QUESTÃO 25 
“... a empresa se convenceu de que ignorar o problema poderia ser perigoso para o futuro de seu negócio.” 
(linhas 19-20) 
Em qual das alternativas abaixo, um verbo tem a mesma regência que “convencer-se”, no exemplo citado? 
A) Estimou-se quanto custariam os serviços prestados gratuitamente pela natureza ao homem. 
B) Os ambientalistas queixavam-se de que o dejeto dos animais era descartado sem controle algum. 
C) Os efeitos danosos da industrialização no ambiente se tornaram mais visíveis. 
D) O mundo financeiro move-se de acordo com a sua percepção de risco. 
 
 
 

PROVA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Questões numeradas de 26 a 30 

 

 
QUESTÃO 26 
A Lei nº 3.175/2003 dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do Município de Montes Claros. De 
acordo com essa lei, analise as afirmativas abaixo, marcando V para as alternativas verdadeiras e F para as 
falsas. 
(   ) A função pública é o conjunto de atribuições que, por sua natureza ou suas condições de exercício, 

pode ser caracterizado um cargo público. 
(   ) Servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público, em caráter efetivo ou em 

comissão, ou detentora de função pública. 
(   ) As funções gratificadas são atribuídas ao servidor investido no cargo pela via do  recrutamento amplo.
(   ) Os cargos em comissão de recrutamento amplo são providos por qualquer pessoa que preencha os 

requisitos estabelecidos em lei. 
A sequência CORRETA é 
A) V V F F. 
B) F V F V. 
C) F F V V. 
D) F F F V. 
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QUESTÃO 27 
São formas de provimento de cargo público, EXCETO 
A) reversão. 
B) recondução. 
C) progressão. 
D) aproveitamento. 
QUESTÃO 28 
Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio 
probatório, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação. Com base na Lei  
nº 3.175/2003, é CORRETO afirmar: 
A) O estágio probatório é por um período de 36 meses. 
B) O estágio probatório é por um período de 24 meses. 
C) O estágio probatório é por um período de 12 meses. 
D) O estágio probatório é por um período de 26 meses. 
QUESTÃO 29 
São considerados de efetivo exercício o afastamento do servidor, EXCETO 
A) Exercício de cargo em comissão em órgãos ou entidades dos poderes da União e do Estado. 
B) No dia do seu aniversário. 
C) Licença à adotante e em razão de paternidade. 
D) Falecimento do sogro, sogra, genro e nora, irmãos, avós e netos, por um prazo de 8 (oito) dias 

consecutivos. 
QUESTÃO 30 
Com base no Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Montes Claros, analise as afirmativas 
abaixo, marcando V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. 
(   ) É vedada a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro técnico ou científico. 
(   ) É lícito acumular uma aposentadoria com a remuneração de cargo eletivo ou de cargo em comissão, 

declarado em lei, de livre nomeação e exoneração. 
(   ) É ilícita a acumulação de um cargo de professor e outro administrativo. 
(   ) A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias e sociedade de 

economia mista. 
A sequência CORRETA é 
A) V V F F. 
B) F V F V. 
C) F V V V. 
D) F V V F. 
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QUESTÃO DISCURSIVA 
 
INSTRUÇÃO: Observe e leia a capa da revista Veja, edição 2143, abaixo reproduzida. 
 

 
 
Num texto dissertativo de 10 linhas, comente: O que ainda pode ser feito para conter os efeitos danosos que 
a DEVORAÇÃO DO PLANETA pelo homem vem causando? 

 
NÃO É NECESSÁRIO DAR TÍTULO AO SEU TEXTO 

 
 

O SEU TEXTO DEVE SER REDIGIDO NA FOLHA DE RESPOSTA DA QUESTÃO DISCURSIVA 
 

 
RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12

 


