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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIADOR – MG.   

EDITAL Nº 01/2020 – CONCURSO PÚBLICO / EDITAL Nº 02-2020 - PROCESSO SELETIVO. 

PROVA OBJETIVA.                                                                                                                   

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL.   

  
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
 
1. Não será permitido ao candidato realizar a prova usando óculos escuros (exceto para correção visual, ou fotofobia, 
desde que informe no ato da inscrição), ou portar aparelhos eletrônicos (mesmo desligados), qualquer tipo de 
relógio, chaves, carteira, bolsa, acessórios que cubram o rosto, a cabeça, ou parte desta. 
 
2. Poderá ser eliminado, deste Concurso Público / Processo Seletivo o candidato cujo(s) aparelho(s) eletrônico(s), 
mesmo desligado(s), emitir(em) qualquer som durante a realização da prova. O tempo em que permanecer no local, 
onde estará ocorrendo o Concurso Público / Processo Seletivo, o candidato deverá manter o celular desligado, 
sendo permitido ligá-lo somente após ultrapassar o portão de saída do prédio, sob pena de ser eliminado deste 
Concurso Público / Processo Seletivo.  
 
3. O candidato poderá manter em cima da sua carteira apenas lápis, borracha, caneta, um documento de 
identificação e lanche. Outros pertences, como água, ou qualquer outro tipo de líquido, antes do início das provas, 
o candidato deverá acomodá-los embaixo de sua cadeira, sob sua guarda e responsabilidade. 
 
4. Confira se a sua prova tem 40 questões, cada qual com 4 alternativas, veja se o cargo para o qual se inscreveu 
está correto. 
 
5. Confira seus dados no cartão-resposta (nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu) e ASSINE 
o mesmo. 
 
6. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta esferográfica 
(tinta azul, ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com corretivo, ou marcadas 
diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas. 
 
7. Observe as orientações apresentadas no cartão-resposta. O mesmo não será substituído, salvo se contiver erro 
de impressão. 
 
8. Aguarde a autorização do fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem, confira o caderno de provas 
com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões, ou falha de impressão, será aceita depois de 
iniciada a prova. 
 
9. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. A 
Prova Objetiva terá duração máxima de 3h (três horas), incluso o tempo destinado ao preenchimento do cartão-
resposta. 
 
10. O candidato poderá se retirar do local da prova somente 1h (uma hora) após seu início, levando seu caderno 
de prova. 
 
11. Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
12. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair 
juntos, após o fechamento do envelope, contendo os cartões-respostas dos candidatos presentes e ausentes, e 
assinarem no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado. 
 
13. Ao término da prova, o candidato deverá se retirar do recinto onde está ocorrendo a mesma, não lhe sendo mais 
permitido o uso do banheiro e bebedouro. 
 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA. 

Leia o poema de Cecília Meireles para responder às próximas três questões. 
 
Ninguém venha me dar vida. (Cecília Meireles). 
 
Ninguém venha me dar vida, 
que estou morrendo de amor, 
que estou feliz de morrer, 
que não tenho mal nem dor, 
que estou de sonho ferido, 
que não me quero curar, 
que estou deixando de ser, 
e não quero me encontrar, 
que estou dentro de um navio, 
que sei que vai naufragar. 
 
Já não falo e ainda sorrio, 
porque está perto de mim 
o dono verde do mar 
que busquei desde o começo, 
e estava apenas no fim. 
 
Corações, por que chorais? 
Preparai meu arremesso 
para as algas e os corais. 
 
Fim ditoso, hora feliz: 
guardai meu amor sem preço, 
que só quis quem não me quis. 
 
01. De acordo com o poema “Ninguém venha me dar vida”, assinale a alternativa incorreta. 
a) O eu lírico diz que está morrendo de amor e está feliz em morrer assim. 
b) A poetisa afirma no poema, que não sente dor, nem mal algum, por estar morrendo de amor. 
c) O eu lírico expressa que não quer se curar, apesar de estar com o sonho ferido. 
d) Finaliza a autora, dizendo para não se guardar o amor dela, que ela não quis, quem a quis. 
 
02. Na 3ª estrofe, 1º verso, “Coração, por que chorais?”, a palavra grifada é: 
a) Pronome interrogativo. 
b) Conjunção coordenativa explicativa. 
c) Conjunção subordinativa causal. 
d) Pronome relativo. 
 
03. Quanto a encontros vocálicos, as palavras do poema (ainda, naufragar, deixando) são: 
a) Hiato, ditongo, hiato. 
b) Hiato, hiato, hiato. 
c) Hiato, ditongo, ditongo. 
d) Ditongo, ditongo, ditongo. 
 
Analise o quadrinho para responder às próximas duas questões. 
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Fonte: https://br.pinterest.com/pin/299841287675846324/ 
 
04. Na resposta de José Carlos, as palavras bebê, adolescente e adulto, têm a função de: 
a) Predicativo do objeto. 
b) Predicativo do sujeito. 
c) Sujeito. 
d) Objeto direto. 
 
05. Ainda no quadrinho, a palavra por quê está grafada, separadamente, e acentuada corretamente: 
a) Porque é um substantivo. 
b) Porque é um pronome relativo em final de frase. 
c) Porque é uma conjunção. 
d) Porque é um pronome interrogativo em final de frase. 
 
06. Sobre os tipos de linguagem, marque (V) verdadeiro ou (F) falso e assinale a alternativa correta: 
(  ) Em sentido amplo, pode-se entender por linguagem, qualquer processo de comunicação. 
(  ) A mímica, usada pelos surdos-mudos e pelos estrangeiros que não sabem a língua de um país, é um tipo 
de linguagem. 
(  ) O semáforo, o sistema de sinais com que se dão avisos aos navios e aviões que se aproximam das 
costas, ou dos aeroportos, também é um tipo de linguagem. 
(  ) A transmissão de mensagens por meio de bandeiras, ou espelhos ao sol, empregada por marujos, 
escoteiros, não é um processo de comunicação. 
(   ) Para a linguística, só apresenta interesse o tipo de linguagem que se exterioriza pela palavra humana, 
fruto de uma atividade mental superior e criadora. 
a) V – V – V – F – V. 
b) V – V – V – V – F. 
c) F – V – V – V – V. 
d) V – V – V – V – V. 
 
07. Relacione as colunas sobre significação, ou forma entre as palavras e assinale a alternativa correta. 
 
COLUNA I. 
A- Sinônimos. 
B- Antônimos. 
C- Homônimos. 
D- Parônimos.  
E- Polissemia. 
 
COLUNA II. 
(1) Emergir (subir, aparecer na superfície) – imergir (afundar). 
(2) Nos feriados, as estradas ficam congestionadas. Nos feriados, as rodovias ficam congestionadas. 
(3) Cobre (metal) – cobre (verbo). 
(4) Ela mora longe da escola, mas perto da casa dos avós. 
(5) O Brasil precisa ser respeitado também em outros campos; não só no futebol. 
a) A (1) – B (5) – C (2) – D (4) – E (3). 
b) A (2) – B (4) – C (1) – D (3) – E (5). 
c) A (2) – B (4) – C (3) – D (1) – E (5). 
d) A (4) – B (2) – C (3) – D (5) – E (1). 
 
08. Sobre funções da linguagem, assinale (V) verdadeiro ou (F) falso e marque a alternativa correta: 
(  ) Emissor: quem fala, escreve, desenha, faz os gestos, etc. 
(  ) Receptor: quem ouve, lê, interpreta os gestos, etc. 
(  ) Mensagem: o conteúdo daquilo que o receptor comunica. 
(  ) Código: sistema utilizado pelo emissor para compor a mensagem. (Ex: língua oral / escrita, língua de 
sinais, pintura, placas de trânsito). 
(  ) Canal: meio, ou veículo pelo qual a mensagem é transmitida. (Ex: ar, papel, telefone, TV, internet). 
a) V – V – V – F – F. 
b) V – V – F – V – V. 
c) V – V – V – V – F. 
d) V – V – V – V – V. 
 
09. O Romantismo inicia-se no Brasil, em 1836, com a obra Suspiros Poéticos e Saudades. Seu autor é:  
a) Gonçalves Dias. 
b) Castro Alves. 

https://br.pinterest.com/pin/299841287675846324/
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c) José de Alencar. 
d) Gonçalves de Magalhães. 
 
10. “Rejeição ao lirismo, preferência por sonetos, valorização da metrificação, impessoalidade, arte pela arte 
(culto à beleza, perfeição e estética formais), objetivismo e racionalismo, valorização da cultura clássica, 
descrição detalhada de cenas e objetos, impassibilidade.” 
Estas são algumas características do: 
a) Parnasianismo. 
b) Romantismo. 
c) Barroco. 
d) Simbolismo. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO. 

11. Uma das mais conhecidas comidas típicas do Estado de Minas Gerais é o arroz com pequi. Sabendo-se 
que em determinada confraternização deseja-se fazer o prato arroz com pequi, e que são necessários 5 kg 
de arroz para servir 30 pessoas, quantos kg são necessários para servir 72 pessoas? 
a) 11. 
b) 15. 
c) 12. 
d) 13. 
 
12. Supondo que o Município de Chiador possui 2.790 eleitores no total, o resultado das eleições para 
Prefeito desse Município, foi apresentado conforme a figura a seguir: 

 
Supondo que todos os eleitores votaram, quantos votos obteve o candidato 1? 
a) 1.860. 
b) 930. 
c) 1.395. 
d) 465. 
 
13. Quantos anagramas tem a palavra PREFEITURA? 
a) 100. 
b) 10.000.000.000. 
c) 3.628.800. 
d) 907.200. 
 
14. Marque a alternativa que apresenta uma sentença aberta. 
a) Se Maria for à Ponte de Ferro, em Santa Fé, então, Matilde não vai à Lagoa de Furnas, em Chiador. 
b) Bambá de Couve e Lombo de Chico Mineiro são comidas típicas de Minas Gerais. 
c) Ele quer te encontrar na Antiga Estação Ferroviária, em Penha Longa. 
d) Joana fará Panelada de Campanha, se e somente se, não tiver Leitão à Pururuca, na feira. 
 
15. O Arraial de Chiador é uma das festas mais esperadas por Leonardo. Ele deseja ir a ele e levar 6 opções 
de comida para casa; sabendo-se que o arraial possui no total 13 opções de comida, de quantas maneiras 
diferentes Leonardo poderá escolher 6 opções para levar para casa? 
a) 1.716. 
b) 65. 
c) 720. 
d) 1.235.520. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS. 

À luz do Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores do Município de Chiador, MG, responda às próximas 
quatro questões. 
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16. Veja se é (V) verdadeiro ou (F) falso o que se afirma nos itens, depois marque a alternativa que traz a 
sequência correta. 
(  ) Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público e para execução de Convênios 
e Programas, poderá ser realizada a contratação de pessoal por tempo determinado, mediante celebração 
de contrato, desde que observados os dispositivos legais da Lei Orgânica Municipal, o inciso IX, do art. 37, 
da CF e os critérios estabelecidos na Lei complementar nº 961/2020. 
(  ) Os contratos administrativos por tempo determinado estarão sujeitos ao foro de competência da Justiça 
Comum (Municipal), cabendo a mesma, processar e julgar qualquer ação oriunda da contratação temporária 
efetuada, para atendimento de excepcional interesse público. 
(  ) Visando economicidade no serviço público municipal, poderá a Administração nomear um titular para 
até 02 (dois) cargos em comissão, percebendo este, o vencimento do cargo de maior nível, observando-se 
a escolaridade requerida para seu exercício e apenas mais 50% (cinquenta por cento) do vencimento do 
outro cargo. 
(  ) Nenhum servidor poderá ser colocado à disposição, ou em adjunção a qualquer órgão público, na esfera 
federal, estadual, ou municipal, autarquia, fundações, economia mista, com ônus financeiro para a 
Administração Pública Municipal, salvo se houver convênio e reciprocidade de tratamento entre os órgãos, 
os requisitados e os requisitantes. 
a) V – V – V – V.  
b) V – V – F – F. 
c) F – V – V – V. 
d) V – F – F – V. 
 
17. Qual alternativa apresenta informação incorreta? 
a) A deficiência física, mental e a limitação sensorial não servirão de fundamento à concessão de aposentadoria, 
salvo se adquiridas, posteriormente, ao ingresso no serviço público municipal, observadas as disposições legais 
pertinentes e obedecendo em tudo as normas da Previdência Social. 
b) Dos cargos comissionados ocupados, 15% (quinze por cento) serão preenchidos por servidores efetivos. 
c) Os cargos em comissão serão providos mediante livre escolha do Prefeito, conforme as siglas: AP (Grupo dos 
Agentes Políticos); DS (Grupo de Direção Superior). 
d) As pessoas contratadas nos termos da Lei Complementar nº 961/2020, serão seguradas e vinculadas de forma 
obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social, observando a Legislação Previdenciária Federal. 
 
18. Julgue se as assertivas são corretas (C) ou incorretas (I) e marque a alternativa correspondente. 
( ) As faltas disciplinares que causarem prejuízo ao erário, sujeitarão ao servidor, conforme o caso, à 
indisponibilidade dos respectivos bens e ao ressarcimento à Administração Pública Municipal, sem prejuízo 
da ação penal cabível. 
( ) A sindicância administrativa prescreverá: em 05 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com 
demissão; 02 (dois) anos, quanto à suspensão; 01 (um) ano, quanto à advertência. 
( ) O comparecimento ao serviço é obrigatório e será diariamente controlado: através de registro de 
frequência mecânico, ou eletrônico; por outro meio hábil, autorizado pelo Chefe do Poder Executivo, 
titulares de autarquia, na sua área de abrangência. 
( ) O servidor terá direito ao afastamento para tratamento de saúde de até 15 dias, conforme laudo de 
inspeção médica, com respectivo custeio mantido pelo Município e quando se fizer necessário afastamento 
por prazo superior, ele deverá atender às normas do Regime Geral da Previdência Social - (RGPS). 
(  ) Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, 
a critério da administração e com reposição dos custos, quando significativamente onerosos. 
a) C – I – C – C – C.  
b) C – C – I – I – C. 
c) I – C – C – C – I. 
d) C – C – C – C – C. 
 
19. Avalie se os itens são (V) verdadeiros ou (F) falsos e assinale a alternativa correta. 
É considerada como necessidade temporária de excepcional interesse público, para fins da Lei 
Complementar nº 961/2020, a contratação que visa a: 
(  ) Assistência a emergências em saúde pública;  
(  ) Atender situações de calamidade pública; 
(  ) Substituir servidores em gozo de férias e licenças; 
( ) Atender aos termos e condições estipuladas em projetos, programas, ou convênios dos governos 
Federal, Estadual, ou Municipal, durante a sua vigência; 
(  ) Para suprir necessidade de pessoal, quando não existirem concursados e condições imediatas para a 
realização de concurso público. 
a) V – F – F – V – V. 
b) V – V – F – F – V. 
c) F – V – V – V – F. 
d) V – V – V – V – V.  



6 
 

 
Responda às próximas quatro questões de acordo com a Lei Orgânica do Município de Chiador, MG. 
 
20. Indique a alternativa que completa as lacunas, na sequência correta: 
(1) O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores e os Servidores Municipais, bem como as pessoas ligadas a 
quaisquer deles por matrimônio, parentesco afim, consanguíneo até o segundo grau, ou por adoção, não 
poderão contratar com o Município, subsistindo a proibição até _________, após findas as respectivas 
funções. 
(2) A Prefeitura e a Câmara são obrigadas a fornecer a qualquer interessado, no prazo máximo de _________, 
certidões dos atos, contratos e decisões, desde que requeridos para fins de direito determinado, sob pena 
de responsabilidade da autoridade, do servidor que negar, ou retardar a sua expedição. No mesmo prazo 
deverão atender às requisições judiciais, se outro não for fixado pelo Juiz. 
(3) O Prefeito fará publicar anualmente, até ___________, pelo órgão oficial do Estado, as contas da 
administração constituídas do balanço financeiro, do balanço patrimonial, do balanço orçamentário e 
demonstração de variações patrimoniais, em forma sintética. 
a) (1) três meses / (2) quinze dias / (3) 15 de março     
b) (1) dois meses / (2) trinta dias / (3) 31 de dezembro     
c) (1) seis meses / (2) trinta dias / (3) 31 de dezembro     
d) (1) seis meses / (2) quinze dias / (3) 15 de março     
   
21. Os atos administrativos de competência do Prefeito devem ser expedidos com obediência às seguintes 
normas: I- Decreto; II- Portaria; III- Contrato.  
A Portaria deve ser expedida nos casos de: 
I- Provimento e vacância de cargos públicos e demais atos de efeitos individuais. 
II- Normas de efeitos externos, não privativas da lei.  
III- Lotação e relotação nos quadros de pessoal. 
IV- Abertura de sindicância e processos administrativos, aplicação de penalidades e demais atos 
individuais de efeitos internos. 
V- Execução de obras e serviços municipais, nos termos da lei. 
É correto afirmar que devem ser regulamentados através de portaria:  
a) Todos os itens.   
b) Apenas os itens I, III e IV.   
c) Apenas os itens I, II e V.   
d) Apenas os itens III, IV e V.   
 
22. As leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem maioria absoluta de votos dos membros 
da Câmara Municipal, observados os demais termos de votação das leis ordinárias. Serão leis 
complementares, dentre outras previstas na Lei Orgânica: 
I- Código Tributário. 
II- Código de Obras. 
III- Códigos de Posturas. 
IV- Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais. 
V- Lei Orgânica Instituidora da Guarda Municipal. 
VI. Lei de criação de cargos, funções e emprego público. 
VII- Lei que institui o Plano Diretor. 
Podemos afirmar que serão regulamentados através de lei complementar o que está posto: 
a) Em todos os itens. 
b) Apenas nos itens I, III, V e VII.  
c) Apenas nos itens II, IV e VI.  
d) Apenas nos itens I, II, III, IV e VII.  
 
23. Analise as assertivas e aponte a incorreta.  
a) Além de outros casos previstos na Lei Orgânica, ao município é vedado: subvencionar, ou auxiliar, de qualquer 
forma, com recursos públicos quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto falante, cartazes, anúncio, ou 
outro meio de comunicação, propaganda político-partidária, ou a que se destinar à campanha, ou objetivos 
estranhos à administração e ao interesse público. 
b) A administração pública direta, indireta, ou fundacional, de qualquer dos poderes do município, obedece aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, entre outros, também ressalvados os casos 
especificados na legislação às obras, serviços, compras e alimentação serão contratados mediante processo de 
licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes com clausuras que estabeleçam 
obrigações de pagamentos, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, exigindo a qualificação 
técnica e econômica, indispensável à garantia do cumprimento das obrigações. 
c) O servidor será aposentado: por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de 
acidente em serviços, moléstia profissional, doença grave contagiosa, ou incurável, especificadas em lei, e 
proporcionais nos demais casos; compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos profissionais ao 
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tempo de serviços; voluntariamente aos trinta e cinco anos de efetivo exercício em funções de magistério, se 
professor, e aos trinta anos, se professora, com proventos integrais. 
d) Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar 
a remuneração dos serviços em atividades, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios, ou 
vantagens, posteriormente, concedidos aos servidores em atividades, inclusive quando decorrente de 
transformação, ou reclassificação do cargo, ou função em que se deu a aposentadoria na forma da lei. 
 
24. Leia a notícia publicada em https://www.bbc.com/portuguese/curiosidades-53767721.  
 
A curiosa história da primeira torre de controle para aviões. 

 
 
Hoje, é impensável organizar o tráfego aéreo sem as emblemáticas torres de controle que estão presentes 
em todos os grandes aeroportos do planeta. 
 
A partir delas, controladores coordenam os movimentos de milhares de aviões para que eles se mantenham 
a uma distância segura uns dos outros e de obstáculos. 
 
Eles também direcionam rotas em caso de mau tempo e decidem quando as aeronaves devem pousar e 
decolar, tentando evitar atrasos - mas, acima de tudo, acidentes. 
 
Mas foi só na década de [...], quando os serviços de transporte aéreo de passageiros começaram a crescer, 
junto ao fim da primeira Guerra Mundial, que a primeira torre de controle aéreo do mundo foi erguida, no 
então principal Aeroporto de Londres, que ficava em Croydon, cerca de 20 km, ao sul da capital. 
 
Em fevereiro de 2020, o edifício de 4,5 metros de altura, com janelas em todos os lados, completou quantos 
anos?  
a) 200 anos. 
b) 120 anos. 
c) 100 anos.  
d) 80 anos. 
 
25. Leia o fragmento da notícia, publicada em https://g1.globo.com/mg/triangulo-
mineiro/noticia/2020/05/12/fossil-de-lagarto-mais-antigo-da-america-do-sul-e-descoberto-em-joao-
pinheiro.ghtml.  
 
[...]  
 
Pesquisadores de universidades do Brasil, Canadá e Estados Unidos descobriram, [...], o fóssil do lagarto 
mais antigo encontrado na América do Sul. 
 
A informação foi divulgada no dia 29 de abril/2020, em uma revista científica. A nova espécie descoberta foi 
batizada de Neokotus sanfranciscamus. 
 
De acordo com a publicação, o lagarto viveu há, aproximadamente, 135 milhões de anos, sendo 20 milhões 
de anos mais velho que as espécies conhecidas no continente, até então. 
 
Ainda segundo o estudo, a área onde o fóssil foi encontrado, estava conectada à África, até a metade do 
período Cretáceo - entre 145 e 66 milhões de anos atrás – e pode ajudar no entendimento de como a 
separação dos continentes afetou a evolução da biodiversidade da América do Sul. 
 
O estudo apontou também que o lagarto descoberto tem parentesco com uma família de répteis extinta há 
66 milhões de anos. O resultado foi obtido a partir da combinação de dados de anatomia e sequenciamento 
de DNA. 
 

https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2020/05/12/fossil-de-lagarto-mais-antigo-da-america-do-sul-e-descoberto-em-joao-pinheiro.ghtml
https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2020/05/12/fossil-de-lagarto-mais-antigo-da-america-do-sul-e-descoberto-em-joao-pinheiro.ghtml
https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2020/05/12/fossil-de-lagarto-mais-antigo-da-america-do-sul-e-descoberto-em-joao-pinheiro.ghtml
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Atualmente, as espécies de cobras e lagartos sul-americanos são encontradas somente no continente, mas 
a descoberta apontou que os animais do Período Cretáceo estiveram espalhados por todo o planeta. 
 
O fóssil em questão, foi descoberto em: 
a) João Pinheiro, em Minas Gerais. 
b) Houston, nos Estados Unidos. 
c) Calgary, no Canadá.  
d) Pretória, na África.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS. 

26. As alternativas apresentam alguns requisitos básicos para instalar o MS-Windows 10 em um 
computador, exceto o exposto na alternativa: 
a) Processador de 1 gigahertz (GHz) ou mais rápido, ou Sistema em um chip (SoC). 
b) RAM: 100 gigabyte (GB) para 32 bits, ou 200 GB para 64 bits. 
c) Espaço em disco rígido: 16 GB para um sistema operacional de 32 bits, ou 32 GB para um de 64 bits. 
d) Placa gráfica: DirectX 9, ou posterior, com driver WDDM 1.0. 
 
27. O Windows 10 foi projetado para fornecer atualizações sobre o tempo de vida do suporte do dispositivo. 
Dois tipos de atualizações podem ser fornecidos: atualizações de qualidade e de recursos. As atualizações 
de qualidade incluem atualizações de segurança e não relacionadas à segurança, geralmente, são 
segmentadas para serem lançadas uma vez por mês. As atualizações de recursos incluem atualizações de 
qualidade, além de novos recursos do Windows 10, são normalmente fornecidos duas vezes por ano. O 
Windows 10 verifica, periodicamente, as atualizações para que você não precise fazer isso. Quando uma 
atualização estiver disponível, e se houver espaço em disco suficiente disponível no seu dispositivo, ela 
será instalada automaticamente. Para que o Windows 10 continue atualizado, é importante garantir que o 
dispositivo tenha espaço disponível suficiente.  
É importante observar: 
I- Um dispositivo pode não receber atualizações se o hardware do dispositivo for incompatível, se ele não 
tiver os drivers atuais, se não houver espaço disponível suficiente no disco rígido, ou se estiver fora do 
período de suporte do fabricante, original do equipamento ("OEM").  

II- Normalmente, dez dias após a instalação de uma atualização, uma limpeza de disco será 
executada, automaticamente, para excluir cópias dos arquivos antigos e desnecessários do 
Windows e liberar espaço novamente. 
III- Nem todos os recursos em uma atualização funcionarão em todos os dispositivos. 
IV- Se precisar de ajuda para instalar uma atualização, o Assistente de atualização do Windows 10 pode 
ajudar. 
Está correto o exposto: 
a) Apenas no item I. 
b) Apenas nos itens I e II.  
c) Apenas nos itens II e III. 
d) Em todos os itens.  
 
28. No MS-Word 2016, todas as páginas têm 2,5 cm de margem automaticamente. Também é possível 
personalizar, ou escolher configurações pré-definidas, definir margens para páginas opostas, permitir 
espaço extra de margem para encadernação do documento e alterar as medidas das margens. Tais opções 
estão disponíveis na guia: 
a) Ajuda.  
b) Referências. 
c) Layout. 
d) Página. 
 
29. No MS-Power Point 2016, a transição de slides é um efeito visual que ocorre quando um slide dá lugar 
ao próximo durante uma apresentação. Sobre este recurso é possível afirmar que: 
I- Você pode controlar a velocidade do slide; 
II- É possível adicionar som ao slide; 
III- É possível personalizar a aparência dos efeitos de transição do slide. 
Está correto o contido: 
a) Apenas no item I. 
b) Apenas no item II. 
c) Apenas no item III. 
d) Em todos os itens. 
 
30. O gráfico é a tentativa de se expressar, visualmente dados, ou valores numéricos, de maneiras diferentes, 
assim facilitando a sua compreensão. Existem vários tipos de gráficos e os mais utilizados são os de 
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colunas, os de linhas e os circulares. Os principais elementos são: números, título, fonte, nota e chamada. 
Sobre isto, leia os itens e assinale a alternativa correta: 
I- Você pode criar um gráfico em MS-PowerPoint 2016 ou MS-Excel 2016. 
II- Se precisar representar muitos dados graficamente, o ideal é criar o gráfico no MS-Excel 2016 e copiá-lo 
na sua apresentação no MS-PowerPoint 2016. 
III- Caso copie um gráfico do MS-Excel 2016 para o MS-PowerPoint 2016, é necessário mantê-lo vinculado 
ao arquivo original do Excel. 
a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas o item III está correto.  
d) Todos os itens estão corretos. 
 
31. José Paulo Netto, em “A construção do projeto ético-político contemporâneo”, afirma que o projeto 
profissional vincula-se a um projeto societário que propõe a construção de uma nova ordem social, sem 
dominação e/ou exploração de classe, etnia e gênero. Acerca do tema, são considerados elementos 
constitutivos do projeto ético-político do Serviço Social e os componentes que o materializam no processo 
sócio-histórico, exceto: 
a) Explicitação dos princípios e valores ético-políticos. 
b) Matriz teórico-metodológica em que se ancora. 
c) Apoio à ordem social vigente – a da sociedade do capital – que produz e reproduz a miséria, ao mesmo tempo 
em que exibe uma produção monumental de riquezas. 
d) Lutas e posicionamentos políticos acumulados pela categoria, através de suas formas coletivas de organização 
política, em aliança com os setores mais progressistas da sociedade brasileira. 
 
32. O estudo das políticas sociais é marcado pela necessidade de se pensar nelas como “concessões, ou 
conquistas”, na perspectiva marxista (Pastorini, 1997, p.85), a partir de uma ótica da totalidade. Sobre as 
políticas sociais, atribua (V) verdadeiro ou (F) falso às assertivas e marque a alternativa correta. 
( ) A política econômica e a política social estão relacionadas, intrinsicamente, com a evolução do 
capitalismo, fundamentando-se no desenvolvimento contraditório da história. 
(  ) A política social surge no capitalismo com as mobilizações operárias e a partir do século XIX com o 
surgimento desses movimentos populares, compreendida como estratégia governamental. 
(  ) Surgem como instrumentos de legitimação e consolidação hegemônica que, contraditoriamente, são 
permeadas por conquistas da classe trabalhadora. 
(  ) São entendidas como fruto da dinâmica social, da inter-relação entre os diversos atores, em seus 
diferentes espaços e a partir dos diversos interesses e relações de força. 
a) V – F – V – V. 
b) F – V – F – F. 
c) F – F – F – F. 
d) V – V – V – V. 
 
33. O planejamento é muitas vezes confundido com o plano, programa, ou projeto, eles são apenas os meios 
pelos quais o planejamento se expressa. Carvalho (1978) torna claro o lugar de cada um, no interior do 
processo geral, que pretende concretizar políticas públicas. De acordo com o tema, relacione os itens da 
primeira coluna com as definições da segunda e assinale a alternativa que contempla a ordem correta. 

1- PLANEJAMENTO. (  ) Documento que indica um conjunto de projetos, cujos resultados permitem 
alcançar o objetivo maior de uma política pública. 

2- PLANO. (  ) Trata-se de um instrumento técnico-administrativo de execução de 
empreendimentos específicos, direcionados para as mais variadas atividades 
interventivas e de pesquisa, no espaço público e no espaço privado. 

3- PROGRAMA. (   ) Trata-se de um processo de reflexão e tomada de decisão, no que se refere 
aos procedimentos e objetos a serem adotados. 

4- PROJETO. (  ) Documento mais abrangente e geral, que contém estudos, análises 
situacionais, ou diagnósticos necessários à identificação dos pontos a serem 
atacados, dos programas e projetos necessários, dos objetivos, estratégias e 
metas de um governo, de um Ministério, de uma Secretaria, ou de uma Unidade. 

a) 4 – 1 – 2 – 3.  
b) 2 – 3 – 4 – 1.  
c) 3 – 4 – 1 – 2.  
d) 1 – 2 – 3 – 4. 
 
34. Marcada pelo caráter civilizatório presente na consagração de direitos sociais, a LOAS exige que as 
provisões assistenciais sejam, prioritariamente, pensadas no âmbito das garantias de cidadania sob 
vigilância do Estado, cabendo a este a universalização da cobertura, a garantia de direitos e acesso para 
serviços, programas e projetos sob sua responsabilidade. Em consonância com o disposto na LOAS, 
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capítulo II, seção I, art. 4°, assinale a alternativa que apresenta um dos princípios democráticos da Política 
Nacional de Assistência Social.  
a) Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia, ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como 
à vivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade. 
b) Centralidade na família para concepção e implementação de benefícios, serviços, programas e projetos. 
c) Participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle 
das ações em todos os níveis. 
d) Primazia da responsabilidade do Estado na condução da Política de Assistência Social, em cada esfera do 
governo. 
 
35. A Lei nº 8.662, de 13 de março de 1993, institui o Código de Ética do Assistente Social que representa a 
dimensão ética da profissão, tendo caráter normativo e jurídico. Ele delineia parâmetros para o exercício 
profissional, define direitos e deveres dos assistentes sociais, buscando a legitimação social da profissão 
e a garantia da qualidade dos serviços prestados. De acordo com o art. 2°, do Código de Ética, constituem 
direitos do Assistente Social: 
I- Garantia e defesa de suas atribuições e prerrogativas, estabelecidas na Lei de Regulamentação da 
Profissão e dos princípios firmados neste Código; 
II- Desempenhar suas atividades profissionais, com eficiência e responsabilidade, observando a legislação 
em vigor; 
III- Liberdade na realização de seus estudos e pesquisas, resguardados os direitos de participação de 
indivíduos, ou grupos envolvidos em seus trabalhos; 
IV- Inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos e documentação, garantido o sigilo 
profissional; 
V- Utilizar seu número de registro, no Conselho Regional, no exercício da Profissão. 
São corretos: 
a) Apenas os itens I, II e III.  
b) Apenas os itens II, IV e V. 
c) Apenas os itens I, III e IV. 
d) I, II, III, IV e V. 
 
36. Conforme o art. 4°, da Lei nº 8.662/93, uma das principais competências do assistente social é: “Realizar 
estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais, junto a órgãos da 
administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades”. Da mesma forma, conforme 
o art. 5°, da mesma lei, algumas de suas atribuições fundamentais são: “Vistorias, perícias técnicas, laudos 
periciais, informações e pareceres sobre a matéria de Serviço Social.” Eunice Fávero (2014), diz que o 
_________________ é uma exposição e manifestação sucinta que enfoca, objetivamente a questão, ou 
situação social analisada, os objetivos do trabalho solicitado e apresentado, sendo referenciado em 
fundamentos teóricos, éticos e técnicos, inerentes ao serviço social. Destaca que o _________________, 
pode ser realizado em razão de determinação judicial, com base em conteúdos já documentados nos autos 
e/ou informações complementares. 
As lacunas do texto devem ser preenchidas respectivamente por: 
a) Parecer Social / Parecer Social 
b) Parecer Social / Laudo Social 
c) Laudo Social / Parecer Social 
d) Laudo Social / Laudo Social 
 
37. A Proteção Social Especial (PSE) organiza a oferta de serviços, programas e projetos de caráter 
especializado, que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o 
fortalecimento de potencialidades e aquisições, a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento 
das situações de risco pessoal e social, por violação de direitos. Na organização das ações de PSE é preciso 
entender que o contexto socioeconômico, político, histórico e cultural pode incidir sobre as relações 
familiares, comunitárias e sociais, gerando conflitos, tensões e rupturas, demandando, assim, trabalho 
social especializado. Sobre o CREAS assinale a alternativa correta. 
a) Apesar de sua natureza pública e de responsabilidade estatal, o CREAS pode ser administrado por entidades e 
organizações privadas de Assistência Social. 
b) Dada à especificidade das situações atendidas, os serviços ofertados pelo CREAS não podem sofrer 
interrupções, seja por questões relativas à alternância de gestão, ou qualquer outro motivo. 
c) Cabe ao CREAS ocupar lacunas provenientes da ausência de atendimentos, que devem ser ofertados na rede 
pelas outras políticas públicas e/ou órgãos de defesa de direito. 
d) Cabe ao CREAS assumir a atribuição de investigação para a responsabilização dos autores de violência, tendo 
em vista, que seu perfil institucional é definido pelo papel e escopo de competências do SUAS. 
 
38. A Portaria n° 956, de 22 de março de 2018, dispõe acerca do Programa Criança Feliz, no âmbito do 
Ministério do Desenvolvimento Social. Para alcançar seus objetivos, o Programa Criança Feliz tem como 
principais componentes, exceto: 
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a) A capacitação e a educação permanentes de profissionais que atuam no Programa, com vistas à qualificação do 
atendimento e ao fortalecimento da intersetorialidade. 
b)  A promoção de estudos e pesquisas acerca do desenvolvimento infantil integral. 
c) O apoio aos Estados, Distrito Federal e Municípios, visando à mobilização, à articulação intersetorial e à 
implementação do Programa. 
d) A destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. 
 
39. O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF consiste no trabalho social com famílias, 
de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos 
seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de 
vida. Prevê o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo. O trabalho social 
do PAIF deve utilizar-se também de ações nas áreas culturais para o cumprimento de seus objetivos, de 
modo a ampliar universo informacional e proporcionar novas vivências às famílias usuárias do serviço. O 
PAIF atende famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do precário, ou nulo 
acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer 
outra situação de vulnerabilidade e risco social residentes nos territórios de abrangência dos CRAS. 
Assinale a única alternativa que não condiz com o público principal de atendimento do PAIF. 
a) Famílias em situação de vulnerabilidade, em decorrência de dificuldades vivenciadas por algum de seus 
membros. 
b) Pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas, que vivenciam situações de vulnerabilidade e risco social. 
c) Famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e benefícios assistenciais. 
d) Famílias e indivíduos que vivenciam violações de direitos por ocorrência de violência física, psicológica e 
negligência. 
 
40. A Constituição Federal de 1988, marcada pela intensa participação da sociedade no processo 
constituinte, optou pela articulação entre a necessidade de um novo modelo de desenvolvimento econômico 
e um regime de proteção social. Como resultado desse processo, a Seguridade Social foi incluída no texto 
constitucional, no Capítulo II, do Título “Da Ordem Social”. Tendo sido a assistência social inserida 
constitucionalmente no tripé da Seguridade Social, é o financiamento desta a base para o financiamento da 
política de assistência social, uma vez que se dá: 
I- Com a participação de toda a sociedade; 
II- De forma direta e indireta; 
III- Nos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios; 
IV- Mediante contribuições sociais do trabalhador e dos demais segurados da previdência social. 
Sobre os itens podemos afirmar que,  
a) Apenas I e IV são corretos. 
b) Apenas II e III são corretos. 
c) Apenas II, III e IV são corretos. 
d) I, II, III e IV são corretos. 
 

RASCUNHO. 

 
 
 
 


