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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS, BA.  
 
EDITAL Nº 01/2019 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 02/2019 – REDA. 
                                                                                                                                              
PROVA OBJETIVA.  
                                                                                                                  
EMPREGO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO.   
 
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 portando aparelhos eletrônicos (mesmo desligados), 
qualquer tipo de relógio, chaves, carteira, bolsa, acessórios que cubram o rosto, a cabeça, ou parte desta.   
 
2. O candidato poderá manter em cima da sua carteira apenas lápis, borracha, caneta, um documento de 
identificação e lanche (exceto líquido). Outros pertences, antes do início das provas, o candidato deverá 
acomodá-los embaixo de sua cadeira, sob sua guarda e responsabilidade. 
 
3. Será eliminado deste Processo Seletivo Simplificado o candidato cujo celular e/ou aparelho(s) eletrônico(s), 
mesmo desligado(s), emitir(em) qualquer som durante a realização das provas. 
 
4. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde está ocorrendo o Processo Seletivo Simplificado, o 
candidato deverá manter o celular desligado, sendo permitido ativá-lo somente após ultrapassar o portão de saída 
do prédio.   
 
5. Confira se sua prova tem 50 questões, cada qual 4 alternativas (A, B, C, D), veja se o emprego para o qual se 
inscreveu está correto. 
 
6. Confira seus dados no cartão-resposta (nome, número de inscrição e o emprego para o qual se inscreveu) e 
ASSINE o mesmo. 
 
7. 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. 
 
8. Observe as orientações apresentadas no cartão-resposta. O mesmo não será substituído, salvo se contiver erro 
de impressão. 
 
9. Aguarde a autorização do fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem dele, 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. 
 
10. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. A 
Prova Objetiva terá duração máxima de 4h (quatro horas), incluso o tempo destinado ao preenchimento do 
cartão-resposta. 
 
11. O candidato poderá se retirar do local de realização das provas somente 1h (uma hora) após o seu início, 
levando o caderno de prova. 
 
12. Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
13. 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-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e 
assinarem no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado. 
 
14. Ao término da prova, o candidato deverá se retirar do recinto onde está ocorrendo o certame, não lhe sendo 
mais permitido o uso do banheiro e bebedouro. 
 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA. 
Leia os textos I, II e III para responder às próximas cinco questões. 
 
Texto I - O Impossível Carinho: (Manuel Bandeira) 
 
Escuta, eu não quero contar-te o meu desejo 
Quero contar-te apenas a minha ternura 
Ah se em troca de tanta felicidade que me dás 
Eu te pudesse repor 
– Eu soubesse repor  
No coração despedaçado 
As mais puras alegrias de tua infância! 
 
 
Texto II - Arte de Amar: (Manuel Bandeira) 
 
Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. 
A alma é que estraga o amor. 
Só em Deus ela pode encontrar satisfação. 
Não noutra alma. 
Só em Deus - ou fora do mundo. 
As almas são incomunicáveis. 
Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo. 
Porque os corpos se entendem, mas as almas não. 
 
 
Texto III - Desencanto: (Manuel Bandeira) 
 
Eu faço versos como quem chora 
De desalento... de desencanto... 
Fecha o meu livro, se por agora 
Não tens motivo nenhum de pranto. 
 
Meu verso é sangue. Volúpia ardente... 
Tristeza esparsa... remorso vão... 
Dói-me nas veias. Amargo e quente, 
Cai, gota a gota, do coração. 
 
E nestes versos de angústia rouca 
Assim dos lábios a vida corre, 
Deixando um acre sabor na boca. 
 
– Eu faço versos como quem morre. 
 
01. De acordo com os três textos, assinale a alternativa incorreta. 
a) No texto I (O impossível carinho), o eu lírico quer recompensar a felicidade que recebe da pessoa amada. 
b) No texto II (Arte de amar), o eu lírico afirma que para sentirmos o contentamento de amar, devemos abdicar das 
nossas vontades. 
c) No texto III (Desencanto), o poeta descreve com desgosto para mostrar como ele cria uma poesia, ou seja, 
como quem chora, como quem vai morrer.   
d) No texto II (Arte de amar), no 7º verso, “Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo.”, aparece um 
sentimento único de espiritualidade, não há erotismo estampado na visão do poeta. 
 
02. Referindo-se à interpretação dos três textos, assinale cada item com (V) verdadeiro ou (F) falso e 
marque a alternativa correta: 
( ) No texto I (O impossível carinho), como está escrito no próprio título, é um ato impossível do eu lírico 
pagar a felicidade que recebe da pessoa amada, porque ele está com o coração rasgado. 
(  ) No texto II (Arte de amar), o eu lírico passa a sua ideia, aquilo que ele entende do amor. 
( ) No texto III (Desencanto), o eu lírico diz que ele faz suas poesias, a partir do sofrimento que ele teve, ou 
ainda tem.  
( ) No texto I (O impossível carinho), o poeta escolhe as palavras com muita ternura, melancolia, às vezes, 
até causando, no leitor, uma delicada e profunda comoção. 
a) V – F – V – V. 
b) F – V – V – V. 
c) F – V – V – F. 
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d) V – V – V – V. 
 
03. No texto I, referindo-se a encontros vocálicos, as palavras (alegrias, soubesse, tua) são 
respectivamente: 
a) Hiato – ditongo – hiato. 
b) Ditongo – ditongo – hiato. 
c) Hiato – ditongo – ditongo. 
d) Hiato – hiato – hiato. 
 
04. Ainda do texto III, assinale a alternativa onde todas as palavras são ditongos. 
a) Versos – desalento – livro. 
b) Motivo – pranto – sangue. 
c) Volúpia – angústia – lábio. 
d) Lábio – tristeza – rouca. 
 
05. Do texto I, leia as palavras e assinale a alternativa onde todas são substantivos. 
a) Desejo – ternura – escuta – minha. 
b) Desejo – ternura – felicidade – coração. 
c) Repor – tua – felicidade – despedaçado. 
d) Puras – eu – quero – coração. 
 
06. Assinale a alternativa onde temos um discurso indireto livre. 
a) Acabou a noite. Bem, lá vou eu trabalhar! 
b) O aluno disse: – Tirei dez. 
c) A menina confessou que estava amando. 
d) Os passageiros disseram que não viajariam naquela aeronave. 
 
07. Quanto às funções da linguagem, assinale cada item com (V) verdadeiro ou (F) falso e marque a 
alternativa correta: 
(   ) Função referencial ou denotativa: tem como objetivo principal informar algo. 
( ) Função emotiva ou expressiva: o emissor transmite suas emoções, sentimentos e subjetividades 
através de suas opiniões. 
( ) Função poética: tem como objetivo estabelecer ou interromper a comunicação, de modo que o mais 
importante é a relação entre o emissor e o receptor da mensagem. O foco é o canal de comunicação. 
( ) Função fática: o emissor preocupa-se de que maneira a mensagem será transmitida por meio da 
escolha das palavras, ela é o principal elemento da comunicação. 
( ) Função metalinguística: a linguagem se refere a ela mesma, o emissor explica um código utilizando o 
próprio código. 
a) V – V – F – V – V. 
b) V – V – V – F – V. 
c) V – F – V – V – F. 
d) V – V – F – F – V. 
 
08. Referindo-se a figuras de linguagem, assinale a alternativa incorreta. 
a) As árvores se beijavam através do vento. (Prosopopeia). 
b) Comi um pé de alface sozinho. (Catacrese). 
c) O rato roeu a roupa do rei de Roma. (Assonância). 
d) Minha mãe não está mais entre nós. (Eufemismo). 
 
09. Marque a alternativa onde temos uma oração subordinada substantiva completiva nominal. 
a) É necessário que você me ame. 
b) Mariana teve a certeza de que eu a amava. 
c) É bom que você venha. 
d) Lembre-se de que a vida é curta. 
 
10. Referente a tipos de sujeito, relacione as colunas e aponte a alternativa que apresenta a sequência 
correta: 
 
COLUNA I 
(A) Sujeito simples. 
(B) Sujeito composto. 
(C) Sujeito oculto ou elíptico. 
(D) Sujeito indeterminado. 
(E) Sujeito inexistente. 
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COLUNA II 
1- Livros, música, teatro e futebol são meus lazeres preferidos. 
2- Disseram bobagens o tempo todo. 
3- Está na hora de trabalhar. 
4- Dois ladrões foram presos ontem. 
5- A caminho de casa, passei um susto. 
a) (A 4) – (B 1) – (C 5) – (D 3) – (E 2). 
b) (A 4) – (B 1) – (C 5) – (D 2) – (E 3). 
c) (A 4) – (B 1) – (C 2) – (D 5) – (E 3). 
d) (A 1) – (B 4) – (C 3) – (D 5) – (E 2). 
 
11. Marque a alternativa onde não temos um aposto. 
a) Casas e matas, árvores e plantações, tudo foi destruído pelo fogo. 
b) Prezados acima de tudo duas coisas: a vida e a liberdade. 
c) O padre, o bispo, o cardeal, todos olhavam e nada diziam. 
d) Minha querida namorada, vem comigo! 
 
12. Quanto ao emprego, ou não, do hífen, assinale cada item com (V) verdadeiro ou (F) falso e marque a 
alternativa correta: 
( ) Não se usa hífen com os prefixos des e in quando o segundo elemento perde o h. 
( ) Usa-se hífen diante da mesma vogal. 
( ) Não se usa hífen diante de vogal diferente. 
( ) Os prefixos pré, pró, vice, diante de palavra iniciada por qualquer letra, usam-se hífen.  
( ) Não se usa hífen depois do prefixo sub diante de palavra iniciada por b ou r. 
a) V – V – V – V – F. 
b) V – V – F – V – V. 
c) V – V – F – V – F. 
d) F – V – V – V – F. 
 
13. Marque a alternativa onde temos um predicativo do objeto direto. 
a) Os eleitores chamaram-lhe incompetente. 
b) Hoje notei minha namorada muito nervosa. 
c) Minha obrigação é esta. 
d) Gosto dela alegre. 
 
14. “A oposição ao racionalismo, ao materialismo, ao cientificismo; o misticismo, a religiosidade, a 
sublimação; o mistério, a fantasia, o sensualismo, o subjetivismo; a linguagem musical; o universo onírico 
e transcendental; a valorização da espiritualidade, o uso do consciente e inconsciente; a sinestesia.” 
Essas são algumas características do movimento: 
a) Barroco. 
b) Realista. 
c) Simbolista. 
d) Modernista. 
 
15. As obras “Sagarana, Grande Sertão: Veredas, Tutameia e Campo Geral” têm como autor: 
a) João Cabral de Melo Neto. 
b) Jorge Amado. 
c) Graciliano Ramos. 
d) Guimarães Rosa. 
 
MATEMÁTICA. 
16. Ana gosta muito de cultivos e deseja plantar uma horta juntamente com um pomar, para isso possui 
um terreno retangular de área igual a 48m

2
. Sabendo que o perímetro desse terreno é 28m, é correto 

afirmar que seus lados medem: 
a) 6m e 8m. 
b) 4m e 12m. 
c) 3m e 16m. 
d) 2m e 24m. 
 
17. Uma empresa de jardinagem cobra a manutenção de jardins da seguinte forma: R$20,00 a visita mais 
R$15,00 a hora(h) de serviço realizado. 
Assinale a alternativa que contém uma função v(h) que indica o valor cobrado por uma visita de h horas, 
feita por essa empresa: 
a) v(h) = 15h 
b) v(h) = 35h 
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c) v(h) = 15h + 20 
d) v(h) = 20h + 15 
 
18. Uma caixa de leite custa R$30,00 e contém 12 litros de leite. Durante uma promoção será vendida com 
um desconto de 10%. Quanto irá custar cada litro de leite nessa promoção? 
a) R$2,00. 
b) R$2,25. 
c) R$2,30. 
d) R$2,70. 
 
19. Quantos são os anagramas formados pela palavra AMBAR? 
a) 5. 
b) 20. 
c) 60. 
d) 120. 
 
20. Numa festa de fim de ano numa pequena empresa, quando os funcionários chegavam, recebiam um 
número para um sorteio que foi realizado no final da festa. Sabendo que todos os funcionários receberam 
um único número e que, nessa festa, havia 35 funcionários, qual a probabilidade do funcionário sorteado 
ter sido um funcionário que possuía um número múltiplo de 7? 
 

a) 
35

1
 

 

b)
 5

1
 

 

c) 
35

4
 

 

d)
 7

1
 

 
INFORMÁTICA.  
21. Dentre as opções seguintes, assinale a alternativa que corresponde ao atalho de teclado que permite 
inserir hiperlinks no Word 2016. 
a) CTRL + G 
b) CTRL + K 
c) CTRL + D 
d) F4 
 
22. Dentre as opções seguintes, assinale a alternativa que não corresponde a um caractere possível de ser 
utilizado em nomes de arquivos e pastas no sistema de arquivos do Windows 10. 
a) Dois-pontos (:) 
b) Percentual (%) 
c) Arroba (@) 
d) Exclamação (!) 
 
23. Tratando-se do Excel 2016, uma função é um instrumento que tem como objetivo retornar um valor, ou 
uma informação, dentro de uma planilha. 
Acerca desse assunto, é correto afirmar: 
a) A chamada de uma função é feita através da citação do seu nome seguido, obrigatoriamente, por um par de 
chaves. 
b) As funções não podem ser predefinidas pelo usuário. 
c) Dentre as opções das bibliotecas de funções, está incluída a Data e Hora. 
d) A função =ABS(NÚM) retorna um número aleatório real maior ou igual a 0 e menor que 1. 
 
24. No Word 2016, modelos são arquivos que já possuem um layout predefinido composto de elementos 
gráficos, estilos, macros, dentre outros. 
Qual extensão é utilizada para criar um arquivo Modelo Habilitado para Macro do Word? 
a) .docm 
b) .docx 
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c) .dotm 
d) .rtf 
 
25. Qual das seguintes opções apresenta um erro no Excel 2016, quando são encontrados valores 
numéricos inválidos em uma fórmula? 
a) #VALOR! 
b) #REF! 
c) #NULO! 
d) #NÚM! 
 
CONHECIMENTOS GERAIS. 
Leia o trecho da notícia a seguir, publicada pela BBC News Brasil, em 04 de setembro de 2019, e responda 
à próxima questão. 
 
Focus Mode: nova ferramenta do Google desativa por um tempo os apps que mais te distraem 

 
Existem aplicativos que você usa o dia todo? Talvez esta ferramenta o ajude 

 
Você é uma das pessoas que rapidamente fica presa no YouTube assistindo a um vídeo atrás de outro no 
seu telefone? Ou você sente que rapidamente se distrai com o que está fazendo para ver o Facebook em 
seu smartphone? 
 
Nesse caso, o novo sistema operacional do Google, o Android 10 (anteriormente chamado Android Q), terá 
uma ferramenta que pode ajudá-lo. 
 
Pode cair bem caso você precise se concentrar em uma tarefa ou simplesmente deseje controlar seu vício 
em determinados aplicativos. 
 
Chama-se Focus Mode (ou, em uma tradução livre, "modo sem distrações") e sua função é, como sugere o 
nome, desativar os aplicativos que mais o distraem. 
 
Como funciona? 
 
Basicamente, o que o Focus Mode faz é aplicar um timer que impede o acesso a determinados aplicativos 
temporariamente, o que ajuda você a manter o foco em outros assuntos. 
 
Quando o Focus Mode está ativado, os aplicativos não podem ser usados e, portanto, suas notificações 
não chegam. Se um aplicativo estiver desativado, o ícone aparecerá em cinza, com a ideia de tornar a tela 
menos atraente; isto é, menos suscetível à distração. 
 
Você pode escolher quais aplicativos deseja desativar temporariamente e também quando quer ativá-los 
novamente. 
[...] 
(Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/geral-49573768. Acesso em 07 de setembro de 2019.) 
 
26. É sabido que a íntegra da notícia, a qual pertence o trecho citado, traz mais informações. Sobre tais 
informações, assinale a alternativa incorreta. 
a) O "modo sem distrações" estará disponível no aplicativo Digital Wellbeing (bem-estar digital) do Google, que 
fornece informações sobre quanto tempo você usa seu dispositivo e quanto tempo dedica a cada um dos 
aplicativos que instalou. 
b) A opção de Focus Mode estará disponível apenas para celulares adquiridos a partir do ano de 2020. 
c) Quando um dos aplicativos é desativado, ao tentar abri-lo, uma caixa será exibida, informando que o "Focus 
Mode" está ativado. 
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d) Para quem não possui o Android 10, pode instalar uma versão beta do aplicativo. 
 
27. Acerca dos dados do município de Alagoinhas-BA, publicados no site oficial da Prefeitura (link: 
https://www.alagoinhas.ba.gov.br/index.php/dados-do-municipio/), considere os itens: 
I- A população residente é composta pela população residente rural e população residente urbana. 
II- A população residente rural é maior que a população residente urbana. 
É correto afirmar que: 
a) É verdadeiro o que se diz em I e falso o que se diz em II. 
b) É verdadeiro o que se diz em II e falso o que se diz em I. 
c) É verdadeiro o que se diz em I e II. 
d) É falso o que se diz em I e II. 
 
O trecho a seguir pertence à notícia publicada no site oficial da Prefeitura de Alagoinhas-BA, no dia 04 de 
setembro de 2019. Leia-o e responda à questão seguinte. 
 
SAAE publica livro digital com desenhos e pinturas de participantes da exposição O Curioso Mundo da 
Água 
 
Em comemoração ao aniversário de 54 anos, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) realizou, entre 
os dias 5 a 8 agosto, na Biblioteca Municipal Maria Feijó, a exposição interativa infantil “O Curioso Mundo 
da Água”. [...] 
(Fonte: https://www.alagoinhas.ba.gov.br/index.php/saae-publica-livro-digital-com-desenhos-e-pinturas-
de-participantes-da-exposicao-o-curioso-mundo-da-agua/. Acesso em 07 de setembro de 2019.) 
 
28. Acerca da exposição “O Curioso Mundo da Água”, como consta na íntegra da notícia, assinale a 
alternativa correta. 
a) Durante quatro dias, a sensibilidade em relação aos cuidados com a água foi vivenciada por centenas de 
pessoas e, como resultado da experiência da oficina de desenho e pintura, foi criado o livro digital. 
b) A exposição tem como objetivo principal desenvolver o cunho artístico de crianças do ensino infantil da rede de 
ensino. 
c) A SAAE desenvolve, a cada dois meses, um concurso de pintura. Para esse mês de setembro, o tema foi 
“Água”, porém, sempre são alternados os temas, de acordo com o que a diretoria da Secretaria decide. 
d) De acordo com um projeto municipal, haverá exposição dos desenhos criados nas praias de Salvador-BA. 
 
29. A Campanha Setembro Verde, divulgada no site oficial do Governo do Estado da Bahia, é sobre: 
a) A preservação ambiental. 
b) O incentivo à doação de órgãos e tecidos. 
c) A campanha contra o lixo nas praias. 
d) O movimento sobre a conscientização no trânsito. 
 
30. Segundo o que expressa a Lei Complementar nº 007/03, são formas de provimento de cargo público: 
 
22- Nomeação 
25- Promoção 
26- Readaptação 
28- Reconversão 
31- Reintegração 
33- Recondução 
37- Aproveitamento 
A soma exata dos itens corretos é: 
a) 202. 
b) 176. 
c) 174. 
d) 165. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS. 
31. O público atendido são crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam espaços 
públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência. 
Essa afirmação refere-se:  
a) À Abordagem Social. 
b) Ao Acolhimento. 
c) Às Medidas Socioeducativas. 
d) Ao Controle Social. 
 
Responda às próximas duas questões sobre o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).  
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32. Atribua (C) certo ou (E) errado ao que se afirma nos itens e assinale a alternativa correta: 
(  ) O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é a porta de entrada da Assistência Social.  
( ) O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é um local público, localizado prioritariamente em 
áreas de maior vulnerabilidade social, onde são oferecidos os serviços de Assistência Social, com o 
objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a comunidade. 
( ) A partir do adequado conhecimento do território, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 
promove a organização e articulação das unidades da rede socioassistencial e de outras políticas. 
a) E – C – E.  
b) C – E – C.  
c) C – E – E.  
d) C – C – C.  
 
33. Analise se os itens são (V) verdadeiros ou (F) falsos, depois marque a alternativa correta: 
( ) A Lancha da Assistência Social é usada no transporte das equipes volantes e dos materiais necessários 
para oferta dos Serviços e Ações de Proteção Social Básica em locais isolados ou de difícil acesso. 
( ) A equipe do CRAS não pode apoiar ações comunitárias, por meio de palestras, campanhas e eventos. 
( ) O CRAS oferta, entre outros, o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). 
a) V – V – V. 
b) V – F – V. 
c) F – F – V. 
d) F – V – V. 
 
34. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) deve, obrigatoriamente, ofertar:  
a) Os Serviços da Assistência Social. 
b) O Serviço Especializado em Abordagem Social. 
c) O Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos. 
d) Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida. 
 
35. É um serviço da Proteção Social Básica do SUAS que é ofertado de forma complementar ao trabalho 
social com famílias realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias e do 
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos. 
O texto refere-se ao: 
a) PAIF. 
b) PAEFI. 
c) CRAS. 
d) SCFV. 
 
Responda às próximas três questões sobre Gestão dos Processos de Trabalho no CREAS. 
 
36. Compete ao CREAS a gestão dos processos de trabalho, incluindo: 
1- a coordenação técnica e administrativa da Unidade e da equipe; 
2- o planejamento; 
3- o monitoramento e a avaliação das ações; 
4- a organização e a execução direta do trabalho social no âmbito dos serviços ofertados; 
5- o relacionamento cotidiano com a rede e o registro de informações. 
Quais itens estão incluídos na gestão dos processos de trabalho?  
a) Todos. 
b) Apenas 1, 3 e 5. 
c) Apenas 2, 3 e 4. 
d) Apenas 1, 2 e 3. 
 
37. Julgue se as afirmações são (F) falsas ou (V) verdadeiras e aponte a alternativa que apresenta a 
resposta correta: 
( ) O planejamento coordenado pelo órgão gestor visa à organização do CREAS e dos serviços na rede 
socioassistencial, de modo a assegurar observância e alinhamento com as diretrizes, objetivos e metas do 
SUAS.  
( ) O planejamento permite que a equipe do CREAS reflita sobre as ações desenvolvidas, processos de 
trabalho adotados e os resultados alcançados. 
( ) A troca de conhecimentos entre os profissionais e o estudo intersetorial das situações atendidas não  
potencializa a capacidade de responder às demandas complexas. 
a) V – V – F. 
b) V – F – V. 
c) F – F – V. 
d) F – V – V. 
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38. Leia as assertivas e marque a incorreta. 
a) As reuniões de equipe têm como objetivo debater e solucionar os problemas identificados no trabalho, de 
natureza técnica-operativa ou de relacionamento interprofissional. 
b) Supervisão e assessoria de profissional externo têm como objetivo reunir a equipe para estudar, analisar e 
avaliar as particularidades e especificidades das situações atendidas, de modo a ampliar a compreensão e 
possibilitar a definição de estratégias e metodologias de atendimento mais adequadas, além de serviços da rede 
que deverão ser acionados, tendo em vista o aprimoramento do trabalho. 
c) O desenvolvimento do trabalho social pelos serviços do CREAS pressupõe escuta qualificada e compreensão 
da situação vivenciada por cada família/indivíduo, considerando seu contexto de vida familiar, social, histórico, 
econômico e cultural. 
d) O registro das informações realizado no CREAS constitui importante meio para conhecer e analisar os riscos 
sociais e pessoais, por violação de direitos, existentes no território. 
 
Responda às duas próximas questões sobre o Sistema Único de Assistência Social. 
 
39. A Assistência Social é organizada em um sistema descentralizado e participativo denominado(a): 
a) FNAS. 
b) PNAS. 
c) SUAS. 
d) CNAS. 
 
40. Assinale a alternativa que completa a lacuna do seguinte texto: 
O repasse dos recursos aos municípios para o cofinanciamento dos programas e serviços da política de 
assistência social se dá de forma automática, na modalidade fundo a fundo, diretamente 
______________________________________ para os Fundos Municipais de Assistência Social. 
a) da Comissão Intergestores Tripartite 
b) do Fundo Nacional de Assistência Social 
c) do Conselho Nacional de Assistência Social 
d) do Sistema Único de Assistência Social 
 
41. Referente à Política Nacional de Assistência Social, enumere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I e 
assinale a alternativa correta: 
 
COLUNA I 
(1) Princípio 
(2) Diretriz 
(3) Objetivo 
  
COLUNA II 
(  ) Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. 
( ) Primazia da responsabilidade do Estado na condução da Política de Assistência Social em cada esfera 
de governo. 
( ) Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na família, e que garantam 
a convivência familiar e comunitária. 
a) 1 – 2 – 3.  
b) 3 – 2 – 1. 
c) 2 – 3 – 1. 
d) 3 – 1 – 2. 
 
À luz do Manual de Redação da Presidência da República (Brasília: Presidência da República, 2018), 
responda às próximas quatro questões. 
 
42. Sobre “o que é redação oficial?”, considere os itens:  
I- Em uma frase, pode-se dizer que redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige 
comunicações oficiais e atos normativos. 
II- A redação oficial é necessariamente árida e contrária à evolução da língua. Sua finalidade básica – 
comunicar com objetividade e máxima clareza – impõe certos impedimentos ao uso que se faz da língua. 
É correto afirmar que: 
a) É verdadeiro o que se diz em I e falso o que se diz em II. 
b) É verdadeiro o que se diz em II e falso o que se diz em I. 
c) É verdadeiro o que se diz em I e II. 
d) É falso o que se diz em I e II. 
 
43. São atributos da redação oficial: 
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21- Clareza e precisão. 
25- Subjetividade. 
32- Concisão, coesão e coerência. 
37- Impessoalidade. 
39- Formalidade e padronização. 
43- Uso da norma padrão da língua portuguesa. 
A soma exata dos itens corretos é: 
a) 158. 
b) 172. 
c) 176. 
d) 197. 
 
44. Assinale a alternativa incorreta. 
a) Para padronizar o uso de siglas e acrônimos nos atos normativos, serão adotados os conceitos sugeridos pelo 
Manual de Elaboração de Textos da Consultoria Legislativa do Senado Federal (1999), em que: 
Acrônico: constitui-se do resultado das somas das iniciais de um título. Exemplo: Caixa Econômica Federal – CEF. 
Sigla: constitui-se do resultado da soma de algumas sílabas ou partes dos vocábulos de um título. Exemplo: 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. 
b) Não se deve fazer uso indiscriminado de siglas e acrônimos. Seu uso deverá restringir-se às formas já 
existentes e consagradas. No caso de atos normativos, recomenda-se desprezar as formas popularizadas que não 
estejam previstas em algum dispositivo legal. 
c) Dispensa-se o uso da expressão designada por extenso unicamente para representar nome de partidos 
políticos e de empresas comerciais quando a forma abreviada já se tornou sinônimo do próprio nome. Exceto 
quando tratar-se de empresas públicas ou estatais. 
d) Na primeira citação, a expressão designada deve vir escrita por extenso, de forma completa e correta, sempre 
antes de sua sigla ou acrônimo respectivo, separados por travessão. Exemplo: Imposto Predial e Territorial 
Urbano – IPTU. 
 
45. Para o servidor público, é necessário o conhecimento da estrutura básica de uma lei, até porque, o 
entendimento da lei pode ser considerado a melhor forma de apreender os aspectos de sua sistemática 
externa. Sobre isso, temos que “artigo” é a unidade básica para apresentação, divisão ou agrupamento de 
assuntos em um texto normativo. Acerca dos desdobramentos que podem ocorrer em um artigo, e 
conforme estabelece a página 125 do Manual de redação da Presidência da República – versão 2018, 
considere o quadro: 

 
 

Note que a coluna “Desdobramento” possui uma sequência de 1 a 5. Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a coluna, obedecendo à sequência numérica. 
a) 1- Incisos. 2- Itens. 3- Parágrafos ou incisos (excepcionalmente). 4- Subitens. 5- Alíneas. 
b) 1- Alíneas. 2- Parágrafos ou incisos. 3- Itens. 4- Subitens. 5- Incisos.  
c) 1- Parágrafos ou incisos. 2- Incisos. 3- Alíneas. 4- Itens. 5- Subitens (excepcionalmente). 
d) 1- Itens. 2- Alíneas. 3- Incisos. 4- Parágrafos ou incisos. 5- Subitens. 
 
46. Você pode usar __________ para aplicar rapidamente um conjunto de opções de formatação de forma 
consistente em todo o documento. Se você quiser opções que não estão disponíveis, você pode modificar 
um __________ existente e personalizá-lo para atender às suas necessidades. 
O recurso de formatação do MS-Word 2016 apresentado que completa adequadamente as lacunas é: 
a) Gráfico 
b) Estilo 
c) Modelo 
d) Design 
 
47. O MS-Word 2016 possui um recurso chamado Mala Direta. Sobre esse recurso é possível afirmar que: 



11 
 

I- Os nomes de coluna na planilha correspondem aos nomes de campos que você deseja inserir na mala 
direta. Por exemplo, para tratar os leitores pelo nome no documento, você precisará separar as colunas de 
nome e sobrenome. 
II- Todos os dados a serem mesclados estão presentes na primeira folha da planilha. 
III- Entradas de dados com porcentagens, moedas e códigos postais estão formatadas corretamente na 
planilha para que o Word possa ler seus valores corretamente. 
IV- A planilha do Excel a ser usada na mala direta está armazenada no computador local. 
Está correto o contido: 
a) Apenas nas opções I e II. 
b) Apenas nas opções II e III. 
c) Apenas nas opções II, III e IV. 
d) Em todas as opções. 
 
48. Use _____________, uma das funções estatísticas, para contar o número de células que atendem a um 
critério, por exemplo, para contar o número de vezes que uma cidade específica aparece em uma lista de 
clientes. 
A função do MS-Excel 2016 apresentada que atende ao exemplo citado e completa adequadamente a 
lacuna é: 
a) SE 
b) CONT.SE 
c) SOMA 
d) CONTAR 
 
49. Acerca do Excel, é incorreto afirmar: 
a) Os cálculos são realizados por meio de fórmulas e funções. 
b) Os operadores especificam o tipo de cálculo que você deseja efetuar nos elementos de uma fórmula. 
c) A fórmula sempre irá ser iniciada com um sinal de igual (=). 
d) A planilha do Excel contém exclusivamente linhas. 
 
50. Qual a única guia do Word 2016 que não pode ser personalizada? 
a) Guia Inserir. 
b) Guia Arquivo. 
c) Guia Design. 
d) Guia Revisão. 
 
RASCUNHO. 


