PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS, BA.
EDITAL Nº 01/2019 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 02/2019 – REDA.
PROVA OBJETIVA.
EMPREGO: CADASTRADOR (CADÚNICO).
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.
O próximo texto serve de base para as quatro questões que o seguem.
Quadrilha
Carlos Drummond de Andrade
João amava Teresa que amava Raimundo
que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili
que não amava ninguém.
João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento,
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia,
Joaquim suicidou–se e Lili casou com J. Pinto Fernandes
que não tinha entrado na história.
01. De acordo com o texto, assinale a alternativa incorreta.
a) O nome do poema, “Quadrilha”, também nos faz lembrar uma dança das festas juninas marcada pelo
revezamento dos parceiros, o que acontece com as personagens do poema.
b) No poema, as histórias não têm um final feliz, as personagens amam pessoas que não retribuem tal sentimento,
a exceção é Lili.
c) Lili é a única pessoa a se casar, logo ela que não amava ninguém.
d) Note a diferença nos nomes das personagens: o uso do sobrenome em “J. Pinto Fernandes”, provavelmente,
indica ser ele um homem pobre, com posição social inferior.
02. Quanto à classe de palavras, no texto, (ninguém, para, de, e) têm respectivamente a função:
a) Pronome indefinido, preposição, preposição, conjunção.
b) Pronome indefinido, preposição, preposição, preposição.
c) Pronome indefinido, conjunção, conjunção, conjunção.
d) Substantivo, preposição, preposição, conjunção.
03. Em encontros vocálicos, podemos classificar respectivamente as palavras do texto (João, Raimundo,
Maria, Joaquim) em:
a) Hiato – hiato – hiato – ditongo.
b) Ditongo – ditongo – ditongo – ditongo.
c) Hiato – ditongo – hiato – hiato.
d) Ditongo – ditongo – hiato – hiato.
04. No texto, “... e Lili casou com J. Pinto Fernandes...” é uma oração:
a) Coordenada assindética.
b) Coordenada sindética.
c) Subordinada adverbial.
d) Subordinada substantiva.
05. Assinale a alternativa onde não temos um predicado verbo-nominal.
a) As pessoas acharam o espetáculo formidável.
b) Os trabalhadores voltaram exaustos.
c) Os alunos saíram da aula felizes.
d) Você tem que ser estudioso.
06. Quanto aos pronomes relativos, assinale os itens como (V) verdadeiro ou (F) falso e marque a
alternativa correta:
( ) O pronome relativo introduz uma oração que se refere a um termo já expresso na oração antecedente.
Ele conecta as orações e evita a repetição.
( ) O pronome relativo mais empregado é que, mas outras palavras também desempenham essa função.
( ) Onde equivale a em que, no qual, na qual, nos quais e nas quais e retoma termos que indicam lugares.
( ) Quem é equivalente a que, mas só é usado para retomar termos que designam pessoas.
( ) Cujo, cuja, cujos e cujas também são pronomes relativos, entretanto, não retomam um termo anterior,
eles estabelecem uma relação de posse.
a) F – V – V – F – V.
b) V – V – V – V – F.
c) V – V – F – V – V.
d) V – V – V – V – V.
07. “Arte do conflito, do contraste, do dilema, da contradição, da dúvida: emprego intensivo das antíteses,
dos paradoxos. Tentativa de conciliação dos contrários: Claro x Escuro, Deus x Homem, Fé x Razão, Céu x
Terra, Teocentrismo x Antropocentrismo, Alma x Corpo, Virtude x Pecado, Espírito x Carne, Ascetismo x
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Mundanismo, Cristianismo x Paganismo, Dor x Prazer, Mocidade x Velhice, Vida x Morte. Gosto exuberante
pelos aspectos cruéis e dolorosos da vida, o belo horrendo, o pessimismo, o desengano, a consciência da
fugacidade e das incertezas da vida, o tempus fugit. A religiosidade mesclada com a sensualidade.
Alegorias bíblicas mescladas com as mitológicas. O niilismo temático, a pobreza ou a ausência de
assunto, mergulho na dúvida e na incerteza, privilegia o significante (palavra) em detrimento do
significado (conteúdo).”
Estas são algumas características do:
a) Arcadismo.
b) Romantismo.
c) Barroco.
d) Modernismo.
08. No uso do travessão e parênteses, assinale cada item com (V) verdadeiro ou (F) falso e marque a
alternativa correta:
( ) O travessão indica mudança de interlocutor em um diálogo.
( ) Os parênteses introduzem uma explicação sobre o que foi dito.
( ) O travessão inclui uma informação acessória.
( ) Os parênteses isolam palavras ou frases para enfatizá-las.
( ) O travessão isola comentários marcados por tom emocional [ironia, lamentação].
( ) Os parênteses separam datas, siglas, indicações, bibliografias.
a) V – V – F – F – F – V.
b) V – F – F – V – V – V.
c) V – V – F – F – V – V.
d) V – V – V – V – V – V.
09. São representantes da prosa na 2ª geração modernista:
a) Rachel de Queiroz, José Américo de Almeida, Guimarães Rosa.
b) Jorge Amado, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo.
c) Clarice Lispector, Fernando Sabino, Érico Veríssimo.
d) Dalton Trevisan, Manuel Bandeira, Graciliano Ramos.
10. Quanto à colocação pronominal, assinale a alternativa incorreta.
a) A próclise ocorre, principalmente, quando o verbo é antecedido por palavra negativa.
b) A ênclise ocorre quando o verbo é antecedido de conjunções subordinativas (que, quando, porque, se etc).
c) A mesóclise ocorre nas orações com verbos no futuro do presente ou futuro do pretérito do indicativo.
d) A próclise ocorre quando o verbo é antecedido por pronome indefinido (alguém, todos, muitos, nada etc).
11. Em foco narrativo, narrador e personagem, atribua (V) verdadeiro ou (F) falso aos itens e marque a
alternativa correta.
( ) O narrador é a voz escolhida pelo autor para relatar os acontecimentos em uma narrativa de ficção.
( ) O narrador em terceira pessoa não participa dos fatos narrados, ele apenas observa.
( ) O narrador em primeira pessoa participa da história, ele é uma personagem e, por isso, seu campo de
visão é parcial, limitado. Ele só pode contar o que viveu, pensou e sentiu, ou aquilo que soube pelo relato
de alguém.
( ) O narrador protagonista narra uma história do ponto de vista de quem é a personagem principal, todas
as ações giram em torno dele. Sendo o ponto central da narração, ele tem conhecimento de toda a história
e articula as informações do jeito que lhe convém.
( ) O narrador testemunha é uma das personagens inseridas na história, mas ele não é a principal. Ele
vivencia os fatos, mas como não é protagonista, sua narrativa apresenta uma visão secundária.
a) V – V – V – V – F.
b) V – V – F – F – V.
c) F – V – V – F – V.
d) V – V – V – V – V.
12. Assinale a alternativa onde temos uma oração subordinada adverbial concessiva.
a) A mulher carregava o cãozinho como se ninasse um filho.
b) Embora estivessem agasalhados, continuavam sentindo frio.
c) Meu avô estava no hospital porque tinha fraturado uma costela.
d) A namorada estava tão nervosa que dava dó.
13. Relacione as colunas e marque a alternativa que apresenta sequência correta, quanto a figuras de
linguagem:
Coluna I
(A) Sinestesia

3

(B) Prosopopeia
(C) Antítese
(D) Metonímia
(E) Gradação
Coluna II
1- É a figura de linguagem que consiste na substituição de uma palavra ou expressão por outra, com a
qual mantém uma relação de proximidade.
2- Relaciona sensações percebidas por diferentes órgãos de sentido.
3- É caracterizada por uma sequência de palavras que formam uma progressão descendente (do elemento
maior para o menor) ou ascendente (do elemento menor para o maior).
4- É a atribuição de características humanas a objetos inanimados ou a animais.
5- É identificada pelo emprego de palavras ou expressões que traduzem sentidos contrários,
contrastantes.
a) (A 4) – (B 5) – (C 1) – (D 3) – (E 2).
b) (A 2) – (B 4) – (C 1) – (D 5) – (E 3).
c) (A 2) – (B 4) – (C 5) – (D 1) – (E 3).
d) (A 5) – (B 3) – (C 4) – (D 2) – (E 1).
14. Referindo-se a pronomes demonstrativos, assinale a alternativa incorreta.
a) Este, estes, esta, estas, isto, remetem a elementos que ainda serão citados.
b) Esse, esses, essa, essas, isso, retomam elementos já citados.
c) Este, esta, estes, estas, isto, referem-se a passado ou presente próximos, a algo próximo do ouvinte.
d) Aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, referem-se a passado distante, a algo longe do falante e do ouvinte.
15. Marque a alternativa onde temos um objeto direto e outro indireto.
a) O diretor trabalhava na escola no período da tarde.
b) O professor entregou os livros para os alunos.
c) O aluno gostava de sua rotina escolar.
d) O menino apreciava o jogo de futebol.
MATEMÁTICA.
16. Num grupo de 100 jovens, foi feita uma pesquisa sobre o esporte que praticam e descobriu-se que 75
jogam futebol e 45 jogam voleibol. Sabendo-se que todos praticam pelo menos um dos dois esportes, é
correto afirmar que a quantidade de jovens que praticam os dois esportes é:
a) 10.
b) 15.
c) 20.
d) 25.
17. Quantos números inteiros múltiplos de 15 temos entre 1 e 500?
a) 30.
b) 31.
c) 32.
d) 33.
18. Um determinado pneu, quando anda para frente, roda 31,4 m a cada 10 voltas. Usando π=3,14, assinale
a alternativa que indica o raio desse pneu.
a) 10 cm.
b) 30 cm.
c) 50 cm.
d) 70 cm.
19. Uma prova de concurso tinha 50 questões. A pontuação dessa prova dava-se da seguinte forma: a
cada questão certa, o candidato ganhava 4 pontos; e a cada questão errada, perdia 2 pontos. Um
candidato que fez 44 pontos acertou quantas questões?
a) 22.
b) 24.
c) 26.
d) 28.
20. Uma empresa aumentou seu grupo de funcionários em 20%. Após esse aumento, passou a ter 600
funcionários. Qual era o número de funcionários antes do aumento?
a) 520.
b) 500.
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c) 480.
d) 460.
INFORMÁTICA.
21. O Windows 10 exibe as informações em janelas. Alguns componentes compõem uma janela.
Assinale a alternativa que não corresponde a um desses componentes.
a) Barra de Títulos.
b) Barra de Status.
c) Barra de Endereço.
d) Barra de Slides.
22. Acerca do Windows 10, é incorreto afirmar:
a) A Barra de Menus fornece listas suspensas com comandos que podem ser acessados com o mouse ou teclado.
b) No Windows Explorer, o botão Voltar retorna à última pasta que o usuário acessou.
c) A categoria do Painel de Controle onde é possível tratar da configuração de diversos dispositivos periféricos,
opções de som, opções de vídeo e energia, entre outros, é denominada de Sistema e Segurança.
d) Localizado na Barra de Ferramentas de todas as pastas, o botão Organizar permite, entre outras opções, alterar
o layout de uma pasta.
23. No Excel 2016, os caracteres #### não são um erro de fórmula, significa apenas que a coluna não tem
largura suficiente para exibir o conteúdo da célula. Para ampliar a coluna e exibir todo o conteúdo da
célula, deve-se acessar a guia:
a) Página Inicial > Formatação Condicional > Barra de Dados.
b) Página Inicial > Formatar > Autoajuste da Largura da Coluna.
c) Página Inicial > Formatar > Largura da Coluna.
d) Dados > Formatar > Autoajuste da Largura da Coluna.
24. No Word 2016, quantos cliques do mouse seleciona o parágrafo inteiro sobre a qual o cursor está
posicionado?
a) 2 cliques.
b) 1 clique.
c) 3 cliques.
d) 02 cliques com o botão direito.
25. Assinale a alternativa que corresponde às opções padrões que são exibidas na barra de ferramentas
de acesso rápido do Excel 2016.
a) Salvar, Desfazer, Refazer e Personalizar.
b) Salvar, Desfazer, Refazer e Exibir.
c) Imprimir, Novo, Refazer e Personalizar.
d) Imprimir, Desfazer, Refazer e Personalizar.
CONHECIMENTOS GERAIS.
Leia o trecho a seguir, da notícia publicada pela BBC News | Brasil, em 23 de setembro de 2019, e
responda à próxima questão.
O esquecido drama de quem vive com pessoas que sofrem de depressão

Por ser um conjunto de sintomas que podem estar presentes em aspectos variáveis em cada pessoa, a
depressão não é fácil de ser diagnosticada
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Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), mais de 11 milhões de brasileiros sofrem com a
depressão. Pelo mundo, são quase 300 milhões de pessoas, números que fizeram a OMS chamar a doença
de "mal do século".
Tratamentos psiquiátricos e terapias diversas são apresentadas em textos e programas de TV. Famosos e
até youtubers têm falado muito mais da doença, mas uma parte importante desta equação toda parece
ficar de lado: o cuidador. Por ser um conjunto de sintomas que podem estar presentes em aspectos
variáveis em cada pessoa, a depressão não é fácil de ser diagnosticada. E a pessoa que convive com o
doente rotineiramente também pouco sabe o que fazer.
Segundo o Ministério da Saúde, um paciente com depressão pode apresentar tristeza profunda, falta de
apetite, de ânimo, pessimismo, baixa auto-estima - que aparecem com frequência - e podem combinar-se
entre si. De acordo com os especialistas, o crescimento do diagnóstico pode estar ocorrendo por conta de
maiores cobranças sociais e pessoais de hoje. Mas também existe mais informação e aos poucos os
preconceitos estão sendo combatidos e reduzidos, o que aumenta a quantidade de pedidos de ajuda e,
consequentemente, os diagnósticos.
Parceiros
O psiquiatra Roni Cohen, diretor do Centro Brasileiro de Estimulação Magnética (CBREMT), aponta onde
normalmente é o calcanhar de Aquiles do parceiro: "Realmente aqueles que cuidam ficam em segundo
plano. Cuidar de uma pessoa com depressão requer uma sobrecarga emocional grande, principalmente
porque, além de absorver o sentimento do outro, advém uma sensação de impotência quando se percebe
que nem sempre a ajuda está sendo efetiva".
[...]
(Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49777012. Acesso em 23 de setembro de 2019.)
26. Na íntegra da notícia, é informado que o ideal é que o cuidador tenha claro o que é depressão e qual o
seu papel na contribuição do tratamento. Já os profissionais de saúde precisam estar atentos e abertos
para dar apoio aos cuidadores. Para casos mais agudos, O CVV - Centro de Valorização da Vida - realiza
apoio emocional e prevenção do suicídio. A respeito do que a íntegra da notícia informa sobre o CVV,
considere os itens:
I- O CVV atende de modo voluntário e gratuito todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob
total sigilo.
II- O atendimento do CVV é feito por telefone, e-mail, chat.
III- As ligações para o CVV em parceria com o SUS, por meio do número 188, são gratuitas a partir de
qualquer linha telefônica fixa ou celular.
É correto afirmar que:
a) Apenas os itens I e II estão coretos.
b) Apenas os itens II e III estão corretos.
c) Apenas o item I está correto.
d) Todos os itens estão corretos.
Acerca dos Pontos Turísticos da cidade de Alagoinhas-BA, conforme publicado no site da Prefeitura (link:
https://www.alagoinhas.ba.gov.br/index.php/pontos-turisticos/), responda às próximas duas questões.
27. Observe as imagens e assinale a alternativa que contém a identificação correta delas.
IMAGEM 1

IMAGEM 2
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IMAGEM 3

IMAGEM 4

a) IMAGEM 1- Mural do Município, localizado na Av. Conselheiro Ruy Barbos, é uma homenagem aos primeiros
moradores da região.
IMAGEM 2- Capela Santo Antônio (parcialmente demolida), localizada no centro da cidade.
IMAGEM 3- Estação do Mar, localizada na Rua 15 de Novembro, remete às construções holandesas e
preserva as características ferroviárias dos colonizadores da região.
IMAGEM 4- Coreto, localizado no centro da cidade, na Praça J. J. Seabra.
b) IMAGEM 1- Totem de Alagoinhas, localizado na Praça Kennedy, contém relevos alusivos a fatos históricos.
IMAGEM 2- Igreja de Santo Antônio (Igreja Inacabada), localizada em Alagoinhas Velha.
IMAGEM 3- Estação de São Francisco, localizada na Rua 2 de Julho, é uma construção no estilo inglês com
suas grandes instalações oferecendo uma nítida dimensão do que a ferrovia significa para o desenvolvimento da
cidade e região.
IMAGEM 4- Coreto, localizado no centro da cidade, na Praça J. J. Seabra.
c) IMAGEM 1- Mural do Município, localizado no bairro Novo Horizonte, é uma representação da história da
cidade.
IMAGEM 2- Igreja Nossa Senhora Conceição, localizada em Alagoinhas Velha.
IMAGEM 3- Estação Santo Antônio, localizada na periferia da cidade, e no século passado era o principal
ponto de descarga de mercadorias.
IMAGEM 4- Farol, localizado no centro da cidade, na praça Pedro Alfredo.
d) IMAGEM 1- Totem de Alagoinhas, localizado na Praça Barão do Rio Branco, contém emblemas que remetem à
fauna local.
IMAGEM 2- Capela Nossa Senhora Conceição, localizada no centro da cidade.
IMAGEM 3- Estação Frei Valentin, localizada no bairro Catu, possui estilo português de construção e é obra
tombada pelo Governo da Bahia.
IMAGEM 4- Farol, localizado no centro da cidade, na Praça Pedro Alfredo.
28. Preencha os parênteses com C (quando o item for correto) ou com I (quando o item for incorreto) e
assinale a alternativa correta.
Outros pontos de caráter cultural e histórico do município são:
( ) Catedral de Santo Antônio, na praça Pedro Alfredo.
( ) Ginásio de Alagoinhas, na praça Mário Laert.
( ) Oficina Arlindo Luz, na rua Dois de Julho.
( ) Igreja São Francisco, na rua Lauro de Freitas.
( ) Estádio Antônio Bezerra (Bezerrão), na rua Mário Laert.
( ) Armazém Saturnino Ribeiro, na praça J.J. Seabra.
a) I – I – C – C – C – I.
b) C – C – I – C – C – C.
c) C – C – C – C – I – C.
d) I – C – C – I – C – C.
Leia o trecho a seguir, da notícia publicada no site da Prefeitura de Alagoinhas-BA, e responda à próxima
questão.
Programação da Semana Nacional de Trânsito conta com atividades educativas, caminhada e passeio
ciclístico
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Foto: Roberto Fonseca
A mudança de comportamento de motoristas e pedestres na busca pela redução de acidentes de trânsito
será a mensagem central das atividades incluídas na programação da Semana Nacional de Trânsito
lançada pela Prefeitura de Alagoinhas nesta quarta-feira (18). A sequência de eventos que se estenderá,
oficialmente, até o dia 25 é coordenada pela Superintendência de Transporte e Trânsito (SMTT), com
ênfase para o tema deste ano: “No Trânsito, o sentido é a Vida”.
“Durante a Semana serão enfatizadas a mensagens sobre a importância a proteção da vida no trânsito,
que já são repassadas todos os dias em nossas ações. Vamos dar destaque para as atividades de
educação, porque acreditamos que a mudança de comportamento só ocorre com a conscientização das
pessoas”, afirmou o superintendente da SMTT, Alberto Menezes. Ele ressalta que a SMTT realiza
campanhas periódicas, como a Semana Municipal pela Vida no Trânsito e Maio Amarelo. O órgão também
realiza, por meio do setor de Educação para o Trânsito, palestras, cursos, campanhas e atividades lúdicas
em escolas e empresas. [...]
(Fonte: https://www.alagoinhas.ba.gov.br/index.php/programacao-da-semana-nacional-de-transito-contacom-atividades-educativas-caminhada-e-passeio-ciclistico/. Acesso em 23 de setembro de 2019.)
29. Acerca das demais informações contidas na íntegra da notícia, considere os itens e assinale a
alternativa correta:
i- “O objetivo é envolver diretamente a sociedade nas ações e propor uma reflexão sobre uma nova forma
de encarar a mobilidade, estimulando todos os condutores, seja de caminhões, ônibus, vans, automóveis,
motocicletas ou bicicletas, e aos pedestres e passageiros”, reforça o agente de trânsito, Vagner Dias.
ii- A solenidade de abertura foi realizada no auditório da Faculdade Santo Antônio, com a presença da
Comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Renata Fortaleza, autoridades ligadas ao trânsito, agentes
de trânsito, estudantes e comunidade geral.
iii- O evento contou com a participação dos especialistas em trânsito Rogério Abílio e Josenildo dos
Santos, que fizeram palestras sobre o assunto. “É essencial saber agir corretamente frente às diversas
situações do dia a dia no trânsito, reconhecendo e alterando maus hábitos e posturas negativas”, explicou
Rogério Abílio.
a) É verdadeiro o que se diz nos itens i, ii e iii.
b) É verdadeiro o que se diz nos itens i e iii e falso o que se diz no item ii.
c) É verdadeiro o que se diz no item iii e falso o que se diz nos itens i e ii.
d) É verdadeiro o que se diz no item i e ii e falso o que se diz no item iii.
30. De acordo com o que expressa a Lei Complementar nº 007/03 (que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município, das Autarquias e Fundações Públicas Municipais), assinale a alternativa
que preenche a lacuna de modo correto:
“Art. 7º – Concurso público é o processo de recrutamento e _____________, de natureza competitiva,
eliminatória e _______________, aberta ao público _____________, atendidos os requisitos de inscrição
estabelecidos em edital.
a) seleção / declaratória / em geral
b) avaliação / declaratória / selecionado
c) seleção / classificatória / em geral
d) avaliação / classificatória / selecionado
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS.
31. Leia o texto seguinte e assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas:
O _____________________ para Programas Sociais do Governo Federal é um instrumento que identifica e
caracteriza as famílias ____________________, permitindo que o governo conheça melhor a realidade
___________________ dessa população. Nele são registradas informações como: características da
residência, identificação de cada pessoa, ___________________, situação de trabalho e ______________.
a) Cadastro único – ribeirinhas – atual – características físicas – membros integrantes.
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b) CADÚNICO – em situação de rua – atual – sexo – ocupação.
c) SISFIES – de baixa renda – atual – raça – profissão.
d) Cadastro único – de baixa renda – socioeconômica – escolaridade – renda.
32. Identifique, dentre os itens apresentados, quais os programas que atendem aos inscritos no cadastro
único, marcando-os com (A) atende, ou (NA) não atende. Após, assinale a alternativa que contempla a
ordem correta:
i- ( ) ENEM;
ii- ( ) Descontos em planos de telefonia móvel;
iii- ( ) Programa Bolsa Família;
iv- ( ) Ingresso em Universidades Públicas sem a necessidade de processos seletivos;
v- ( ) Isenção de pagamento de taxa de inscrição em Concursos Públicos;
vi- ( ) Identidade Jovem (ID Jovem);
vii- ( ) Tarifa Social de Energia Elétrica;
viii- ( ) Programa Minha Casa Minha Vida.
a) A – NA – A – NA – A – A – A – A.
b) NA – NA – A – A – NA – NA – A – A.
c) A – A – A – A – NA – NA – NA – NA.
d) A – NA – A – NA – A – NA – A – A.
33. À luz do art. 7º do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, leia o texto e responda o que se pede:
“Art. 7º – As informações constantes do CadÚnico terão validade de ______________, contados a partir da
data da última atualização, sendo necessária, após este período, a sua atualização ou revalidação, na
forma disciplinada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.”
Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
a) 1 ano e 6 meses
b) 2 anos e 6 meses
c) 2 anos
d) 1 ano
34. Acerca do CadÚnico, leia o trecho seguinte e assinale a alternativa correta quanto ao preenchimento
das lacunas:
Para se inscrever no Cadastro Único, é preciso que uma pessoa da família se responsabilize por prestar as
informações de todos os membros da família para o entrevistador. Essa pessoa — chamada de
_____________________________ — deve ter _________________ e, preferencialmente, ser
_____________.
O _______________________ é quem poderá garantir que as informações comunicadas durante a
entrevista são verdadeiras, além de se comprometer a atualizar o cadastro sempre que houver mudanças
na família.
a) Guardião da Família (GF) – pelo menos 18 anos – a pessoa com mais idade – Guardião da Família.
b) Responsável pela Unidade Familiar (RF) – pelo menos 16 anos – mulher – Responsável Familiar.
c) Responsável pela Unidade Familiar – pelo menos 18 anos – a pessoa economicamente ativa – Guardião da
Família.
d) Chefe da Família (CF) – pelo menos 16 anos – homem – Chefe da Família.
35. A Portaria nº 177, de 16 de junho de 2011, em seu art. 27, estabelece atividades inerentes ao âmbito
municipal e ao Distrito Federal:
I- Identificação das famílias a serem cadastradas e coleta de seus dados nos formulários específicos;
II- Digitação, no Sistema de Cadastro Único, dos dados coletados nos formulários de cadastramento,
acompanhando o processamento realizado pela CAIXA;
III- Atualização dos registros cadastrais, sempre que houver modificação nos dados das famílias, ou
revalidação dos mesmos, confirmando que as informações específicas se mantiveram inalteradas;
IV- Promoção da utilização dos dados do CadÚnico para o planejamento e gestão de políticas públicas
locais voltadas à população de baixa renda, executadas no âmbito Estadual;
V- Adoção de medidas para o controle e a prevenção de fraudes ou inconsistências cadastrais,
disponibilizando, ainda, canais para o recebimento de denúncias;
VI- Adoção de procedimentos que certifiquem a veracidade dos dados;
VII- Zelo pela guarda e sigilo das informações coletadas e digitadas, nos termos do art. 8° do Decreto n°
6.135, de 2007.
Assinale a alternativa que apresenta o(s) item(ns) incorreto(s).
a) Apenas o IV.
b) Apenas o I.
c) Apenas VII e III.
d) Apenas o V.
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36. “O cadastramento diferenciado refere-se ao processo de coleta de dados e inclusão, no CadÚnico, de
informações de famílias que apresentem características socioculturais e/ou econômicas específicas que
demandem formas especiais de cadastramento.” Essa forma de cadastramento, destina-se a determinadas
famílias e/ou grupos, como:
i- comunidades quilombolas;
ii- povos indígenas;
iii- famílias em situação de rua;
iv- pessoas resgatadas de trabalho em condição análoga à de escravidão;
v- servidores públicos.
Assinale a alternativa que contém o(s) grupo(s) da sociedade a quem é destinado o cadastramento
diferenciado.
a) Apenas i, ii e iv.
b) Apenas o v.
c) Apenas i e v.
d) Apenas i, ii, iii e iv.
37. No processamento dos dados cadastrais será atribuído, para cada componente da família, um NIS de
caráter único, pessoal e intransferível. O NIS será atribuído pela Caixa Econômica Federal - CAIXA, de
acordo com as regras de unicidade adotadas por este órgão, as quais incluirão, entre suas variáveis, sem
prejuízo da utilização de outras, as seguintes informações:
i- Nome completo da pessoa;
ii- Data de nascimento;
iii- Número de qualquer documento de identificação previsto no Formulário de Cadastramento;
iv- Nome completo da mãe;
v- Número de Identificação Estudantil, atribuído pelo Diretório Central dos Estudantes.
Está(ão) incorreto(s) somente o(s) item(ns):
a) ii e iii.
b) i e iv.
c) v.
d) iv.
38. Levando em consideração o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), leia os itens e
responda o que se pede:
i- A Lei Orgânica da Assistência Social institui o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), de
caráter intersetorial, integrante da Política Nacional de Assistência Social e no âmbito do SUAS;
ii- Compreende transferências de renda, trabalho social com famílias e oferta de serviços socioeducativos
para crianças e adolescentes que se encontrem em situação de trabalho;
iii- Contribui para a retirada de crianças e adolescentes com idade inferior a 16 (dezesseis) anos em
situação de trabalho, ressalvada a condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
iv- As crianças e os adolescentes em situação de trabalho deverão ser identificados e ter os seus dados
inseridos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com a devida
identificação das situações de trabalho infantil.
Assinale a alternativa que expõe o(s) item(ns) correto(s).
a) Apenas iii.
b) i – ii – iii – iv.
c) Apenas iv.
d) Apenas ii.
39. O valor que a família recebe por mês é a soma de vários tipos de benefícios previstos no Programa
Bolsa Família. Os tipos e as quantidades de benefícios que cada família recebe dependem da composição
(número de pessoas, idades, presença de gestantes etc.) e da renda da família beneficiária.
A respeito disso, leia o exposto a seguir, classifique com V (verdadeiro) ou F (falso) e assinale a alternativa
correta:
(
) Benefício Básico, no valor de R$ 89,00: destinado às unidades familiares que se encontrem em
situação de extrema pobreza.
( ) Benefício Variável, no valor mensal de R$ 41,00 (quarenta e um reais) por beneficiário, até o limite
de R$ 205,00 (duzentos e cinco reais) por família, destinado às unidades familiares que se encontrem
em situação de pobreza ou de extrema pobreza e que tenham em sua composição: a) idosos; b) jovens
de 18 a 29 anos; c) crianças entre zero e doze anos; ou d) adolescentes até quinze anos.
(
) Benefício Variável Vinculado ao Adolescente, no valor de R$ 48,00 (quarenta e oito reais) por
beneficiário, até o limite de R$ 96,00 (noventa e seis reais) por família, destinado às unidades familiares
que se encontrem em situação de pobreza ou de extrema pobreza e que tenham em sua composição
adolescentes com idade de dezesseis a dezessete anos matriculados em estabelecimentos de ensino.
(
) Benefício para Superação da Extrema Pobreza, em valor calculado individualmente para cada
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família: Pago às famílias que continuem com renda mensal por pessoa inferior a R$ 89,00, mesmo após
receberem os outros tipos de benefícios do Programa.
O valor do benefício é calculado caso a caso, de acordo com a renda e a quantidade de pessoas da
família, para garantir que a família ultrapasse o piso de R$ 89,00 de renda por pessoa.
a) V – F – V – V.
b) V – V – V – V.
c) F – F – F – V.
d) F – V – V – F.
40. Leia os textos e responda o que se pede:

I.
II. Conjuntura de compromissos assumidos tanto pelas famílias beneficiárias do programa quanto pelo
poder público para ampliar o acesso dessas famílias a direitos sociais básicos. As famílias devem assumir
e cumprir esses compromissos para continuar recebendo o benefício financeiro.
Assinale a alternativa que apresenta a denominação correta dessa conjuntura de compromissos e o
respectivo programa social.
a) Pré-requisitos mínimos – Programa Pet.
b) Requisitos mínimos exigidos – Programa Bolsa Permanência.
c) Requisitos de Bolsa – Programa Universidade para Todos.
d) Condicionalidades – Programa Bolsa Família.
41. Leia o texto e responda o que se pede:
Quando uma família descumpre os compromissos do Bolsa Família, são aplicados efeitos que podem
causar repercussão nos benefícios. Esses efeitos são gradativos e variam conforme o histórico de
descumprimento da família registrado no Sicon. As famílias em descumprimento são notificadas pelo
Ministério da Cidadania, por meio de cartas e mensagens no extrato de pagamento, recomendando que
procurem a gestão do PBF no município, em caso de dúvidas. As cartas indicam o integrante da família
que descumpriu algum dos compromissos (se foi relacionado à área de saúde ou de educação) e o efeito
aplicado. A correspondência também relembra ao Responsável Familiar quais são as condicionalidades
do Programa Bolsa Família.
Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta o conjunto de efeitos aplicados numa ocorrência
de descumprimento de condicionalidades.
a) Notificação, Postergação do Pagamento, Inativação e Cancelamento.
b) Advertência, Bloqueio, Suspensão e Cancelamento.
c) Notificação, Inativação, Suspensão e Exclusão.
d) Acreditação, Advertência, Inativação e Cancelamento.
42. O Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV tem por finalidade criar mecanismos de incentivo à
produção e aquisição de novas unidades habitacionais ou requalificação de imóveis urbanos e produção
ou reforma de habitações rurais, para famílias com renda mensal de até R$ 4.650,00 (quatro mil, seiscentos
e cinquenta reais) e compreende os seguintes subprogramas:
i. Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU);
ii. Programa Nacional de Assistência à Moradia (PNAM);
iii. Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR);
iv. Programa Nacional de Auxílio à Conquista da Casa Própria (PNACCP).
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns)
a) ii e iii, apenas.
b) i, apenas.
c) i e iii, apenas.
d) iv, apenas.
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43. À luz dos atos normativos citados no recorte seguinte, responda o que se pede.
DECRETO Nº 8.537, DE 5 DE OUTUBRO DE 2015.
"Art. 13. Na forma definida no art. 32 da Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013, ao jovem de baixa renda
serão reservadas duas vagas gratuitas em cada veículo, comboio ferroviário ou embarcação do serviço
convencional de transporte interestadual de passageiros e duas vagas com desconto de cinquenta por
cento, no mínimo, no valor das passagens, a serem utilizadas depois de esgotadas as vagas gratuitas."
Para fins de se usufruir o benefício mencionado pelo recorte, é necessário ser inscrito no CadÚnico e
realizar a emissão do documento que comprova a condição de jovem de baixa renda.
Assinale a alternativa que identifica esse documento.
a) JBR – Jovem Baixa Renda.
b) IEVJ – Ida e Vinda Jovem.
c) ID Jovem – Identidade Jovem.
d) RGJ – Registro Geral Jovem.
44. Levando em consideração o Benefício de Prestação Continuada – BPC, instituído pela Lei Orgânica da
Assistência Social, leia os itens seguintes e julgue com V para Verdadeiro e F para Falso:
( ) A condição de acolhimento em instituições de longa permanência prejudica o direito do idoso ou da
pessoa com deficiência a receber o benefício de prestação continuada;
( ) São requisitos para a concessão, a manutenção e a revisão do benefício as inscrições no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) e no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único;
( ) O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 5 (cinco) anos para avaliação da
continuidade das condições que lhe deram origem;
( ) O benefício de prestação continuada será suspenso pelo órgão concedente quando a pessoa com
deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual;
( ) Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência
aquela que tem impedimento temporário de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em
interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em
igualdade de condições com as demais pessoas.
Assinale a alternativa que expressa a ordem correta.
a) V – F – V – F – V.
b) V – V – V – V – V.
c) F – V – F – V – F.
d) F – F – F – V – V.
45. “Criado por meio do Decreto nº 9.674/2019, no dia 2 de janeiro, é um órgão da administração federal
direta que integra em sua estrutura a Secretaria Especial do Desenvolvimento Social; a Secretaria Especial
do Esporte; a Secretaria Especial de Cultura; o Conselho Nacional de Assistência Social; o Conselho
Gestor Interministerial do Programa Bolsa Família; o Conselho de Articulação de Programas Sociais; o
Conselho Consultivo e de Acompanhamento do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza; o Conselho
Nacional do Esporte; a Autoridade Pública de Governança do Futebol; a Autoridade Brasileira de Controle
de Dopagem; o Conselho Superior do Cinema; o Conselho Nacional de Política Cultural; a Comissão
Nacional de Incentivo à Cultura; a Comissão do Fundo Nacional da Cultura; e o Conselho Nacional de
Economia Solidária.”
A qual órgão o trecho se refere?
a) Ministério da Cidadania.
b) Ministério do Desenvolvimento Social.
c) Ministério da Cultura.
d) Ministério do Esporte.
46. Relatórios e planilhas são basicamente o essencial para controlar quase tudo. Todos lidamos com
números de uma forma ou de outra, começando com nossas despesas diárias, que pagamos com a renda
mensal que ganhamos. O Aplicativo indicado para elaboração e manipulação de planilhas é:
a) Microsoft Power Point 2016.
b) Microsoft Excel 2016.
c) Microsoft Word 2016.
d) Microsoft Planilhas 2016.
47. ________ é o endereço de um recurso disponível em uma rede, seja a rede internet ou intranet. Em
outras palavras, é um endereço virtual com um caminho que indica onde está o que o usuário procura, e
pode ser tanto um arquivo, como uma máquina, uma página, um site, uma pasta etc.
A sigla que completa adequadamente a lacuna é:
a) DOS
b) PHP
c) HTML
d) URL
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48. Sobre a impressão de páginas no Microsoft Word 2016, é possível afirmar que:
I- Antes de imprimir, você pode visualizar o documento e especificar as páginas que você deseja imprimir.
II- Na aba de visualização, para visualizar cada página individualmente, basta clicar nas setas para frente e
para trás, na parte inferior da página.
III- Ainda na aba de visualização, se o texto for pequeno demais e difícil de ler, é possível usar o controle
deslizante de zoom na parte inferior da página para ampliá-lo.
Está correto o contido:
a) Apenas na opção I.
b) Apenas na opção II.
c) Apenas nas opções I e III.
d) Em todas as opções.
49. No Excel 2016, ao copiar o conteúdo de uma célula, talvez seja necessário colar apenas o valor. Qual
comando deve ser utilizado para exibir a caixa de diálogo Colar Especial?
a) Ctrl + Alt + C
b) Ctrl + Alt + V
c) Ctrl + Shift + C
d) Ctrl + Shift + V
50. No Word 2016 existem várias guias, dentro de cada guia, é possível localizar diversos grupos.
Assinale a alternativa que não corresponde a um grupo da Guia Layout.
a) Revisão de texto.
b) Suplementos.
c) Parágrafo.
d) Fonte.
RASCUNHO.
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