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• Quando for permitido abrir o caderno, verifique se 
está completo ou se apresenta imperfeições gráficas 
que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite ou-
tro caderno de provas ao fiscal de sala.

• Este caderno contém as provas objetivas, com 40 ques-
tões objetivas, conforme quadro acima.

• Cada questão apresenta quatro alternativas de respos-
ta, das quais apenas uma é a correta. Responda o ca-
derno de provas e marque no Cartão-Resposta as letras 
correspondentes às respostas assinaladas no caderno 
de provas.

• No cartão, as respostas devem ser marcadas com cane-
ta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, dentro dos 
seus limites e sem rasuras.

• O Cartão-Resposta da prova objetiva é personalizado e 
não haverá substituição, em caso de erro. Ao recebê-lo 
verifique se seus dados estão impressos corretamente; 
se houver erros, notifique ao fiscal de sala.

• O tempo de duração das provas é de 3 horas, a partir do 
sinal de início, já incluídos nesse tempo a abertura do 
pacote de prova, a distribuição do material,  a leitura 
dos avisos e a marcação do Cartão-Resposta.

• Você deverá permanecer na sala por, no mínimo, 1 hora 
após o início das provas e poderá levar este caderno 
de provas somente no decurso dos últimos 30 minutos 
anteriores ao horário estipulado para o seu término.

• Reserve, no mínimo, os 20 minutos finais para o pre-
enchimento do Cartão-Resposta. Não será concedido 
tempo adicional para completar o preenchimento.

• Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer 
na sala de provas, sendo liberados após a entrega do 
cartão resposta pelo último candidato e das assinatu-
ras dos mesmos no relatório de sala.

• Ao terminar, devolva ao aplicador, separadamente, o 
Caderno de Provas e o Cartão-Resposta.
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Gerais do Município 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 40
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO I
Observe o texto abaixo:

Viva saudável com os livros - DIOGENES
Os livros Diogenes acham-se internacionalmente 

introduzidos na biblioterapia

Posologia
As áreas de aplicação são muitas. Principalmente resfria-
dos, corizas, dores de garganta e rouquidão, mas também 
nervosismo, irritações em geral e dificuldade de concen-
tração. Em geral, os livros Diogenes atuam no processo 
de cura de quase todas as doenças para as quais prescre-
ve-se descanso. Sucessos especiais foram registrados em 
casos de convalescença.
Propriedades
O efeito se faz notar pouco tempo após iniciada a leitura 
e tem grande durabilidade. Livros Diogenes aliviam ra-
pidamente a dor, estimulam a circulação sanguínea e o 
estado geral melhora.
Precauções/riscos
Em geral, os livros Diogenes são bem tolerados. Para 
miopia, aconselham-se meios de auxílio à leitura. São 
conhecidos casos isolados nos quais o uso prolongado 
produziu dependência.
Dosagem
Caso não haja outra indicação, sugere-se um livro a cada 
dois ou três dias. Regularidade no uso é o pressuposto 
essencial para a cura. Leitura diagonal ou desistência 
prematura podem interferir no efeito.
Composição
Papel, cola e cores na impressão. Os livros Diogenes são 
ecologicamente produzidos. Neles são usados somente 
papéis fabricados sem cloro e sem ácidos, o que garan-
te alta durabilidade. Também, no caso de qualidade de 
vida, garante-se ótima distração.
LIVROS DIOGENES são menos aborrecidos.

(Fonte: Ulla FIX,1997:100 - tradução: MARCUSCHI, Luiz Antônio. 
Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: 

Parábola Editorial, 2008, p.165/166).

QUESTÃO 01
Leia as afirmações abaixo sobre o texto:

I. O texto apresenta intergenericidade de funções e for-
mas de gêneros diversos.
II. A construção formal do texto apresenta um tipo de 
intertextualidade chamada paráfrase.
III. Pode-se afirmar que predomina no texto o domínio 
discursivo da propaganda.
IV. A tipologia textual predominante, no texto em aná-
lise, é  a injunção.

Marque a alternativa correta:

A ( ) I, II.
B ( ) II, III.
C ( ) III, IV.
D ( ) I, II, IV.

QUESTÃO 02
Observe a colocação pronominal destacada nos se-

guintes fragmentos do texto e coloque V ou F em cada 
segmento:

(   ) 1 - “...doenças para as quais prescreve-se descanso.”
(   ) 2 - “O efeito se faz notar...”
(   ) 3 - “...aconselham-se meios de auxílio à leitura.”
(   ) 4 - “...sugere-se um livro a cada dois ou três dias.”

A sequência correta é:

A ( ) V, F, V, V.
B ( ) V, F, V, F.
C ( ) V, V, F, F.
D ( ) F, F, V, V.

QUESTÃO 03
No processo  comunicativo, os textos apresentam 

determinadas funções e, em cada esfera de utilização da 
língua, elaboram-se determinados gêneros discursivos a 
fim de que se cumpra a finalidade comunicativa. A aná-
lise geral do texto permite a sua classificação como pará-
frase de uma bula de remédio, pois:

A ( ) Baseia-se na defesa de um ponto de vista com pre-
domínio de sequências argumentativas.

B ( ) Relata conhecimentos acadêmicos por meio de se-
quências expositivo-explicativas.

C ( ) Explicita posicionamento sobre um tema polêmi-
co, fazendo uso de sequências descritivas.

D ( ) Volta-se para a divulgação de assunto popular, fa-
zendo uso de sequências apenas narrativas.
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QUESTÃO 04
A correspondência entre o operador discursivo em 

destaque e a descrição de seu funcionamento dentro dos 
parênteses ocorre em:

A ( ) “As áreas de aplicação são muitas. Principalmente 
resfriados, corizas, dores de garganta e rouquidão, 
mas também nervosismo, irritações em geral e 
dificuldade de concentração”. (Associação entre 
elementos diferentes com vistas a uma mesma 
conclusão)

B ( ) “Caso não haja outra indicação, sugere-se um li-
vro a cada dois ou três dias”. (Introdução de con-
clusão a partir de argumentos apresentados poste-
riormente)

C ( ) “Os livros Diogenes são ecologicamente produzi-
dos. Neles são usados somente papéis fabricados 
sem cloro e sem ácidos...” (Apresentação de uma 
explicação contrária ao enunciado anterior)

D ( ) “...os Livros Diogenes são bem tolerados. Para 
miopia, aconselham-se meios de auxílio à leitura”. 
(Apresentação de uma ideia concessiva ao enun-
ciado anterior) 

QUESTÃO 05
O texto em estudo apresenta algumas palavras 

acentuadas. Marque a alternativa cujo acento das pala-
vras abaixo justifica-se pela mesma regra:

A ( ) Áreas, também.
B ( ) Ótima,  saudável.
C ( ) Desistência, dependência.
D ( ) Três, ácidos.

QUESTÃO 06
Observe as palavras em destaque nos seguintes 

fragmentos do texto em estudo:

“Principalmente resfriados, corizas, dores de gar-
ganta...”/ “Para miopia, aconselham-se meios de auxílio 
à leitura.”

Marque a alternativa que apresenta os processos pe-
los quais esses vocábulos foram formados:

A ( ) Prefixal e sufixal.
B ( ) Parassintético e prefixal.
C ( ) Aglutinação e sufixal.
D ( ) Sufixal e regressivo.

TEXTO II
GERA, degenera

Gera
Degenera
Já era
Regenera
Gera

(ANTUNES, Arnaldo; SCANDURRA, Edgard. In: SCAN-
DURRA, Edgard. Benzina. São Paulo: EMI, 1996. Disponível em: 

https://www.arnaldoantunes.com.br. Acesso em: 03 jul. 2022)

QUESTÃO 07
O trabalho poético do Texto II tem como base uma 

figura de linguagem chamada:

A ( ) Prosopopeia.
B ( ) Metáfora.
C ( ) Paranomásia.
D ( ) Metonímia.

QUESTÃO 08
Considerando o título desse poema e o significado 

das expressões que o compõem, pode-se inferir que o 
tema  dessa composição é:

A ( ) Deterioração.
B ( ) Ciclo de uma nova vida.
C ( ) Envelhecimento.
D ( ) Morte.
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MATEMÁTICA

QUESTÃO 11
Para medir um prédio, um engenheiro mede sua 

sombra, ao mesmo tempo, usa uma estaca de 2 metros 
de altura fincada verticalmente no chão, que projeta uma 
sombra de 35 centímetros. Sabendo que a sombra proje-
tada pelo prédio, no mesmo momento, é de 35 metros, 
qual é a altura do prédio encontrada pelo engenheiro? 

A ( ) 200 metros.
B ( ) 250 metros.
C ( ) 300 metros.
D ( ) 350 metros.

QUESTÃO 12
Um vendedor dá um desconto de 20% sobre uma 

mercadoria para pagamento a vista. Desse modo ele ain-
da obtém um lucro de 20% para o preço pago por ela. 
Qual seria o lucro se o desconto não fosse dado? 

A ( ) 40%.
B ( ) 45%. 
C ( ) 50%.
D ( ) 55%.

QUESTÃO 13
Uma pessoa andando numa planície de um ponto 

A para um ponto B, em linha reta, perfazendo um to-
tal de 1,2 quilômetros, observando um objeto fixo (O), 
percebe que o ângulo BÂO mede sessenta graus e que o 
ângulo  mede quarenta e cinco graus. Qual a menor 
distância do homem ao objetivo quando ele percorre o 
trajeto AB?

 
A ( ) 600(3- (  3)) metros.
B ( ) 500(3- (  3)) metros.
C ( ) 400(3- (  3)) metros.
D ( ) 300(3- (  3))  metros.

QUESTÃO 14
Aumenta-se a aresta de um cubo em duas unida-

des e com isso sua área de superfície total aumenta 216 
metros quadrados. Nessas condições, qual o volume do 
cubo depois de aumentarmos suas arestas? 
 
A ( ) 800 m3.
B ( ) 900 m3.
C ( ) 1.000 m3.
D ( ) 1.100 m3.

TEXTO III

(Disponível em: https://domtotal.com/charge/2423/2018/ 
11/situação-atual-do-brasil. Acesso em: 03 jul. 2022)

QUESTÃO 09
Observe o emprego da vírgula após o vocábulo pai, 

na fala do primeiro interlocutor e antes do vocábulo fi-
lho, na fala do segundo interlocutor. Em ambos os casos, 
a vírgula foi empregada porque separa:

A ( ) O vocativo nos respectivos diálogos.
B ( ) O aposto explicativo.
C ( ) O adjunto adverbial.
D ( ) O predicativo do sujeito.

QUESTÃO 10
Em relação ao plano linguístico (verbo-visual), o 

efeito de humor, na charge, é construído por meio:

A ( ) Da sintonia entre a pergunta do filho e a resposta 
dada pelo pai.

B ( ) Da incongruência entre a pergunta feita pelo filho 
e a resposta dada pelo pai.

C ( ) Da resposta do pai que apresenta uma crítica à 
atual situação do Brasil.

D ( ) Do sincretismo entre a resposta do pai à pergunta 
do filho.
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QUESTÃO 15
Um recipiente cônico, de vértice voltado para bai-

xo, com altura de doze metros, contém 9,42 metros cú-
bicos de água que determina um cone menor com altura 
de 4 metros.  Para preencher totalmente o recipiente com 
água, gastaria quantos metros cúbicos?

 
A ( ) 231,45 metros cúbicos.
B ( ) 235,52 metros cúbicos.
C ( ) 245,32 metros cúbicos.
D ( ) 254,34 metros cúbicos.

QUESTÃO 16
Para medir o raio da terra, um cientista observa 

que, numa determinada cidade, o ângulo formado pelo 
raio solar e uma estaca é de sete graus e meio. No mes-
mo instante, obteve a informação de que, noutra cidade, 
distante da primeira de oitocentos quilômetros, uma es-
taca fincada verticalmente forma um ângulo nulo com 
o raio solar. Nessas condições, podemos observar que o 
raio da terra, calculado usando os dados fornecidos pelo 
cientista, é de:
 
A ( ) 6.351 km.
B ( ) 6.451 km.
C ( ) 6.551 km.
D ( ) 6.651 km.

QUESTÃO 17
 Um teste de inteligência consiste em vinte proble-

mas de matemática. A regra geral para pontuar as notas 
dos participantes é que cada problema acertado contaria 
seis pontos e cada problema errado descontaria três pon-
tos a menos. Nessa prova um candidato recebeu trinta 
pontos. Quantas questões ela errou?
 
A ( ) 10.
B ( ) 12.
C ( ) 14.
D ( ) 16.

QUESTÃO 18
Duas bombas d’água estão abertas e despejam 

água num recipiente. A primeira fornece meio metro cú-
bico de água por minuto e a segunda fornece dois metros 
cúbicos por minuto. Ao fim de cinco minutos quantos 
litros d´água haverá no recipiente?
 
A ( ) 12,5 litros.
B ( ) 125 litros.
C ( ) 1.250 litros.
D ( ) 12.500 litros.

QUESTÃO 19
Considere um número de três algarismos (abc). 

Multiplicando o algarismo das centenas por 2, somando 
3, multiplicando por 5, somando 7, somando o algarismo 
das dezenas, multiplicando por 2, somando 3, multipli-
cando por 5, somando o algarismo das unidades, obtém-
-se qual expressão algébrica?
 
A ( ) abc + 220.
B ( ) abc + 225.
C ( ) abc + 230.
D ( ) abc + 235.

QUESTÃO 20
Duas torneiras despejam água num tanque. A 

primeira torneira enche um tanque em duas horas, en-
quanto a segunda torneira enche o tanque em 3 horas. 
Abrindo as duas torneiras no mesmo instante, que tem-
po demoram para encher o tanque juntas?
 
A ( ) 1 h 08 min.
B ( ) 1 h 12 min.
C ( ) 1 h 16 min
D ( ) 1 h 20 min.
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LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS 
GERAIS DO MUNICÍPIO

QUESTÃO 21
De acordo com as disposições da Lei Orgânica do 

Município de Anhanguera, analise as afirmativas a se-
guir e assinale a alternativa correta:

A ( ) São estáveis, após quatro anos de efetivo exercício, 
os servidores nomeados em virtude de concurso 
público. 

B ( ) A iniciativa das leis que disponham sobre autori-
zação para abertura de créditos suplementares ou 
especiais, através do aproveitamento total ou par-
cial das consignações orçamentárias da Câmara é 
da competência exclusiva do Prefeito. 

C ( ) Ao prefeito e ao Vice-Prefeito é permitido desem-
penhar função da administração em empresas 
privadas.

D ( ) São de competência do Município os impostos 
sobre transmissão “inter vivos”, a qualquer título, 
por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou 
acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, ex-
ceto os de garantia, bem como cessão de direitos a 
sua aquisição.

QUESTÃO 22
José Carlos, servidor integrante da Prefeitura do 

Município de Anhanguera, ocupante de cargo efetivo, 
foi demitido após processo administrativo disciplinar. 
Inconformado, José Carlos ajuizou a ação cabível e ob-
teve decisão judicial que, declarando a ilegalidade de sua 
demissão, determinou seu retorno ao serviço público 
municipal. Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município de Anhanguera, trata-se da seguinte for-
ma de provimento de cargo público:

A ( ) Aproveitamento.
B ( ) Reintegração. 
C ( ) Nomeação. 
D ( ) Readaptação. 

QUESTÃO 23
De acordo com o material informativo sobre o mu-

nicípio, disponibilizado aos candidatos nos sítios oficiais 
do concurso, na internet, está correto:

A ( ) Nas atividades esportivas, destaca-se a natação, 
praticada no Rio Paranaíba.

B ( ) Entre as atividades econômicas do município, des-
taca-se a cerâmica destinada à construção civil.

C ( ) Originária dos tempos antigos, a indústria da car-
ne de sol, ou charque, constitui importante fonte 
de emprego e renda no município.

D ( ) O Estádio Municipal de Esportes Antonio André 
Marques destina-se, apenas, à prática de futebol 
de salão.

QUESTÃO 24
De acordo com o material informativo sobre o mu-

nicipio, disponibilizado aos candidatos nos sitios oficiais 
do concurso, na internet, está correto:

A ( ) Os símbolos oficiais do município são a bandeira e 
o hino.

B ( ) O muro em formato de coroa, no brasão, repre-
senta o poder do Rei de Portugal sobre as  minas 
da região.

C ( ) A bandeira do município contém 3 listras amare-
las e três listras verdes, que representam as matas 
e o ouro, a grande  riqueza da região, responsável 
pelo surgimento do povoado. 

D ( ) O hino de Anhanguera tem a elaboração transpo-
sição musical/harmonia de Guilherme C.L.V. Al-
ves

QUESTÃO 25
De acordo com o material informativo sobre o mu-

nicípio, disponibilizado aos candidatos nos sítios oficiais 
do concurso, na internet, a estrada de ferro teve um pa-
pel muito importante para o desenvolvimento do muni-
cípio. Sobre isso, está correto:

A ( ) A Estação Anhanguera, localizada no povoado 
Amanhece, deu início ao povoamento, nas terras 
do coronel Onofre. 

B ( ) A Estação Anhanguera localizava-se no km 53, 
em Minas, às margens do Rio Paranaíba.

C ( ) O povoamento tornou-se distrito de Catalão, em 
1948. 

D ( ) A Estação Anhanguera localizava-se no km 54, 
em Goiás, às margens do Ribeirão Pirapitinga.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26
Sobre objeto do Serviço Social Machado (1999), 

constata que está intimamente vinculado a uma visão de 
homem e mundo fundamentada numa perspectiva teó-
rica que, no modo capitalista de produção, implica em 
uma opção política que reconstrói a teoria e demonstra 
de que lado está o Serviço Social. E, desde o Movimento 
de Reconceituação, é correto afirmar que:

A ( ) O Serviço Social tem construído uma ação voltada 
para a maioria da população, mas esta nem sem-
pre foi sua história.

B ( ) O serviço social sempre esteve do lado dos des-
favorecidos. E este caminho sempre foi a escolha 
profissional mais acertada. 

C ( ) O projeto pedagógico do serviço social é um ins-
trumento importante para combater a pobreza. E 
este projeto é o único instrumento possível.

D ( ) As ações do serviço social são meramente assis-
tencialistas. E esta é a única direção em uma polí-
tica social.

QUESTÃO 27
A concepção de questão social mais difundida no 

Serviço Social é a de Carvalho e Iamamoto (1983, p. 77), 
para os quais é correto afirmar que:

A ( ) A questão social não é senão as expressões do pro-
cesso de formação e desenvolvimento da classe 
operária e de seu ingresso no cenário político par-
tidário, exigindo seu reconhecimento como parti-
do por parte do empresariado e do Estado.

B ( ) A questão social não é senão as expressões do pro-
cesso de formação e desenvolvimento da classe 
operária e de seu ingresso no cenário político da 
sociedade, exigindo seu reconhecimento como 
classe por parte do empresariado e do Estado.

C ( ) A questão social não é senão as expressões do pro-
cesso de formação profissional e desenvolvimento 
industrial da classe operária e de seu ingresso no 
cenário político da sociedade, exigindo seu reco-
nhecimento como classe por parte do empresaria-
do e do Estado. 

D ( ) A questão social não é senão as expressões do pro-
cesso de formação e desenvolvimento da classe 
operária e de seu ingresso no cenário político da 
sociedade, exigindo seu reconhecimento como 
classe por parte dos políticos e do governo execu-
tivo.

QUESTÃO 28 
O Serviço Social brasileiro contemporâneo apre-

senta uma feição acadêmico-profissional e social renova-
da, voltada à defesa do trabalho e dos trabalhadores, do 
amplo acesso à terra para a produção de meios de vida, 
ao compromisso com a afirmação da democracia, da li-
berdade, da igualdade e da justiça social no terreno da 
história. Nesse sentido é correto afirmar que:

A ( ) A particularidade do serviço social como uma 
profissão está na disputa humanizada pela im-
plantação das políticas sociais no âmbito dos mu-
nicípios, que reconheça as efetivas necessidades e 
interesses dos sujeitos sociais. 

B ( ) A demanda técnica e social da profissão está na 
luta pela afirmação dos direitos de cidadania que 
reconheça as efetivas necessidades e interesses dos 
sujeitos psicologicamente preparados.

C ( ) A direção social da profissão está na luta pela afir-
mação dos direitos de cidade que reconheça as 
efetivas necessidades e interesses dos sujeitos so-
ciais.

D ( ) A direção social da profissão está na luta pela afir-
mação dos direitos de cidadania que reconheça as 
efetivas agendas da classe dominante e dos sujei-
tos sociais. 

QUESTÃO 29 
Os espaços ocupacionais do assistente social têm 

lugar no Estado – nas esferas do poder executivo, legis-
lativo e judiciário –, em empresas privadas capitalistas, 
em organizações da sociedade civil sem fins lucrativos 
e na assessoria a organizações e movimentos sociais. 
Esses distintos espaços são dotados de racionalidades e 
funções distintas na divisão social e técnica do trabalho, 
porquanto implicam relações sociais de natureza par-
ticular, capitaneadas por diferentes sujeitos sociais, que 
figuram como empregadores (o empresariado, o Estado, 
associações da sociedade civil e, especificamente, os tra-
balhadores). Deste modo, é correto afirmar que:

A ( ) Nessa etapa os(as) profissionais assistentes sociais 
só devem atuar, mediante supervisão, na  formu-
lação, planejamento e execução de políticas pú-
blicas, nas áreas de educação, saúde, previdência, 
assistência social, habitação, meio ambiente entre 
outras.  

B ( ) Nesses espaços profissionais, os(as) assistentes so-
ciais atuam na elaboração do planejamento, pro-
jetos dos governos de outros países, bem como na 
execução de políticas públicas, nas áreas de educa-
ção, saúde, previdência, assistência social, habita-
ção, meio ambiente entre outras.
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C ( ) Nesses espaços profissionais, os(as) assistentes 
sociais atuam na sua formulação, planejamento e 
execução de políticas públicas, nas áreas de educa-
ção, saúde, previdência, assistência social, habita-
ção, meio ambiente entre outras.

D ( ) Nesse contexto deficitário, os profissionais de ser-
viço social juntamente com os psicólogos atuam 
na  formulação, planejamento e execução de polí-
ticas públicas, nas áreas de educação, saúde, previ-
dência, psicoterapias, assistência social, habitação, 
meio ambiente entre outras. 

QUESTÃO 30 
Estudos recentes, como de Teixeira (2010, p. 59) e 

Mioto (2000, p. 72), mostram que o estado de bem-es-
tar social nunca prescindiu das funções da família. Em 
muitos países europeus, o familismo, entendido como 
a responsabilização da família pelo bem-estar social, é 
uma regra ante a um Estado subdesenvolvido em ser-
viços para as famílias. Mesmo em países de sistema de 
proteção social mais complexo e protetivo, o Estado sem-
pre contou com a família como parceira, graças ao traba-
lho não pago das mulheres no espaço doméstico. Deste 
modo, afirmamos que:

A ( ) Na contemporaneidade, a família ressurge como 
agente privilegiado de proteção social impulsio-
nada pela crise do Estado e avanço do neolibera-
lismo como orientação das políticas econômicas e 
sociais.  

B ( ) Dentro dos CRAS e CREAS, a família não é de 
modo nenhum necessária como agente privilegia-
do de proteção social impulsionada pela crise do 
Estado e avanço do neoliberalismo como orienta-
ção das políticas econômicas e sociais.

C ( ) Somente nas cidades, a família ressurge como 
agente privilegiado de proteção social impulsio-
nada pela crise do Estado e avanço do keynesia-
nismo como orientação das políticas econômicas 
e sociais.

D ( ) Na contemporaneidade, a família ressurge como 
agente privilegiado de proteção social impulsiona-
da pela crise do Estado e avanço do neoliberalis-
mo como orientação das políticas de contraposi-
ção partidária.

QUESTÃO 31 
Vê-se que a interdisciplinaridade está intimamente 

ligada à questão da formação continuada, principalmen-
te nos dias atuais, por decorrência da municipalização 
da Assistência. Assim, é correto afirmar que:

A ( ) O profissional de Serviço Social é chamado a 
repensar filosoficamente seu espaço socio-ocu-
pacional de forma a conter também “atividades 
relacionadas ao controle social, à implantação e 
disciplina de conselhos de políticas públicas, à ca-
pacitação de conselheiros, à elaboração de planos 
e projetos sociais, ao acompanhamento e avalia-
ção de  políticas,  programas  e  projetos”  (IAMA-
MOTO,  2011, p. 207).  

B ( ) O profissional de Serviço Social é chamado a am-
pliar seu espaço socio-ocupacional de forma a 
conter também atividades relacionadas ao “con-
trole de populações”, à implantação e orientação 
de conselhos de políticas públicas, à capacitação 
de conselheiros, à elaboração de planos e projetos 
sociais, ao acompanhamento e avaliação de políti-
cas, programas e projetos” (IAMAMOTO, 2011, p. 
207). 

C ( ) O profissional de Serviço Social é chamado a am-
pliar seu espaço socio-ocupacional de forma a 
conter também “atividades relacionadas ao con-
trole social, à implantação e orientação de conse-
lhos de políticas públicas, profissionais de saúde, 
à elaboração de planos e atividades sociais, ao 
acompanhamento do financiamento do tesouro 
nacional de políticas, programas e projetos” (IA-
MAMOTO, 2011, p. 207). 

D ( ) O profissional de Serviço Social é chamado a am-
pliar seu espaço socio-ocupacional de forma a con-
ter também “atividades relacionadas ao controle 
social, à implantação e orientação de conselhos de 
políticas públicas, à capacitação de conselheiros, à 
elaboração de planos e projetos sociais, ao acom-
panhamento e avaliação de políticas, programas e 
projetos” (IAMAMOTO, 2011, p. 207).
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QUESTÃO 32
O sistema descentralizado e participativo do SUAS 

propõe a fiscalização e o monitoramento do orçamento 
e das ações, representando um caráter de materialização 
daquilo que a Lei Orgânica de Assistência Social e a Po-
lítica Nacional de Assistência Social já preconizavam de 
maneira ainda não operacionalizável. Assim, é correto 
dizer que:

A ( ) O SUAS é, nos termos da lei da controladoria dos 
municípios, um mecanismo organizador dos pre-
ceitos, disposições, ações e procedimentos pre-
vistos na LOAS e na PNAS. Seu objetivo é o de 
garantir, do ponto de vista operacional e em cará-
ter sistêmico (funcionalmente interligados), a im-
plementação e gestão da política (PEREIRA apud 
MONNERAT, 2011, p. 46). 

B ( ) O SUAS é, nos termos da lei, um mecanismo or-
ganizador do Plano Nacional de Habitação, orga-
nizador dos preceitos, disposições, ações e proce-
dimentos previstos na LOAS. Seu objetivo é o de 
garantir, do ponto de vista operacional e em ca-
ráter operacional (funcionalmente interligados), 
a implementação e gestão da proposta (PEREIRA 
apud MONNERAT, 2011, p. 46).

C ( ) O SUAS é, nos termos da lei, um mecanismo or-
ganizador dos preceitos, disposições, ações e pro-
cedimentos previstos na LOAS e na PNAS. Seu 
objetivo é o de garantir, do ponto de vista opera-
cional e em caráter sistêmico (funcionalmente in-
terligados), a implementação e gestão da política 
(PEREIRA apud MONNERAT, 2011, p. 46).

D ( ) O SUAS é, nos termos da lei, um mecanismo orga-
nizador dos preceitos, disposições, ações e proce-
dimentos previstos na LOS e na PNS. Seu objetivo 
é o de garantir, do ponto de vista operacional e em 
caráter sistêmico (funcionalmente interligados), 
a implementação e gestão da política (PEREIRA 
apud MONNERAT, 2011, p. 46).

QUESTÃO 33
Segundo Behring e Boschetti (2009, p. 156), no que 

diz respeito às políticas sociais, a tendência geral tem 
sido a de restrição e redução dos direitos:

A ( ) Diante do argumento da crise de Pandemia no 
Estado, transformando as políticas sociais (...) em 
ações pontuais e compensatórias direcionadas 
para os efeitos mais perversos da crise.  

B ( ) Sob o argumento da crise fiscal do Estado, trans-
formando as políticas sociais (...) em ações pontu-
ais e compensatórias direcionadas para os efeitos 
mais perversos da crise.

C ( ) Diante da defesa intransigente por motivo da crise 
fiscal do Estado, transformando a direção dos re-
cursos público-privados (...) em ações pontuais e 
compensatórias direcionadas para os efeitos mais 
perversos da crise.

D ( ) Sob o argumento da crise fiscal do Estado, trans-
formando as políticas sociais (...) em ações pontu-
ais e emancipatórias direcionadas para os efeitos 
mais benévolos da crise. 

QUESTÃO 34
O Serviço Social fez um radical giro na sua dimen-

são ética e nesse debate constituiu democraticamente a 
sua base normativa, expressa na Lei da Regulamentação 
da Profissão, que estabelece as competências e as atri-
buições profissionais, e no Código de Ética do Assistente 
Social, de 1993. Este prescreve direitos e deveres do as-
sistente social, segundo princípios e valores humanistas, 
guias para o exercício cotidiano, dentre eles, assinale a 
única alternativa incorreta:

A ( ) O reconhecimento da liberdade como valor ético 
central, que requer o reconhecimento da autono-
mia, emancipação e plena expansão dos indivídu-
os sociais e de seus direitos.

B ( ) A defesa, aprofundamento e consolidação da cida-
dania e da democracia – da socialização da parti-
cipação política e da riqueza produzida.

C ( ) O empenho na eliminação de todas as formas de 
preconceito e a garantia da distribuição de renda 
para todas as pessoas.

D ( ) O compromisso com a qualidade dos serviços 
prestados na articulação com outros profissionais 
e trabalhadores.
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QUESTÃO 35
Segundo Netto (1999, p. 95), os projetos profissio-

nais, construídos coletivamente pela categoria, apre-
sentam a autoimagem da profissão; elegem valores que 
a legitimam socialmente; delimitam e priorizam seus 
objetivos e funções; formulam requisitos (técnicos, ins-
titucionais e práticos) para o seu exercício; prescrevem 
normas para o comportamento dos profissionais e esta-
belecem balizas de sua relação com os usuários dos seus 
serviços, com outras profissões e com as organizações 
e instituições públicas e privadas entre estes, destacada-
mente. Assinale a alternativa correta:

A ( ) Com os municípios do Centro-Oeste, aos quais 
coube historicamente o reconhecimento jurídico 
dos estatutos profissionais.

B ( ) No Brasil, ao qual coube dentro da LOAS o reco-
nhecimento jurídico dos estatutos profissionais.

C ( ) Nos municípios e com os Estados, aos quais coube 
historicamente o reconhecimento político e eco-
nômico dos estatutos profissionais.

D ( ) Com o Estado, ao qual coube historicamente o re-
conhecimento jurídico dos estatutos profissionais.

QUESTÃO 36
De acordo com a Lei Orgânica, quanto à competên-

cia privativa, cabe ao município:

I. Elaborar o orçamento anual e plurianual de investi-
mentos.
II. Criar, organizar e fundir Distritos, observada a legis-
lação estadual.
III. Legislar sobre transito e transporte, incluída a habi-
litação de motoristas.
IV. Atuar, prioritariamente, no ensino fundamental e 
pré-escolar.

 Quanto à veracidade/falsidade dos itens acima, a 
sequência correta é:

A ( ) V, V, V, F.
B ( ) V, V, F, V.
C ( ) V, V, V, V.
D ( ) V, V, F, F.

QUESTÃO 37
De acordo com a Lei Orgânica do município, são-

competências comuns do Município com a União e com 
o Estado:  

I. Proteger os documentos, as obras e outros bens de va-
lor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as pai-
sagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos.
II. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educa-
ção, à ciência e ao lazer.
III. Fomentar a produção agropecuária e organizar o 
abastecimento alimentar.
IV. Promover programas de construção de moradia e a 
melhoria das condições habitacionais e de saneamento 
básico.

A ( ) V, V, V, F.
B ( ) V, V, F, V.
C ( ) V, V, V, V.
D ( ) V, V, F, F.

QUESTÃO 38
De acordo com o Estatuto do Servidores Públicos 

do município, analise os itens a seguir.

I. Quanto ao exercício do cargo público, o funcionário 
terá exercício no órgão em que for lotado, podendo ser 
deslocado para outro, atendida a conveniência do servi-
ço, ex-offício ou a pedido.
II. Quanto à garantia, a Câmara Municipal discrimina-
rá, por decreto, os cargos sujeitos à prestação de garantia.
III. A transposição consiste na passagem do funcionário 
para classe de nível mais elevado, desde que atenda ao 
interesse da administração pública, segundo os critérios 
estabelecidos pela Secretaria de Administração.
IV. Quanto à estabilidade, o funcionário em estágio pro-
batório somente poderá ser demitido mediante processo 
administrativo instaurado antes de concluído o estágio.

Quanto à veracidade/falsidade dos itens acima, a 
sequência correta é:  

A ( ) V, V, V, F. 
B ( ) V, V, F, V.  
C ( ) V, V, V, V.
D ( ) V, V, F, F.   
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QUESTÃO 39
De acordo com  o Estatuto do Servidores Píblicos 

do município, analise os itens a seguir, quanto à licença.

I. A licença será concedida para repouso, à gestante e ao 
seu cônjuge.
II. No curso da licença, o funcionário poderá ser exami-
nado, por convocação da administração, ficando obriga-
do a reassumir imediatamente seu cargo, se for conside-
rado apto para o trabalho.
III. As servidoras públicas tem direito à licença mater-
nidade de 180 (cento e oitenta) dias, mediante inspeção 
médica, com vencimentos ou remuneração integrais.
IV. Durante a licença-maternidade, a servidora não 
poderá exercer qualquer atividade remunerada, mas a 
criança poderá ser mantida em creche mantida pelo mu-
nicípio.

Quanto à veracidade/falsidade dos itens acima, a 
sequência correta é:

A ( ) V, V, V, F.
B ( ) V, V, F, V. 
C ( ) V, V, V, V.
D ( ) F, V, V, F.

QUESTÃO 40
De acordo com as disposições do Estatuto do Servi-

dores Públicos do Município, analise os itens a seguir e 
assinale a alternativa incorreta:

A ( ) Se a acumulação proibida envolver cargo, função 
ou emprego em outra atividade estadual ou pa-
raestatal, o funcionário público será demitido do 
cargo municipal. 

B ( ) A licença maternidade será concedida à servidora 
pública que adotar uma criança ou obtiver a guar-
da judicial para fins de adoção, pelo período de 
180 (cento e oitenta dias), se a criança tiver até dois 
meses de idade. 

C ( ) Do processo que resultou pena disciplinar poderá 
ser requerida a sua revisão dentro do prazo de 5 
(cinco) anos, contados da data da publicação da 
decisão, quando se aduzam fatos ou circunstân-
cias suscetíveis de justificar a inocência do funcio-
nário.

D ( ) Não terá direito à licença-prêmio o funcionário 
que, no período de sua aquisição houver faltado 
ao serviço por mais de 10 (dez) dias, ainda que as 
faltas tenham sido justificadas.
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