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Prova objetiva 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
 

a) Este caderno com o enunciado das 60 (sessenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões: 
 
 

 

b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas, a ser entregue ao 
fiscal no final. 

 

02- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem na 
confirmação de inscrição. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.  

 

03- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, preferivelmente à caneta 
esferográfica de tinta na cor preta ou azul. 

 

04- Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não a DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. A folha somente 
poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior – BARRA DE RECONHECIMENTO 
PARA LEITURA ÓTICA. 

 

05- Na prova, as questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado. 
 

06- Na folha de respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão identificadas acima da 
questão de cada bloco de respostas. 

 

07- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e 
(E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA. A marcação de 
nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA. 

 

08- Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo TODO O 
ESPAÇO compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de 
marcação completamente, procurando deixar menos “espaços em branco” possível dentro do retângulo, sem invadir os 
limites dos retângulos ao lado. 

 

09- SERÁ ELIMINADO do Concurso o candidato que: 
 

a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem como rádios 
gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 
 

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de 
Respostas. 
 

10- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas 
no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA. 

 

11- Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, e ASSINE A LISTA DE 
PRESENÇA. 

 

12- O TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA É DE 4 (QUATRO) HORAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Língua 
Portuguesa 

Noções de Direito 
e Gestão Pública 

Raciocínio Lógico-
Quantitativo 

Conhecimentos 
Específicos 

Questões Pontos Questões Pontos Questões Pontos Questões Pontos 
1 a 20 2 21 a 30 1 31 a 40 1 41 a 60 2 
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♦ Língua Portuguesa ♦ 
 
 
HINO NACIONAL BRASILEIRO 

Composição:  
Poema: Joaquim Osório Duque Estrada 

 Música: Francisco Manuel da Silva 
 
 

I. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 
De um povo heróico o brado retumbante, 
E o sol da Liberdade, em raios fúlgidos, 
Brilhou no céu da Pátria nesse instante. 
 
Se o penhor dessa igualdade 
Conseguimos conquistar com braço forte, 
Em teu seio, ó Liberdade, 
Desafia o nosso peito a própria morte! 
 
Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 
Brasil, um sonho intenso, um raio vívido 
De amor e de esperança à terra desce, 
Se em teu formoso céu, risonho e límpido, 
A imagem do Cruzeiro resplandece. 
 
Gigante pela própria natureza, 
És belo, és forte, impávido colosso, 
E o teu futuro espelha essa grandeza, 
 
Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada! 
 
Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 
Brasil! 

II. Deitado eternamente em berço 
esplêndido, 
Ao som do mar e à luz do céu profundo, 
Fulguras, ó Brasil, florão da América, 
Iluminado ao sol do Novo Mundo! 
 
Do que a terra mais garrida 
Teus risonhos, lindos campos têm mais 
flores, 
"Nossos bosques têm mais vida", 
"Nossa vida" no teu seio "mais amores". 
 
Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 
Brasil, de amor eterno seja símbolo 
O lábaro que ostentas estrelado, 
E diga o verde-louro desta flâmula 
- Paz no futuro e glória no passado. 
 
Mas, se ergues da justiça a clava forte, 
Verás que um filho teu não foge à luta, 
Nem teme, quem te adora, a própria morte. 
 
Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada! 
 
Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 
Brasil! 
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Questão 01 
 
A alternativa que contém o verso em que ocorre apenas 
um substantivo é 
 
A) “De um povo heróico o brado retumbante”. 
B) “Desafia o nosso peito a própria morte”.  
C) “És belo, és forte, impávido colosso”. 
D) “Verás que um filho teu não foge à luta”. 
E) “Fulguras, ó Brasil, florão da América”. 
 
 
Questão 02 
 
O segmento inicial do Hino Nacional Brasileiro diz o 
seguinte: “Ouviram do Ipiranga as margens plácidas// De 
um povo heróico o brado retumbante”.   
Mantendo o sentido original do excerto, reescrevendo 
seus versos a partir do sujeito da oração original e 
desfazendo as inversões nele ocorrentes, o texto resultaria 
em 

 
A) As margens plácidas do Ipiranga ouviram   
       o brado retumbante de um povo heróico. 
B) As plácidas margens ouviram do Ipiranga    
      o heróico brado retumbante de um povo. 
C) As margens do Ipiranga, plácidas, ouviram      
      de um povo o retumbante brado heróico.  
D) Do Ipiranga as margens plácidas ouviram      
      O brado retumbante de um povo heróico. 
E) Ouviram as margens plácidas do Ipiranga       
      De um povo o heróico brado retumbante. 
 
 
Questão 03 
 
Acentua-se exatamente pela mesma regra ocorrente em 
“glória” a palavra presente na alternativa 
 
A) céu. 
B) és. 
C) heróico.  
D) própria. 
E) têm. 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 04 
 
No fragmento “Do que a terra mais garrida// Teus 
risonhos, lindos campos têm mais flores”, ocorre uma 
construção de natureza 
 
A) causal. 
B) comparativa. 
C) concessiva. 
D) conformativa. 
E) proporcional. 
 
 
Questão 05 
 
O sentido do verso “És belo, és forte, impávido colosso” 
não se altera, se o termo “impávido” for substituído por 
qualquer uma das palavras contidas na alternativa 
 
A) covarde, medroso.  
B) destemido, ignavo. 
C) intrépido, corajososo. 
D) patriótico, pávido. 
E) tímido, timorato. 
 
 
Questão 06 
 
O termo “Brasil”, presente no estribilho a seguir 
reproduzido, desempenha a função sintática de 

 
Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada!,  
 

A) adjunto. 
B) aposto. 
C) predicativo. 
D) sujeito.  
E) vocativo. 
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Questão 07 
 

TODOS OS BRASILEIROS DEVERIAM MUDAR 
PARA OUTRO PAÍS 

TODOS OS BRASILEIROS TÊM ESSA 
OPORTUNIDADE ÚNICA DE MUDAR PARA UM 

PAÍS MELHOR. 
UMA TERRA GRANDE E GENEROSA, COM 
SOLO FÉRTIL, ÁGUA EM ABUNDÂNCIA, 
RECURSOS NATURAIS PRATICAMENTE 

INESGOTÁVEIS. 
E, PARA FAZER ESSA MUDANÇA, SÓ 

PRECISAMOS DE DUAS COISAS: TRABALHO E 
HONESTIDADE. 

O PAÍS NÓS JÁ TEMOS. 
O BRASIL VAI MUDAR QUANDO O BRASILEIRO 

MUDAR. 
 

(Estado de São Paulo, MPM, 1989). 
 
Marque a alternativa em que a frase está inteiramente 
adequada no que concerne à pontuação  
 
A) Todos os brasileiros têm essa oportunidade única de 

mudar para um país melhor. 
B) Todos os brasileiros, têm essa oportunidade única de 

mudar para um país melhor. 
C) Todos os brasileiros têm, essa oportunidade única de 

mudar para um país melhor. 
D) Todos os brasileiros têm essa oportunidade, única de 

mudar para um país melhor. 
E) Todos os brasileiros têm essa oportunidade única de 

mudar para, um país melhor. 
 
 
Questão 08 
 
Está adequada ao padrão escrito brasileiro, a redação da 
seguinte frase: 
 
A) As certezas da nação proviram das práticas sociais 

bem e mal-sucedida. 
B) Nunca conviu discutir um novo modelo de 

comportamento do povo brasileiro. 
C) O texto prevê, ainda que de forma idealizada, o sonho 

de um País mais justo e feliz.  
D) Se todos os brasileiros poderem sonhar em mudar o 

País, tudo ficará mais fácil. 
E) Se todas as experiências do passado cabessem na 

memória, será fácil preparar o futuro. 

Questão 09 
 
No trecho “(...)  E para fazer essa mudança só precisamos 
de duas coisas: trabalho e honestidade.”, a preposição 
“para” introduz a idéia de  
 
A) causa. 
B) certeza. 
C) concessão. 
D) modo. 
E) finalidade. 
 
 
Questão 10 
 
Observe a frase: “TODOS OS BRASILEIROS TÊM 
ESSA OPORTUNIDADE ÚNICA DE MUDAR PARA 
UM PAÍS MELHOR.”.  
Empregando o sujeito da oração no singular, mantendo-se 
o sentido original da frase e obedecendo à norma padrão 
da língua portuguesa escrita, o predicado deverá ser 

 
A) tem essa oportunidade única de mudar o País. 
B) têm essa oportunidade única de mudar o País. 
C) teriam essa oportunidade única de mudarem o País. 
D) tem-se essa oportunidade única de mudar o País. 
E) tivessem essa oportunidade única de mudar o País. 
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Questão 11 
 
Um Sonho de Simplicidade 

Então, de repente, no meio dessa desarrumação 
feroz da vida urbana, dá na gente um sonho de 
simplicidade. Será um sonho vão? Detenho-me um 
instante, entre duas providências a tomar, para me fazer 
essa pergunta. Por que fumar tantos cigarros? Eles não me 
dão prazer algum; apenas me fazem falta. São uma 
necessidade que inventei. Por que beber uísque, por que 
procurar a voz de mulher na penumbra ou os amigos no 
bar para dizer coisas vãs, brilhar um pouco, saber intrigas? 

Uma vez, entrando numa loja para comprar uma 
gravata, tive de repente um ataque de pudor me 
surpreendendo assim, a escolher um pano colorido para 
amarrar ao pescoço. 

A vida bem poderia ser mais simples. 
Precisamos de uma casa, comida, uma simples mulher, 
que mais? Que se possa andar limpo e não ter fome, nem 
sede, nem frio. Para que beber tanta coisa gelada? Antes 
eu tomava a água fresca da talha, e a água era boa. E 
quando precisava de um pouco de evasão, meu trago de 
cachaça. 

Que restaurante ou boate me deu o prazer que 
tive na choupana daquele velho caboclo do Acre? A gente 
tinha ido pescar no rio, de noite. Puxamos a rede 
afundando os pés na lama, na noite escura, e isso era bom. 
Quando ficamos bem cansados, meio molhados, com frio, 
subimos a barranca, no meio do mato, e chegamos à choça 
de um velho seringueiro. Ele acendeu um fogo, 
esquentamos um pouco junto do fogo, depois me deitei 
numa grande rede branca — foi um carinho ao longo de 
todos os músculos cansados. E então ele me deu um 
pedaço de peixe moqueado e meia caneca de cachaça. Que 
prazer em comer aquele peixe, que calor bom em tomar 
aquela cachaça e ficar algum tempo a conversar, entre 
grilos e votes distantes de animais noturnos. 

Seria possível deixar essa eterna inquietação das 
madrugadas urbanas, inaugurar de repente uma vida de 
acordar bem cedo? Outro dia vi uma linda mulher, e senti 
um entusiasmo grande, uma vontade de conhecer mais 
aquela bela estrangeira: conversamos muito, essa primeira 
conversa longa em que a gente vai jogando um baralho 
meio marcado, e anda devagar, como a patrulha que faz 
um reconhecimento. Mas por que, para que, essa eterna 
curiosidade, essa fome de outros corpos e outras almas? 

Mas para instaurar uma vida mais simples e 
sábia, então seria preciso ganhar a vida de outro jeito, não 
assim, nesse comércio de pequenas pilhas de palavras, 

esse oficio absurdo e vão de dizer coisas, dizer coisas... 
Seria preciso fazer algo de sólido e de singelo: tirar areia 
do rio, cortar lenha, lavrar a terra, algo de útil e concreto, 
que me fatigasse o corpo. mas deixasse a alma sossegada 
e limpa. 

Todo mundo, com certeza, tem de repente um 
sonho assim. E apenas um instante. O telefone toca. Um 
momento! Tiramos um lápis do bolso para tomar nota de 
um nome, um número... Para que tomar nota? Não 
precisamos tomar nota de nada, precisamos apenas viver 
— sem nome, nem número, fortes, doces, distraídos, bons, 
como os bois, as mangueiras e o ribeirão.  
(BRAGA, Rubem. 200 crônicas escolhidas. RJ: Record, 
1983. p. 262-3) 
Segundo o texto, o ponto de vista do narrador para que se 
tenha uma vida mais simples e sábia se baseia 
 
A) na manutenção dos hábitos adquiridos durante uma 

vida toda de trabalho. 
B) na depuração dos gostos que, reconhecidamente, 

sejam demasiadamente refinados. 
C) no aprimoramento do espírito por meio de reflexões 

sistemáticas e ordenadas. 
D) no cumprimento das necessidades rotineiras criadas 

ainda que inconscientemente. 
E) numa relação direta e vital do homem com os demais 

elementos da natureza. 
 
 
Questão 12 
 
Leiam-se as seguintes afirmativas: 
 
I. O cronista condiciona a realidade de uma vida mais 

simples ao fato de se viver sem precisar produzir nada, 
realizar nada, somente devanear. 

II. O cronista afirma que o sonho de simplicidade por ele 
proposto é próprio apenas dos literatos que se 
distanciam das práticas do mundo. 

III. O cronista utiliza elementos como cigarros, gravatas e 
telefones para melhor exemplificar a oposição entre 
mundo real e sonho de simplicidade. 

 
Está coerente com a mensagem do texto SOMENTE o que 
se afirma em 

 
A) I. 
B) II. 
C) III. 
D) I e II. 
E) II e III. 
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Questão 13 
 
A grafia de TODAS as palavras está correta na frase 
apresentada na alternativa 
 
A) A proposta do texto soa estravagante para quem não 

apreçiar uma vida simples e natural.  
B) A sugeição a velhas manias impede que se possa 

adotar comportamentos inovadores. 
C) A vida displiscente do homem moderno impõe um 

rítimo insano à rotina urbana. 
D) A vida mais próxima da Natureza resgata a 

simplicidade, que empecilhos de toda ordem nos 
impedem de desfrutar. 

E) A vida natural exclue, é obvio, os desvalores que 
encluimos no nosso dia-a-dia. 

 
 
Questão 14 
 
Assinale a alternativa em que se observa a norma-padrão 
de concordância quer nominal quer verbal: 
 
A) A ambições por que se sonha nasce de necessidades 

comprovadamente real. 
B) Ao se perseguirem os objetivos essenciais, as mentes 

se fortalecem e aprimoram. 
C) Em verdade, cultua-se muito pouco os ideais de uma 

vida simples e naturais. 
D) Os desejos e os compromissos vãos é de grande 

importâncias para o indivíduo. 
E) Quando houverem coisas importantes, saberemos 

reconhecê-las adequadamente. 
 
 
Questão 15 
 
Está correto o emprego da expressão destacada entre 
parênteses, ao final da frase 
 
A) Tirar areia do rio e cortar lenha são atividades a que o 

cronista se entregaria com amor. (a que) 
B) Ele julga ridícula a tira de pano colorido do qual se 

pretende ficar elegante. (do qual) 
C) A pessoa cujo o nome anotamos, significará de fato 

algo para nós? (cujo o) 
D) Com que providências haveremos de tomar, para 

mudar nossa vida? (Com que) 
E) O ribeirão e o boi, aos quais o cronista deseja pactuar, 

são exemplos de simplicidade (aos quais) 
 

Questão 16 
 
No fragmento “Ele acendeu um fogo, esquentamos um 
pouco junto do fogo, depois me deitei numa grande rede 
branca — foi um carinho ao longo de todos os músculos 
cansados.”, o travessão está empregado para 
 
A) atribuir novo sentido à palavra já mencionada no 

texto.  
B) realçar uma conclusão que sintetiza o que se vinha 

dizendo. 
C) indicar, nos diálogos, a mudança de interlocutor. 
D) ligar termos encadeados em sintagmas nominais. 
E) neutralizar o sentido expresso na parte final de um 

enunciado. 
 
 
Questão 17 
 
No fragmento retirado do texto de Rubem Braga “sem 
nome, nem número, fortes, doces, distraídos, bons, como 
os bois, as mangueiras e o ribeirão.”, o emprego da 
vírgula se justifica por 
 
A) isolar adjunto adverbial quando antecipado na frase. 
B) destacar termos com função sintática diversa. 
C) enfatizar palavras repetidas ainda que necessárias . 
D) destacar as funções de vocativo e de aposto. 
E) separar termos que exercem a mesma função sintática. 
 
 
Questão 18 
 
A alternativa que contém uma palavra formada 
exatamente pelo mesmo processo pelo qual se obteve 
“seringueiro” é  
 
A) cigarros. 
B) desarrumação. 
C) penumbra. 
D) reconhecimento. 
E) simplicidade. 
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Questão 19 

Em “Antes eu tomava a água fresca da talha, e a água era 
boa”, os termos “antes” e “talha” apresentam, 
respectivamente, um 

A) dígrafo consonantal e um dígrafo vocálico. 
B) dígrafo vocálico e um encontro vocálico. 
C) encontro consonantal e um encontro consonantal. 
D) encontro consonantal e um encontro vocálico 
E) encontro vocálico e um dígrafo consonantal. 
 
 
Questão 20 

 
Em “ficamos meio molhados” e em “subimos a barranca 
no meio do mato”, o termo “meio”, em cada um dos 
fragmentos, expressa, respectivamente,  
 
A) causa e lugar.  
B) lugar e modo. 
C) modo e causa. 
D) modo e lugar. 
E) modo e conseqüência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦ Noções de Direito e Gestão Pública ♦ 
 
Questão 21 
 
Leia atentamente o enunciado abaixo para responder as 
questões 21,22 e 23 

O Presidente da República, através de Decreto, cria nova 
Autarquia, para atuar na regulação de medidas 
econômicas, em conjunto com as Agências Reguladoras, 
criando 300 vagas de empregados públicos, determinando 
que o seu pessoal seja contratado, com concurso público, 
e regido de acordo com as normas da Consolidação das 
Leis do Trabalho. Estabelece por fim regime especial para 
a aquisição de bens e serviços, sendo dispensável a 
realização de procedimento licitatório. 

 
Com relação à criação da autarquia é correto afirmar que 
sua criação: 
 
A) é cabível, desde que previamente autorizado pelo 

Congresso Nacional. 
B) é cabível, por se incluir nas competências do 

Presidente da República. 
C) não é cabível, pois esta depende de lei específica, nos 

termos da Constituição Federal. 
D) não é cabível, por se tratar de competência exclusiva 

do Poder Legislativo a sua propositura. 
E) deveria ter sido feita através de Decreto Legislativo. 
 
 
Questão 22 
 
De acordo com o enunciado anterior, com relação ao 
pessoal da autarquia pode-se afirmar que é irregular, pois 

 
A) o regime jurídico único encontra-se mantido na 

Constituição por força de decisão liminar do 
Supremo Tribunal Federal. 

B) foi estabelecido por Decreto. 
C) não cabe falar em empregados públicos no âmbito 

das autarquias. 
D) deveria ter sido aprovada previamente, pelo 

Congresso Nacional. 
E) é incompatível o sistema de concurso público com o 

regime da Consolidação das Leis do Trabalho. 
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Questão 23 
 
Em relação ao enunciado da questão 21, é correto falar 
que a modalidade de compra de bens e aquisições de 
serviços pela nova autarquia é irregular, uma vez que a 
realização de licitação  

A) deveria ter sido estabelecido por Lei. 
B) dependeria de prévia edição de Decreto Legislativo. 
C) dependeria de prévia anuência do Tribunal de Contas 

da União. 
D) é determinada pela Constituição Federal.  
E) deveria ser estabelecida por Decreto. 
 
 
Questão 24 
 
Analise as afirmativas com relação aos direitos e garantias 
individuais: 

I. A sucessão de bens de estrangeiros situados no Brasil 
será regulada pela lei da nacionalidade do falecido 

II. A lei poderá estabelecer tribunal de exceção 
III. A lei penal poderá retroagir para beneficiar o réu 
IV. A prática de racismo constitui crime afiançável 
V. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao 

agravo, além da indenização por dano moral 
 
Estão corretos apenas os itens: 
 
A) I e III  
B) II e IV  
C) III e V  
D) II e V  
E) I e IV  
 

Questão 25 
 
Observe as alternativas em relação ao crime: 

I. A lei excepcional ou temporária, decorrido o período 
de sua duração e suas as circunstâncias que a 
determinaram, não se aplica ao fato praticado durante 
sua vigência. 

II. Considera-se praticado o crime no momento da ação 
ou omissão, desde que simultâneo com o resultado 

III. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior 
deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a 
execução e os efeitos penais da sentença 
condenatória. 

IV. Considera-se praticado o crime no momento da ação 
ou omissão, ainda que outro seja o momento do 
resultado. 

V. Aplica-se a lei estrangeira, se a vítima for estrangeira, 
ao crime cometido no território nacional. 

 
Estão corretos apenas as afirmativas: 
 
A) III e IV  
B) II e III  
C) I e II  
D) I e V  
E) II e IV  
 
 
Questão 26 
 
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, NÃO 
representa instrumento de transparência da gestão fiscal: 
 
A) Prestação de Contas. 
B) Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
C) Orçamento Público. 
D) Código Tributário Nacional. 
E) Relatório de Gestão Fiscal. 
 
 
Questão 27 
 
Na Administração Pública, é correto afirmar que: 
 
A) Não é permitido ao servidor público civil o direito à 

livre associação sindical, nem o direito a greve, sob 
pena de cometer falta grave. 

B) A administração fazendária e seus servidores fiscais 
terão, dentro de suas áreas de competência e 
jurisdição, precedência sobre os demais setores 
administrativos, na forma da lei. 

C) É dispensado dispositivo legal para os casos de 
contratação por tempo determinado para atender 
necessidade temporária de excepcional interesse 
público. 

D) O prazo de validade do concurso público é de dois 
anos podendo ser prorrogável por mais duas vezes, 
por igual período, a critério da administração. 

E) Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor 
público serão computados e acumulados para fins de 
concessão de acréscimos ulteriores. 
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Prova objetiva 

Questão 28 
 
Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à 
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial nos órgãos e entidades da administração 
federal, bem como da aplicação dos recursos públicos por 
entidades de direito privado, constitui uma finalidade do: 
 
A) Plano de Investimentos. 
B) Orçamento Público. 
C) Relatório de Metas Fiscais. 
D) Plano de Licitações Públicas. 
E) Sistema de Controle Interno. 
 
 
Questão 29 
 
Dentre os instrumentos de planejamento governamental, 
aquele que conterá reserva de contingência para 
atendimento de riscos e eventos fiscais imprevistos, é:  
 
A) O Plano Plurianual. 
B) A Lei Orçamentária Anual. 
C) O Plano Primário. 
D) A Lei de Compensações Orçamentárias. 
E) Lei de Diretrizes Financeiras.  
 
 
Questão 30 
 
Aos servidores públicos, considerando-se as normas 
constitucionais vigentes, é correto afirmar que: 
 
A) Podem ser aposentados voluntariamente, desde que 

cumprido o tempo mínimo de cinco anos de efetivo 
exercício no serviço público e de dois anos no cargo 
efetivo em que se dará a aposentadoria.  

B) Havendo compatibilidade de horários, é permitida a 
acumulação remunerada de três cargos públicos de 
natureza técnica ou científica. 

C) Não é permitido o exercício de mandato eletivo 
estadual ou distrital, ao servidor público da 
administração direta, autárquica e fundacional.  

D) Os proventos de aposentadoria, por ocasião de sua 
concessão, não poderão exceder a remuneração do 
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a 
aposentadoria. 

E) Serão aposentados por invalidez permanente, com 
proventos proporcionais ao tempo de contribuição, no 
caso de acidente em serviço, na forma da lei. 

 

♦ Raciocínio Lógico-Quantitativo ♦ 
 
Questão 31 
 
Um levantamento entre leitores revelou que: 37% lêem a 
revista X, 42% lêem a revista Y e 18% lêem as duas 
revistas, X e Y. A porcentagem dos leitores entrevistados 
que não lêem a revista X nem a revista Y é: 
 
A) 39% 
B) 40% 
C) 41% 
D) 42% 
E) 43% 
 
 
Questão 32 
 
Em sua viagem, João percorreu 1/3 do percurso total até a 
sua primeira parada. Depois, percorreu 1/4 do que restava, 
até realizar sua segunda e última parada. Na etapa final, 
ele percorreu 96 km. O percurso total, em quilômetros, 
vale: 
 
A) 120 
B) 128 
C) 144 
D) 168 
E) 192 
 
 
Questão 33 
 
Pedro distribuiu 5 balas para cada amigo que o 
acompanhava e, assim, sobraram 17 balas. Se ele quisesse 
distribuir 8 balas para cada um dos amigos, então 
faltariam 16 balas. Pedro tinha um total de balas igual a: 
 
A) 70 
B) 71 
C) 72 
D) 73 
E) 74 
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Questão 34 
 
O número mínimo de pessoas que deverá ter num grupo 
para que se possa garantir que neste grupo haja pelo 
menos 6 pessoas nascidas no mesmo mês é: 
 
A) 60 
B) 61 
C) 71 
D) 72 
E) 73 
 
 
Questão 35 
 
Em um polígono regular de n lados, de vértices 
P1,P2,...,Pn, inscrito em uma circunferência, observa-se que 
o vértice P15 é diametralmente oposto ao vértice P46. O 
valor de n é: 
 
A) 60 
B) 62 
C) 64 
D) 66 
E) 68 
 
 
Questão 36 
 
Um automóvel percorre a primeira metade de um percurso 
desenvolvendo uma velocidade média de 40 km/h e, a 
segunda metade, desenvolvendo uma velocidade média de 
60 km/h. A velocidade média, em km/h, do percurso total 
é: 
 
A) 42 
B) 44 
C) 46 
D) 48 
E) 50 
 
 
Questão 37 
 
Na figura abaixo temos um reservatório cônico sendo 
abastecido por uma torneira. Se o reservatório, quando 
completamente vazio, leva 4 horas e 16 minutos para ficar 
completamente cheio, então o tempo necessário para 
enchê-lo até a metade de sua altura é: 

h

 
 
A) 2 horas 
B) 2 horas e 8 minutos 
C) 28 minutos 
D) 30 minutos 
E) 32 minutos 
 
 
Questão 38 
 
A afirmação “se a onça é pintada e o urso é pardo, então o 
macaco é preto” é logicamente equivalente a: 
 
A) Se o macaco é preto, então a onça não é pintada e ou o 

urso não é pardo. 
B) Se o macaco não é preto, então a onça não é pintada e 

o urso não é pardo. 
C) Se o macaco não é preto, então a onça não é pintada 

ou o urso não é pardo. 
D) Se o macaco não é preto, então a onça é pintada ou o 

urso não é pardo. 
E) Se o macaco não é preto, então a onça não é pintada 

ou o urso é pardo. 
 
 
Questão 39 
 
Um conhecido problema afirma que o produto das idades 
de três irmãos é 36 e a soma das idades é um valor que 
possibilita mais de uma solução para a determinação das 
idades deles. Essa soma é: 
 
A) 9 
B) 12 
C) 13 
D) 15 
E) 16 
 
 
 
 
 
 



Página: 12                                                         
                 Analista DES -  SERVIÇO SOCIAL 
 

 

Prova objetiva 

Questão 40 
 
Na multiplicação 
“736287543×7490632 = 55152590*0797176”,  
está faltando o algarismo do produto representado pelo 
asterisco (*). O algarismo que falta é: 
 
A) 1 
B) 3 
C) 5 
D) 7 
E) 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦ Conhecimentos Específicos ♦ 
 
Questão 41 
 
A racionalização própria do capitalismo moderno move-se 
pela lógica do capital, que tende a eliminar as 
propriedades qualitativas do trabalhador pela 
decomposição do processo de trabalho, reduzindo-o em 
operações parciais, o que acarreta uma  ruptura entre o 
elemento que produz e o produto desse trabalho. O 
resultado é um nível de especialização acentuado e uma 
atividade mecanicamente repetida. Esta forma de processo 
de trabalho tem influência de um modelo de produção, 
denominado 
 
A) Taylorismo. 
B) Positivismo. 
C) Fordismo. 
D) Toyotismo. 
E) Neo- fordismo. 
 
Questão 42 
 
Na construção de um projeto de pesquisa, faz-se 
necessário mapear, de forma sistemática, um conjunto de 
recortes. Define-se nesta etapa inicial, uma cartografia de 
escolhas para abordar a realidade (o que, como e por quê 
pesquisar). A esta etapa de reconstrução da realidade, 
intitula-se: 
 
A) definição do objeto.  
B) metodologia. 
C) prospecção. 
D) análise de dados. 
E) objetivo geral. 
 
Questão 43 
 
Compete ao Conselho Regional de Serviço Social, em 
suas respectivas áreas de jurisdição 
 
A) comunicar ao Conselho Federal de Serviço Social 

qualquer infração disciplinar pois a este cabe 
exclusivamente a  fiscalização e a avaliação 
disciplinar. 

B) estabelecer os sistemas de registros dos profissionais 
habilitados.  

C) coordenar seminários, encontros e congressos de 
serviço social. 

D) expedir carteiras profissionais de assistentes sociais, 
fixando a respectiva taxa. 

E) Funcionar como tribunal de ética superior. 
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Questão 44 
 
Assistência social, direito do cidadão e dever do Estado é 
política de seguridade social não contributiva, que provê 
os mínimos sociais, por intermédio de um conjunto 
integrado de iniciativas públicas e da sociedade, para  a 
garantia do atendimento às necessidades básicas. O caráter 
de política de proteção social deve garantir determinadas 
“seguranças”, para atender estas necessidades, intituladas: 
 
A) Social; de sobrevivência e pública. 
B) Sobrevivência; de acolhida e de convívio familiar. 
C) Penitenciária, de acolhimento e protecional. 
D) Jurisdicional, de convivência comunitária e social. 
E) Previdenciária, comunitária e de convívio 

intergeracional. 
 
 
Questão 45 
 
Constitui-se como Diretriz da organização da assistência 
social, com base na constituição de 1988 e na LOAS: 
 
A) supremacia das exigências econômicas sobre o 

atendimento das necessidades sociais. 
B) primazia da responsabilidade dos indivíduos na 

condução da política de assistência social em cada 
esfera de governo. 

C) centralidade na família para concepção e 
implementação dos benefícios, serviços, programas e 
projetos 

D) descentralização político-administrativa, cabendo a 
coordenação, a normatização e a execução somente à 
esfera Federal. 

E) igualdade de direitos e acesso ao atendimento, 
priorizando as áreas de maior vulnerabilidade social, 
preferencialmente nas áreas urbanas. 

 
 
Questão 46 
 
As ações na política de assistência social se segmentam de 
determinadas categorias de proteção. Estas são voltadas 
tanto para prevenir situações de risco por meio do 
desenvolvimento de potencialidades e fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários, quanto para grupos 
que tiveram seus direitos violados e que se encontram sem 
referência ou em situação de ameaça e risco social. Estas 
categorias de proteção são: 
 
A) protecional e institucional. 

B) domiciliar e comunitária. 
C) vincular e de atendimento prioritário. 
D) básica e especial. 
E) básica e complexa. 
 
 
Questão 47 
 
De acordo com o código de ética profissional do assistente 
social, constitui-se como infração disciplinar: 
 
A) Programar, administrar, executar e repassar os 

serviços sociais assegurados institucionalmente. 
B) Não depor como testemunha sobre situação sigilosa 

do usuário de que tenha conhecimento no exercício 
profissional. 

C) Cumprir, no prazo estabelecido, determinações 
emanadas do órgão ou autoridade dos conselhos, em 
matéria destes, depois de regularmente notificado. 

D) Denunciar ao conselho regional as instituições  onde 
as condições de trabalho não sejam dignas ou possam 
prejudicar os usuários ou profissionais. 

E) Exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou 
facilitar, por qualquer meio, o seu exercício aos não 
inscritos ou impedidos. 

 
 
Questão 48 
 
Compete ao Conselho Federal de Serviço Social, de 
acordo com o código de ética profissional: 
 
A) Reconhecer que a liberdade é um valor ético central 

para a categoria. 
B) Atuar como tribunal de primeira instância e firmar 

jurisprudência. 
C) Fiscalizar as ações dos conselhos federais e a prática 

exercida pelos profissionais. 
D) Articular-se com os movimentos de outras categorias 

profissionais que partilhem dos princípios do código 
de ética. 

E) Introduzir alterações no código de ética, através de 
uma ampla participação da categoria, num processo 
desenvolvido em ação conjunta com os conselhos 
regionais.  
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Prova objetiva 

Questão 49 
 
Constitui-se em atribuição privativa do Assistente Social, 
de acordo com a lei de regulamentação da profissão 
 
A) treinamento, avaliação e supervisão direta de 

estagiários de serviço social. 
B) planejamento, execução e avaliação de  pesquisas que 

possam contribuir para análise da realidade social. 
C) encaminhar  providências, e prestar orientação social 

a indivíduos, grupos e população. 
D) prestar assessoria à movimentos sociais. 
E) realizar estudos sócio-econômicos com os usuários 

para fins de benefícios. 
 
 
Questão 50 
 
De acordo com a lei 8.069 de 13/06/1990, sobre o direito 
à convivência familiar e comunitária da criança e do 
adolescente: 
 
A) A falta ou carência de recursos constitui motivo 

suficiente para a perda ou suspensão do pátrio poder 
B) Toda criança tem direito a ser criado e educado no 

seio de sua família, conjugando impreterivelmente 
esta ação com adoção de família substituta.  

C) Os filhos havidos ou não da relação do casamento ou 
por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, 
proibidas quaisquer designações discriminatórias 
relativas à filiação.  

D) O pátrio poder será exercido, de forma legítima, pela 
mãe, já que esta é a genitora  e provedora,  e estudos 
indicam que o cuidado da prole fica a cargo da 
mulher. 

E) A perda e a suspensão do pátrio poder são medidas 
decretadas por autoridade policial. 

 
 
Questão 51 
 
As respostas  para fundamentar a ética na totalidade social 
supõe uma apreensão da totalidade, tendo  o trabalho 
como dado ontológico primário,  pressuposto da 
existência humana e forma privilegiada de práxis. O 
trabalho é o fundamento ontológico do ser social e este 
permite o desenvolvimento das mediações que instituem a 
diferencialidade do ser social. As mediações e 
capacidades essenciais, postas em movimento através de 
sua atividadade vital, são conquistadas no processo 
histórico de sua autoconstrução pelo trabalho. De acordo 

com esta afirmativa, podemos referenciar que estas 
mediações são a/o: 
 
A) Sociabilidade, consciência, universalidade e liberdade 
B) Adversidade, substrato, reprodução e sexualidade. 
C) Naturalidade, ambigüidade, inconsciência e privação. 
D) Substrato, Estado, universalidade e modos de 

produção. 
E) Ontologia, Práxis social, reprodução e Estado. 
 
 
Questão 52 
 
Através do projeto de pesquisa, define-se o objeto de 
estudo e, a partir disso, surge a necessidade de selecionar 
uma forma de investigação. Em ciências sociais, 
apoiando-se como referência a pesquisa qualitativa, uma 
técnica que possibilita não só a aproximação com aquilo 
que é desejável conhecer e estudar, mas também de criar 
um conhecimento, a partir da realidade presente no campo 
denomina-se: 
 
A) realidade empírica. 
B) trabalho de campo.  
C) proposta de estudo. 
D) investigação programática. 
E) subjetivação. 
 
 
Questão 53 
 
A assistência social tem por objetivo, de acordo com a lei 
8.742 de 07/12/1993: 
 
A) A proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice. 
B) O desamparo a crianças com hipossuficiência de 

recursos. 
C) A supremacia do atendimento às necessidades sociais 

sobre as exigências de rentabilidade econômica. 
D) A garantia de 2 (dois) salários mínimos de benefício 

mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso 
que comprovem não possuir meios de prover sua 
própria manutenção. 

E) A descentralização político-administrativo para os 
Estados e municípios. 
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Prova objetiva 

Questão 54 
 
A implantação do Serviço Social no Brasil não foi 
processo isolado. Está ligado diretamente a 
transformações  econômicas e sociais e à ação de grupos, 
classes e instituições. A formação dos agentes 
especializados se deu, nesta fase, dentro de determinada 
base social que, marca a origem do Serviço Social. Esta 
base social que durante um longo período, manteve não só 
a formação, mas o doutrinamento e a ideologia formativa, 
denominou-se: 
 
A) reatualização do conservadorismo. 
B) perspectiva modernizadora. 
C) sanitarismo. 
D) Bloco Católico.  
E) Bloco marxista. 
 
Questão 55 
 
Como vertente estratégica para reafirmar e consolidar seu 
papel dentro da sociedade, a Igreja católica, no plano 
ideológico, utiliza-se de uma doutrina social totalitária, 
que envolve um projeto de desenvolvimento harmônico 
para a sociedade, onde o capitalismo é exorcizado de seu 
conteúdo liberal e aparece transfigurado e recristianizado. 
Este projeto de desenvolvimento harmônico da sociedade 
intitula-se:  
 
A) paternalismo. 
B) caridade. 
C) terceira via. 
D) doutrinarismo.  
E) tecnificismo. 
 
Questão 56 
 
Superar a leitura fetichizada do assistencial no serviço 
social é movimento que vai além da questão profissional. 
Implica, de um lado, apreender o assistencial como 
mecanismo histórico presente nas políticas brasileiras de 
corte social; de outro, criar estratégias para reverter essas 
políticas na conjuntura da crise da sociedade brasileira 
para os interesses populares. No que tange à prática, esta 
superação indica um aspecto que deve ser visionado e 
adotado pelo profissional que é o/a: 
 
A) desvelamento da assistência como instância de 

mediação. 
B) superação dos antagonismos de classe. 
C) negação da assistência como método de trabalho.  

D) assistência e assistencialismo, paradigmas 
fragmentados das políticas sociais 

E) atendimento pontual tripartido (caso/grupo/ 
comunidade). 

 
Questão 57 
 
Em avaliação de políticas públicas, determinada categoria 
de avaliação irá trabalhar com os impactos e processos de 
determinado programa ou projeto após sua execução.  A 
esta categoria de avaliação denominamos: 
 
A) final. 
B) ex-ante. 
C) subjacente. 
D) ex-post. 
E) democrática. 
 
Questão 58 
 
O modelo Funcional de família referencia determinados 
papéis típicos onde a mulher–mãe é responsável pelo 
cuidado e educação dos filhos e o homem-pai, pelo 
provimento e exercício da autoridade familiar. Este 
modelo–padrão é difundido por determinada linha 
ideológica, intitulada: 
 
A) marxista. 
B) fenomenologia. 
C) estrutural-funcionalista.  
D) socialismo ortodoxo.  
E) paradigmático. 
 
 
Questão 59 
 
A proposta que surge nos anos 50, como forma de política 
de ajuda e sedução a países subdesenvolvidos, pensada e 
gerida por organizações internacionais, que se 
concentraram nas áreas de educação e agricultura e que 
tinham como vertente de atuação a disseminação do auto-
cuidado, a conscientização das pessoas sobre sua situação 
de marginalidade, estimulando a solidariedade, o 
coletivismo e o progresso através do fomento à 
participação e organização coletiva, denominava-se: 
 
A) comunidades terapêuticas.  
B) políticas de contenção.  
C) welfare state. 
D) comunidade solidária. 
E) desenvolvimento de comunidade.  
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Questão 60 
 
O conceito de Estado que apregoa o alto grau de 
mercantilização dos bens sociais, onde os direitos são 
direcionados para os indigentes e necessitados, onde a 
condição para usufruir dos “benefícios” é a 
contraprestação do trabalho e  que não admite o conceito 
de direitos sociais, pelo simples fato de fazer parte da 
sociedade,  sendo o Estado provedor mínimo do bem-estar 
dos indivíduos é intitulado: 
 
A) estado de direitos. 
B) mercantilista. 
C) estado de bem-estar. 
D) means-testing. 
E) estado liberal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




