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PROVA Nº 18 - PORTUGUES 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 01, 02, 
03, 04 E 05. 

AS PRIMEIRAS REPRESENTAÇÕES 

Nossa tradição teatral vem da 
Grécia Antiga, civilização considerada 
como berço de nossa cultura. Mas a 
capacidade de representação do 
homem é mais antiga do que isso. A 
origem do teatro pode ser remota 
desde as primeiras sociedades 
primitivas, em que acreditava-se no uso 
de danças imitativas como 
propiciadoras de poderes sobrenaturais 
que controlavam os fatos necessários à 
sobrevivência (fertilidade da terra, 
sucesso nas batalhas, etc.). O teatro, 
em suas origens, possuía caráter 
ritualístico. 

Com o domínio e conhecimento do 
homem em relação aos fenômenos 
naturais, o teatro vai dando lugar às 
características mais educacionais. Na 
Grécia ele nasceu dos rituais que 
compunham os festivais dedicados a 
Dionísio, deus grego do vinho e das 
artes. Uma poesia chamada ditirambo, 
oferecida ao deus nas solenidades 
urbanas, fez surgir a tragédia. Já a 
comédia foi originada nos rituais 
campestres para a divindade. 

Os gregos são referências até os 
dias atuais a todos envolvidos nas artes 
cênicas. Diversas peças teatrais criadas 
na Grécia Antiga são até hoje 
encenadas.  

01) O texto tem como ideia central 

a) A origem do deus do vinho; 
b) A origem do teatro; 
c) A origem da tragédia; 

d) A origem da comedia. 
 

02) De acordo com o texto 
 
a) Uma poesia, chamada ditirambo, 

oferecida ao deus nas solenidades 
campestres, fez surgir a tragédia; 

b) Uma poesia, chamada ditirambo, 
oferecida ao deus nas solenidades 
campestres, fez surgir a comédia; 

c) Uma poesia, chamada ditirambo, 
oferecida ao deus nas solenidades 
urbanas, fez surgir a tragédia; 

d) Uma poesia, chamada ditirambo, 
oferecida ao deus nas solenidades 
urbanas, fez surgir a comédia. 

 

03) Segundo o texto, Dionísio era deus: 
 
a) Da tragédia e do vinho; 
b) Do vinho e das artes; 
c) Das artes e da comédia; 
d) Da fertilidade e das artes. 
 

04) De acordo com as informações 
contidas no texto é CORRETO afirmar 
que: 
 
a) O teatro, em suas origens, possuía 

caráter ritualístico; 
b) O teatro, em suas origens, não 

possuía caráter ritualístico; 
c) Os portugueses são referências até 

os dias atuais a todos envolvidos nas 
artes cênicas; 

d) Nossa tradição teatral vem de 
Portugal. 

 

05) Leia o seguinte trecho. 
 

 “Na Grécia ele nasceu dos rituais 
que compunham os festivais 
dedicados a Dionísio, deus grego do 
vinho e das artes.” 
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Nesse trecho o pronome grifado refere-
se a: 

 

a) Deus; 
b) Dionísio; 
c) Teatro; 
d) Vinho. 
 

06) Marque o item que apresenta 
ERRO na divisão silábica. 

a) Do-mí-ni-o; 
b) Tra-gé-dia; 
c) Su-ces-so; 
d) Re-fe-rên-cia. 
 

07) Assinale a alternativa em que está 
correta a formação do plural. 

a) Guarda-chuva – guardas-chuvas; 
b) Quebra-mar – quebras-mares; 
c) Beija-flor – beijas-flor; 
d) Guarda-chuva – guarda-chuvas. 
 

08) Indique a alternativa em que todos 
os substantivos são femininos. 

a) Champanha – alface – cal; 
b) Cal – alface – grama (peso); 
c) Libido – cal – dinamite; 
d) Alface – champanha – gengibre. 
 
09) Indique a alternativa em que todos 
os substantivos são masculinos. 

a) Champanha – alface – grama (peso); 
b) Champanha – lança-perfume – 

grama (peso); 
c) Libido – cal – dinamite; 
d) Alface – champanha – gengibre. 
 

10) Assinale a frase em que há erro de 
concordância verbal. 

a) Os processos foram arquivados; 

b) A revelação de novos casos de 
corrupção indignou todo o país; 

c) Faz mais de dois anos que não chove 
na minha cidade; 

d) Na reunião, casos polêmicos não 
será discutidos. 

PROVA Nº 19 – CONHECIMENTOS 
ATUAIS - SUPERIOR 

 
 
11) o ponto de partida para a 
constituição do MERCOSUL foi a 
aproximação entre dois importantes 
países da América Latina, , ainda nos 
anos 80 do século passado. 

Esses dois países foram: 

a) Brasil e Paraguai; 
b) Brasil e Estados Unidos;  
c) Brasil e Argentina;  
d) Brasil e Chile. 
 

12) Sistema bipolar de poder mundial 
que, logo após a Segunda Guerra, 
contrapôs os interesses soviéticos e 
norte-americanos, identificados nos 
sistemas socialista e capitalista, 
respectivamente: 
 
a) Guerra dos 100 dias; 
b) Guerra Fria; 
c) Globalização; 
d) Guerra do Golfo. 
 

13) Os grandes bancos, tal como se 
apresentam na atualidade, são fruto do 
processo de expansão da economia: 
 
a) Socialista; 
b) Capitalista; 
c) Globalizada; 
d) Mercantilista. 
 

14) Grupo terrorista responsabilizado 
pelo ataque as Torres Gêmeas nos 
Estados Unidos ocorrido no ano de 
2001: 
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a) Al-Quaeda; 
b) Talibã; 
c) Otan; 
d) Afeganistão. 
 

15) O município de Varginha está 
situado na bacia: 

a) de Furnas; 
b) do Rio das Velhas; 
c) do Rio Grande; 
d) do Rio Sapucaí. 
 

16) A cidade de Varginha tem tradição 
na exportação de:: 

 
a) Minério; 
b) Carne Bovina; 
c) Eletro Eletrônicos; 
d) Café. 
 

17) O Teatro que esteve fechado 
durante alguns anos para reforma mas 
foi reinaugurado em 2011, voltando a 
trazer espetáculos, shows e 
apresentações para o público da cidade 
e região: 
 
a) Teatro Marista Mestrinho; 
b) Teatro Capitólio; 
c) Teatro Central; 
d) Grande Teatro Municipal. 
 

18) “O atleta Jonathan Henrique Silva, 
de 20 anos de idade, escreveu seu 
nome na história de Varginha ao ser o 
primeiro varginhense a conquistar vaga 
nos Jogos Olímpicos, em competição 
individual. A data 31 de março de 2012 
registrou o fato histórico”. 
 
Qual a modalidade do esportista citado 
no texto: 
 
a) Salto Triplo; 
b) Natação; 
c) Arremesso de Dardo; 
d) Salto em distância. 
 

19)  O STF (Supremo Tribunal Federal) 
votou na última quarta-feira dia 09 de 
maio, a favor: 
 
a) da Lei da Ficha Limpa; 
b) da Redução da Taxa Básica de Juros 
cobrados pelos bancos; 
c) da reserva de vagas para cotas 
sociais para alunos de escolas públicas 
em universidades; 
d) a favor da cassação do Senador 
Demóstenes Torres, por envolvimento 
com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. 
 
20) O Senado Federal aprovou na 
quarta feira dia 09 de maio de 2012 a: 
 
a) Lei da Ficha Limpa; 
b) Lei das Cotas Raciais; 
c) Lei Geral da Copa; 
d) Lei Geral do Esporte. 
 

PROVA Nº 21 – ESPECÍFICA 
ASSISTENTE SOCIAL 

 
21) O Serviço Social brasileiro surgiu 
enquanto profissão no cenário do 
desenvolvimento capitalista e do 
agravamento da questão social. 
Considerando a análise a questão social 
naquele contexto favoreceu a adesão 
dos trabalhadores da classe média e 
dos grupos dominantes donos do 
capital. O contexto da época ao qual 
reportamos tais características foi: 
 
a) O final dos anos 20 com o aumento 

da urbanização e a crise de 1929; 
b) Após 1936, com a criação das 

primeiras Escolas de Serviço Social; 
c) Após 1945, com o término da 

segunda grande guerra mundial e as 
refrações por ela deixadas; 

d) Na década de 30 com a necessidade 
de enfrentamento da questão social.  

 
22) A forma de governo adotada na 
época do surgimento do Serviço Social 
brasileiro foi: 
 
a) Democrata; 
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b) Populista; 
c) Liberal; 
d) Ditatorial. 
 
23) Getúlio Vargas para conseguir a 
adesão e o consenso dos trabalhadores, 
estabeleceu uma série de medidas 
integradas no conceito de progresso 
social e institucional. Conseguiu dar 
suporte à expansão do capitalismo no 
Brasil estabelecendo uma política de 
compromissos e conciliações, que teve 
como ponto central:  
 
a) A substituição do sistema agrário-

comercial (mercado externo), pelo 
sistema urbano-industrial (mercado 
interno); 

b) A política de proteção ao trabalhador 
através da legislação trabalhista; 

c) A questão social, que passou a ser 
considerada como uma questão de 
Estado e não mais de polícia; 

d) Em 1942, a criação da Legião 
Brasileira de Assistência (LBA) que 
deu suporte a assistência social. 

 
24) A instituição da Seguridade Social 
como núcleo do Estado, no pós 
Segunda Guerra Mundial, foi 
determinante na regulação das relações 
econômicas e sociais, sob o padrão 
keynesiano-fordista. Dessa forma, os 
direitos da Seguridade Social foram 
baseados no modelo: 
 
a) Bismarckiano e beveridgiano; 
b) Da Lei Eloy Chaves somente; 
c) Da Lei Eloy Chaves e no modelo 

beveridgiano; 
d) Somente no modelo alemão 

Bismarkiano. 
 
25) Marque a alternativa falsa:  
 
a) A Lei Orgânica da Previdência Social 

(LOPS - Lei 3.807/60) uniformizou e 
ampliou a cobertura da população 
urbana; 

b) A criação do Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS) foi 

resultante da fusão do INPS e IAPAS, 
sendo que o INAMPS foi deslocado 
para Ministério da Saúde; 

c) A Seguridade Social compreende 
ações destinadas a assegurar direitos 
relativos à previdência e à assistência 
social; 

d) Após a promulgação da lei Eloy 
Chaves (1923) houveram empresas 
beneficiadas e empregados que 
também passaram a ser segurados 
da Previdência Social. 

 
26) Marque a alternativa verdadeira: 
 
a) Com a Lei Eloy Chaves em 1923, o 

acesso às políticas de saúde foi 
universalizado; 

b) A assistência social esteve 
historicamente associada em âmbito 
institucional e financeiro à 
previdência social; 

c) As diretrizes constitucionais, como 
universalidade, uniformidade e 
equivalência dos benefícios foram 
totalmente materializadas nas 
políticas sociais na história da 
Seguridade brasileira; 

d) A Seguridade Social brasileira 
avançou no sentido de fortalecer a 
lógica social e vem superando a 
lógica do contrato. 

 
27) Segundo Di Giovanni (1998) 
entende-se por Proteção Social: 
 
a) As formas seletivas de distribuição e 

redistribuição de bens materiais 
como alimentação e transferência de 
renda; 

b) O campo dos direitos, a 
universalização dos acessos e a 
responsabilidade social; 

c) A LOAS inserida no sistema do bem-
estar social brasileiro; 

d) As formas institucionalizadas que as 
sociedades usam na proteção de 
parte ou do conjunto de seus 
membros. 
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28) A Proteção Social deve garantir 
como seguranças:  
 
a) Segurança de sobrevivência; 

acolhida e convívio ou vivência 
familiar; 

b) Segurança de autonomia; de 
acolhida; e de convívio familiar; 

c) Segurança de rendimento e de 
autonomia; e vivência familiar; 

d) Segurança de sobrevivência e 
acolhida em casos específicos. 

 
29) É diretriz da Política Nacional de 
Assistência Social:  
 
a) A prioridade do atendimento às 

necessidades sociais sobre as 
exigências de rentabilidade 
econômica; 

b) A igualdade de direitos no acesso ao 
atendimento, sem discriminação de 
qualquer natureza, garantindo-se 
equivalência às populações urbanas e 
rurais; 

c) A centralidade na família para 
concepção e implementação dos 
benefícios, serviços, programas e 
projetos; 

d) A divulgação ampla dos benefícios, 
serviços, programas e projetos 
assistenciais. 

 
30) As proteções afiançadas pela 
Assistência Social são: 
 
a) Proteção Social Básica e Proteção 

Social de Média Complexidade; 
b) Proteção Social Básica e Proteção 

Social Especial; 
c) Proteção Social Básica e Proteção 

Social de Alta Complexidade; 
d) Proteção Social Especial de Média e 

Alta Complexidade. 
 
31) Com relação a Política Nacional de 
Assistência Social marque a alternativa 
falsa: 
 
a) A proteção básica e especial devem 

garantir aos seus usuários o acesso 

ao conhecimento dos direitos 
socioassistenciais bem como a defesa 
destes; 

b) A segurança de sobrevivência ou de 
rendimento e de autonomia deve ser 
efetivada através de benefícios 
continuados e eventuais; 

c) A família se caracteriza como um 
espaço contraditório cujo cotidiano de 
convivência é marcado por conflitos, 
mas ausente de desigualdades; 

d) A importância da família na vida 
social e merecedora da proteção do 
Estado, se deve ao fato de que a 
realidade tem processos de 
penalização e desproteção das 
famílias brasileiras. 

 
 
32) A participação popular foi efetivada 
na LOAS (art. 5º) consolidando o 
controle social no processo de gestão 
com caráter democrático e 
descentralizado. No Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS) os espaços 
privilegiados onde se efetivará essa 
participação são:  
 
a) As comissões intergestoras 

bipartites; 
b) Os conselhos e as conferências; 
c) Os fóruns da sociedade civil; 
d) As comissões intergestoras 

tripartites. 
 
33) O Movimento pela Reforma 
Psiquiátrica significou: 
 
a) Mudanças culturais nos processos de 

trabalho e estrutura dos serviços 
psiquiátricos, objetivando a 
desinstitucionalização psiquiátrica; 

b) A institucionalização do paciente pelo 
asilamento, por considerar ainda que 
este o atendimento adequado; 

c) O reconhecimento de que a 
Psiquiatria não é capaz de dar conta 
da complexidade das questões 
psiquiátricas; 

d) Um conjunto de propostas e 
organizações técnico-administrativas, 
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sobre as intervenções psiquiátricas, 
para transformar a relação da 
sociedade brasileira com o doente 
mental. 

 
34) A Lei 10.216/02 dispõe sobre a 
proteção e os direitos das pessoas 
portadoras de transtornos mentais e 
redireciona o modelo assistencial em 
Saúde Mental. Dessa forma marque a 
alternativa que não configura o direito 
de um paciente portador de transtorno 
mental: 

a) Ser protegido contra qualquer forma 
de abuso e exploração; 

b) Receber o maior número de 
informações a respeito de sua doença 
e de seu tratamento; 

c) Ser tratado somente em serviços 
ambulatoriais de CAPS; 

d) Ter garantia de sigilo nas 
informações prestadas por ocasião do 
atendimento. 

 
35) Sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei 8.069/90) marque a 
alternativa verdadeira:  

a) É ofertado à gestante, através do 
Sistema Único de Saúde, o 
atendimento pré-natal; 

b) A criança e o adolescente portadores 
de deficiência receberão atendimento 
especializado; 

c) É facultado ao poder público o apoio 
alimentar à gestante e à nutriz que 
dele necessitem; 

d) As condições para o aleitamento 
materno, inclusive aos filhos de mães 
submetidas a medida privativa de 
liberdade é de responsabilidade do 
poder público e optativa para os 
empregadores.  

 
36) São medidas aplicáveis às 
entidades de atendimento 
governamentais que descumprirem 
obrigação constante do art. 94 do ECA, 
exceto:  

a) Afastamento provisório de seus 
dirigentes; 
b) Fechamento de unidade ou 
interdição de programa; 
c) Cassação do registro; 
d) Advertência. 
 
 
37) Sobre a prática dos atos 
infracionais (Lei 8.069/90 – ECA) 
marque a alternativa verdadeira:  
 
a) A internação, antes da sentença, 

pode ser determinada pelo prazo 
máximo de trinta dias; 

b) O ato infracional não pode ser 
descrito como crime ou contravenção 
penal; 

c) A idade do adolescente à data do 
fato do ato infracional é irrelevante 
para os efeitos da Lei (ECA); 

d) Ao ato infracional praticado por 
criança corresponderão medidas 
previstas específicas de proteção. 

 
38) Entre as medidas socioeducativas 
aplicáveis aos adolescentes infratores a 
prestação de serviços comunitários 
(PSC) consiste na realização de tarefas 
gratuitas de interesse geral, em um 
período de seis meses, com jornada 
máxima semanal de: 
 
a) Oito horas, em dias úteis, sábados, 

domingos e feriados; 
b) Doze horas somente em dias úteis; 
c) Doze horas em dias úteis e sábados; 
d) Oito horas somente em dias úteis.  
 
39) Segundo o Estatuto do Idoso (LEI 
Nº 10.741/03) a garantia de prioridade 
do idoso não compreende a:  
 
a) Viabilização de formas alternativas 

de participação, ocupação e convívio 
do idoso com as demais gerações; 

b) Atendimento preferencial imediato e 
individualizado junto aos órgãos 
públicos e privados; 
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c) Acesso condicionado à rede de 
serviços de saúde e a assistência 
social locais; 

d) Priorização do atendimento do idoso 
por sua própria família, em 
detrimento do atendimento asilar. 

 
40) O Estatuto do Idoso (LEI Nº 
10.741/03) aponta a questão do 
transporte para os maiores de 65 
(sessenta e cinco anos) assegurando a 
gratuidade dos transportes coletivos 
públicos urbanos na seguinte 
proporção de assentos: 
   
a)  5% (cinco por cento); 
b)  20% (vinte por cento); 
c) 15% (quinze por cento); 
d) 10% (dez por cento).  
 
41) A soberania popular é exercida, 
EXCETO: 

a) pelo sufrágio universal; 
b) pelo voto direto; 
c) pelo voto secreto; 
d) pelo Presidente da República. 
 
42) Instituir e arrecadar i imposto sobre 
serviços de qualquer natureza compete: 
 
a) à União; 
b) aos municípios; 
c) aos Estados; 
d) aos Distritos Municipais. 
 
43) O controle externo do Município é 
exercido: 
 
a) pelo Poder Legislativo; 
b) pelo Prefeito Municipal; 
c) Pelo Poder Executivo; 
d) Pelo Controle Interno Municipal. 
 
44) São princípios da Administração 
Pública estabelecidos na Constituição 
Federal de 1988, EXCETO: 
 
a) legalidade; 
b) moralidade; 
c) ineficácia; 

d) impessoalidade. 
 
45) São cargos em que é permitida a 
acumulação remunerada, quando 
houver compatibilidade de horários, 
EXCETO: 
 
a) 2 de professor; 
b) 1 de professor com outro técnico; 
c) 1 cargo de médico e outro técnico 

administrativo; 
d) dois cargos de enfermeiro. 
  
46) Uma autarquia pertence: 
 
a) ao poder legislativo; 
b) à administração direta municipal; 
c) à administração privada; 
d) à administração indireta municipal. 
 
47) A estabilidade é do servidor público 
é adquirida no exercício de cargo: 
  
a) comissionado; 
b) gratificado; 
c) efetivo; 
d) eletivo. 
 
48) Sobre a licitação é correto afirmar, 
EXCETO: 
 
a) destina-se a garantir a observância 

do princípio constitucional da 
isonomia; 

b) tem por objetivo selecionar a 
proposta mais vantajosa para a 
administração; 

c) O procedimento licitatório caracteriza 
ato administrativo formal, seja ele 
praticado em qualquer esfera da 
Administração Pública; 

d) A licitação será sigilosa, não devendo 
ser públicos e acessíveis ao público 
os atos de seu procedimento. 

 
49) Modalidade de licitação entre 
interessados devidamente cadastrados 
ou que atenderem a todas as condições 
exigidas para cadastramento até o 
terceiro dia anterior à data do 
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recebimento das propostas, observada 
a necessária qualificação: 
 
a) Concorrência; 
b) Tomada de Preços; 
c) Pregão; 
d) Convite. 
 
50)  O valor limite para a modalidade 
convite nas compras não relacionadas à 
obras e serviços de engenharia é de: 
 
a) 8.000,00; 
b) 80.000,00; 
c) 15.000,00; 
d) 150.000,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 




