
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO/MG – 

SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 01/2013 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO 
TÉCNICO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

Leia atentamente as instruções abaixo: 
 

- Esta prova contém 20 questões de múltipla escolha com 04 opções de resposta cada; 
- Confira a quantidade de questões e de páginas desta prova e seus dados que constam da folha de respos-

tas que está sendo entregue junto com esta prova; 
- Transcreva para a Folha de Respostas a alternativa que julgar correta; 
- Assinale somente uma alternativa em cada questão; 
- Sua resposta não será computada se houver marcação de duas ou mais alternativas ou contiver rasuras; 
- Não rasure a Folha de Respostas, pois não será distribuída outra; 
- O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal, juntamente com a folha de respostas, seu caderno de 

questões. 
- A prova objetiva será disponibilizada no site no ato da publicação do Gabarito Oficial e ficará disponível 

para os candidatos até o dia 18/07/2013. 
- O candidato poderá utilizar o verso da prova para cálculos, se necessário; 
- O candidato poderá anotar suas respostas somente na folha de rascunho padrão entregue pelo Fiscal de 

Sala; 
- Leia com atenção cada questão da prova e não deixe nenhuma sem resposta; 
- Faça a prova com calma; 
- Duração desta prova: (02h30min) Duas horas e trinta minutos;  
- A ausência do recinto de provas somente será permitida depois de decorridos 60 minutos do início das 

mesmas; 
- O gabarito oficial será divulgado no site e no quadro de avisos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social a partir das 09 horas do dia 15/07/2013; 

 
ATENÇÃO ao preencher a Folha de Respostas! 

E não esqueça de assiná-la no campo apropriado! 
A não assinatura na Folha de Respostas elimina o candidato! 

 
A Folha de Respostas contém as necessárias instruções de seu preenchimento. 

 
Boa Prova! 

 
 
Inscrição nº: 
 
 
Nome do candidato: 
 
 

 

 

 
Reis & Reis Auditores Associados
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PROVA Nº 03 
Aspectos Profissionais, Cultura e 

Conhecimentos Gerais 
 
01) Nos termos da Declaração Universal dos Direitos Humanos é correto afirmar, 
EXCETO: 
 
a) Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos; 
b) Todo ser humano é obrigado a fazer parte de uma associação, desde que pacífi-

ca; 
c) Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabe-

lecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, 
sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou 
social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição; 

d) Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual pro-
teção da lei. 

 
02) A coordenação e as normas gerais correlatas às ações governamentais na á-
rea da assistência social é promovida: 
 
a) Pela esfera federal de governo; 
b) Pela esfera estadual de governo; 
c) Pela esfera Municipal de governo; 
d) Pelas Organizações Não Governamentais. 
 
03) A vigilância socioassistencial visa: 
 
a) À garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos; 
b) A garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiên-

cia e a todo idoso; 
c) Analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência 

de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos; 
d) Garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais; 
 
04) Acerca da organização da assistência social é correto afirmar, EXCETO: 
 
a) A proteção social básica refere-se ao conjunto de serviços, programas, projetos e 

benefícios da assistência social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e 
risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do 
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; 

b) A proteção social especial consiste no conjunto de serviços, programas e proje-
tos que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e 
comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisi-
ções e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de 
violação de direitos. 

c) A vigilância socioassistencial é um dos instrumentos das proteções da assistência 
social; 
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d) As proteções sociais básica e especial não poderão ser ofertadas pela rede socio-
assistencial, formada exclusivamente pelas organizações de assistência social 
vinculadas ao Suas.  

 
05) Unidade pública municipal, de base territorial, localizada em áreas com maio-
res índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços 
socioassistenciais no seu território de abrangência e à prestação de serviços, pro-
gramas e projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias: 
 
a) Conselho Municipal de Assistência Social; 
b) Secretaria Municipal de Assistência Municipal; 
c) Centro de Referência de Assistência Social (Cras); 
d) Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). 
 
06) “entende-se como uma das seguranças primordiais da política de assistência 
social. Ela opera com a provisão de necessidades humanas que começa com os di-
reitos à alimentação, ao vestuário e ao abrigo, próprios à vida humana em socieda-
de. A conquista da autonomia na provisão dessas necessidades básicas é a orienta-
ção desta segurança da assistência social.”  
 
O texto acima se refere a: 
 
a) Segurança de sobrevivência; 
b) Segurança de acolhida; 
c) Segurança de convívio; 
d) Segurança de vivência familiar. 
 
07) A Política Pública de Assistência Social objetiva: 
 
I - Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e, 
ou, especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem. 
II - Contribuir com a inclusão e a eqüidade dos usuários e grupos específicos, am-
pliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais, exclusi-
vamente em áreas rurais. 
III - Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na 
família, e que garantam a convivência familiar e comunitária. 
 
Indique a alternativa correta: 
 
a) Todas as afirmativas estão corretas; 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas; 
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas; 
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
 
08) Sobre o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, é correto afirmar, EXCE-
TO: 
 
a) Refere-se a um modelo de gestão centralizado e co-participativo com responsabi-
lidades definidas entre a iniciativa pública e a iniciativa privada; 
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b) constitui-se na regulação e organização em todo o território nacional das ações 
socioassistenciais; 

c) Os serviços, programas, projetos e benefícios têm como foco prioritário a atenção 
às famílias, seus membros e indivíduos e o território como base de organização, 
que passam a ser definidos pelas funções que desempenham, pelo número de 
pessoas que deles necessitam e pela sua complexidade; 

d) Pressupõe a gestão compartilhada, co-financiamento da política pelas três esferas 
de governo e definição clara das competências técnico-políticas da União, Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios, com a participação e mobilização da sociedade 
civil, e estes têm o papel efetivo na sua implantação e implementação. 

 
 
09) Acerca da Assistência Social aos idosos é correto afirmar, EXCETO: 
 
a) Será prestada, de forma articulada, conforme os princípios e diretrizes previstos 
na Lei Orgânica da Assistência Social, na Política Nacional do Idoso, no Sistema 
Único de Saúde e demais normas pertinentes; 

b) Aos idosos, a partir de 65 anos, que não possuam meios para prover sua subsis-
tência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de 
1 (um) salário-mínimo; 

c) Todas as entidades de longa permanência, ou casa-lar, são obrigadas a firmar 
contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada; 

d) No caso de entidades filantrópicas, ou casa-lar, é proibido promover a cobrança 
de participação do idoso no custeio da entidade. 

 
 
10) Acerca do Direito à Convivência Familiar e Comunitária não é correto afirmar: 
 
a) Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua 
família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência fa-
miliar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de 
substâncias entorpecentes; 

b) Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento 
familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada doze 
meses; 

c) A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institu-
cional não se prolongará por mais de 2 (dois) anos, salvo comprovada necessida-
de que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela auto-
ridade judiciária; 

d) 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. 

 
PROVA Nº 06 - Específica 

Técnico em Elaboração de Projetos 
 

11) A função ________ conta o número de células dentro de um intervalo que 
atendem a um único critério que você especifica. Por exemplo, é possível contar 
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todas as células que começam com uma certa letra ou todas as células que contêm 
um número maior do que ou menor do que um número que você especificar.  
 
Marque a alternativa que preenche corretamente a lacuna: 
 
a) SE.ENTAO 
b) CONT.SE; 
c) SOMA; 
d) SE.  
 
12) Considere o texto abaixo digitado na célula A1 de uma planilha do Microsoft Ex-
cel 2003: 
 
Sarzedo é um município brasileiro do estado de Minas Gerais 
 
Ao aplicar a função =DIREITA(A1;12) na célula A2 obtemos o seguinte resultado: 
 
a) Sarzedo é um município brasileiro do estado de ; 
b) de Minas Gerais; 
c) Minas Gerais; 
d) Erro de sintaxe. 
 
13) Considere que seja digitado uma expressão na célula A3 da planilha do Micro-
soft Excel 2010 mostrada abaixo, em sua configuração padrão, e assinale a afirma-
tiva correta: 
 

 
 
a) A fórmula =ESQUERDA(SOMA(A1;C2);1) resulta no valor 3; 
b) A fórmula =CONCATENAR(ESQUERDA(B1;1);C1) resulta no valor 35; 
c) A fórmula =SOMA(A1:C1;ESQUERDA(B2;1)) resulta no valor 50; 
d) A fórmula =SOMA(A1:C1;A2:C2) resulta no valor 80; 
 
14) Considere a planilha abaixo que armazena a nota de 4 provas do Aluno1. Cada 
prova vale 25 pontos e o Aluno1 precisa ter no mínimo 60 e no máxima 100 pontos 
no somatório das 4 notas. O software utilizado é o Microsoft Excel 2010 na sua con-
figuração padrão.  
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Qual fórmula deve ser digitada na célula F2 para exibir uma mensagem se o aluno 
foi Aprovado ou Reprovado considerando as informações acima: 
a) = SE(MÉDIA(B2;C2;D2;E2) >=60; "Aprovado"; "Reprovado"); 
b) = SE(MED(B2;C2;D2;E2) >60; "Aprovado";"Reprovado"); 
c) = SE(SOMATORIO(B2:E2) >=60; "Aprovado";"Reprovado"); 
d) = SE(SOMA(B2:E2)>=60; "Aprovado";"Reprovado"); 
 
15) Todas as alternativas abaixo apresentam fórmulas corretas para somar valores 
contidos nas células A1 até A5, inclusive e sem intervalos, exceto: 
 
a) =SOMA(A1:A5) 
b) =SOMA(A1;A5) 
c) =SOMA(A1;A2;A3;A4;A5) 
d) =A1+A2+A3+A4+A5 
 
16) Sobre a utilização do Microsoft Office Excel podemos afirmar, exceto: 
 
a) É utilizado quando se quer trabalhar com cálculos; 
b) É voltado para análise matemática; 
c) É um programa de planilha eletrônica; 
d) Deve ser utilizado para trabalhar com textos e relatórios. 
 
17) Considere a seguinte planilha do Microsoft Office Excel 2010. 
 

  
 
Ao clicar e manter pressionado o botão esquerdo do mouse no quadrado presente 
no canto inferior direito dessa seleção e arrastar até a célula A5, os valores que fi-
carão presentes nas células A2, A3, A4 e A5 serão, respectivamente: 
 
a) 1, 1, 1 e 1; 
b) 1, 2, 3, 4 e 5; 
c) 2, 3, 4 e 5; 
d) 1, 2, 3 e 4. 
 
18) Qual será o resultado da função =E(2>5;1<3;10>11), considerando a utiliza-
ção do Microsoft Office Excel 2010  na célula A1: 
 
a) VERDADEIRO; 
b) FALSO; 
c) CERTO; 
d) ERRADO.  
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19) Considerando a planilha parcial do Microsoft Excel 2010 mostrada abaixo.  
 

  
 

Qual será o resultado na célula A6 ao se clicar no ícone : 
 
a) 5; 
b) 10; 
c) 14; 
d) 15. 
 
20) No Microsoft Office 2010 a combinação de teclas “Ctrl+S” tem por finalidade: 
 
a) Salvar um documento ativo; 
b) Abrir um documento; 
c) Imprimir a planilha atual; 
d) Sublinhar o conteúdo da célula ativa. 
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