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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2013 

 
 

Cargos: Agente Administrativo do CRAS e Auxiliar Administrativo do CREAS 
 

NOME: 
 
 
INSTRUÇÕES 
1.1. A prova é individual 
1.2.  Leia cuidadosamente cada questão, escolha a resposta e assinale-a a tinta. 
1.3.  Valor da prova: 120 (cento e vinte) pontos, sendo 06 (seis) pontos para cada questão 
proposta. 
1.4. Não é permitido qualquer tipo de consulta. 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
As questões 01, 02, 03, 04 e 05 se referem ao texto seguinte. Leia-o atentamente e 
responda às questões propostas. 
 

A importância do servidor público1 
 

Augusto Dourado (Especialista em RH) 
 

  O cidadão quer um serviço público proporcionado pelo Estado que funcione, e para 
isso exige servidores dedicados e preparados para fazerem o melhor com o objetivo de 
atenderem às suas necessidades. 
  A prestação do serviço público é das mais importantes atividades de uma 
comunidade, de uma sociedade ou de uma nação. Nenhum país, estado ou município 
funciona sem seu quadro de servidores públicos, responsáveis pelos diversos serviços 
colocados à disposição do cidadão. 

Portanto, é de suma importância exaltar quem executa o papel de prestador de 
serviço à sociedade. Neste contexto, prestar serviço à população com qualidade e 
dedicação deve ser sempre a meta dos servidores e estar entre seus objetivos. 

Segundo se depreende das disposições constitucionais em vigor, servidores 
públicos são todos aqueles que mantêm vínculo de trabalho profissional com os órgãos e 
entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos de qualquer delas: União, 
Estados, Distrito Federal, Municípios e respectivas autarquias, fundações, empresas 
públicas e sociedades de economia mista. 

Trata-se de designação genérica e abrangente introduzida pela Carta de 1988, 
uma vez que, até a promulgação da Constituição Federal hoje em vigor, prevalecia a 
denominação de funcionário público para identificação dos titulares de cargos na 
administração direta, considerando-os equiparados aos ocupantes de cargos nas 
autarquias, aos quais se estendia o regime estatutário. 

A partir, portanto, da Constituição de 1988, desaparece o conceito de funcionário 
público, passando-se adotar a designação ampla de servidores públicos. 

                                                           
1
 http://www.portaldoservidor.ba.gov.br/noticias/orientacao/importancia-do-servidor-publico-artigo-de-augusto-

dourado 
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A cada dia, o papel do servidor público não é apenas o de ser estável. É muito 
mais do que isso, pois a sua atuação está necessariamente voltada para os anseios da 
comunidade ou sociedade. 

A estabilidade dos servidores somente se justifica se ela assegura, de um lado, a 
continuidade e a eficiência da Administração e, de outro, a legalidade e impessoalidade 
da gestão da coisa pública. 

A responsabilidade do servidor público é muito grande, tornando-se um privilégio 
por tratar-se de um agente de transformação do Estado. 

O servidor deve estar sempre a serviço do público e, a partir desta lógica, listamos 
alguns princípios fundamentais à sua atuação:  
o Agente de transformação a serviço da cidadania, o que se torna uma diferença 

marcante dos demais trabalhadores; 
o Compromisso intransigente com a ética e com os princípios constitucionais; 
o Atualização permanente e desenvolvimento de novas competências; 
o Capacidade de lidar com a diferença e a diversidade; 
o Habilidade para atuar em diferentes contextos e sob diversos comandos; 
o Lidar com o que é de todos. 
  O principal diferencial do servidor público é que este tem a oportunidade de servir à 
comunidade em que está inserido. Por isso, esta não pode ser vista como uma profissão 
qualquer, e sim como um desafio de se cuidar do que é de todos nós. 
 
 

QUESTÕES 
 
 
01 - De acordo com o texto: 
(A) a condição para que se obtenha serviço público de qualidade é a estabilidade dos 
servidores; 
(B) os servidores constituem o recurso mais importante da Administração Pública e, por 
isso, devem ser dedicados e satisfatoriamente preparados; 
(C) os recursos tecnológicos constituem o capital mais importante em qualquer 
organização, inclusive na Administração Pública; 
(D) os servidores públicos constituem uma categoria privilegiada de trabalhadores e, por 
isso, são beneficiados com a estabilidade; 
(E) a qualidade dos serviços públicos independe da dedicação e preparação dos 
servidores. 
 
02 - De acordo com o texto: 
(A) deve ser a meta dos servidores a conquista permanente de direitos; 
(B) não há necessidade de uma política de valorização profissional, pois os servidores 
devem ser dedicados e capacitados por si mesmos; 
(C) os servidores públicos devem ter como meta permanente a prestação de serviços de 
qualidade, pois ela é uma das mais importantes atividades de uma comunidade, de uma 
sociedade ou de uma nação; 
(D) a prestação de serviços públicos tem a mesma importância e natureza da prestação 
de serviços privados; 
(E) a principal meta dos servidores públicos é a sua organização em instâncias 
reivindicatórias, como os sindicatos e as associações. 
 
03 - A estabilidade dos servidores, segundo o texto: 
(A) é um fim em si mesmo; 
(B) não tem qualquer correlação com os princípios que regem a Administração Pública; 
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(C) é própria da Administração Pública em qualquer país do mundo; 
(D) tem natureza instrumental; 
(E) é apenas dentre os direitos inerentes à categoria. 
 
04 - São diretrizes que devem nortear a atuação dos servidores públicos, EXCETO: 
(A) desídia no trato com a coisa pública; 
(B) ser agente de transformação a serviço da cidadania, o que se torna uma diferença 
marcante dos demais trabalhadores; 
(C) compromisso intransigente com a ética e com os princípios constitucionais; 
(D) atualização permanente e desenvolvimento de novas competências; 
(E) capacidade de lidar com a diferença e a diversidade. 
 
05 - São instrumentos de promoção da valorização do servidor público, condizentes com 
as ideias defendidas no texto acima: 
(A) programas de capacitação permanente; 
(B) plano de cargos, carreiras e vencimentos que considere o tempo de serviço, os 
esforços de escolarização e capacitação e os resultados produzidos; 
(C) vantagens funcionais que considerem unicamente o fator tempo como critério de 
obtenção; 
(D) avaliação periódica de desempenho visando premiar os bons resultados, identificar as 
disfunções, os pontos fortes e os pontos fracos da equipe e apresentar soluções 
condizentes com a realidade do serviço público; 
(E) melhor aproveitamento possível do quadro permanente, inclusive nas funções de 
direção, chefia e assessoramento. 
 
06 - Pediram para _______ falar ________ ontem, sobre aquele assunto de interesse da 
comunidade, mas não ________ encontrei em parte alguma. 
 
(A) mim - consigo - a; 
(B) eu - com ela - lhe; 
(C) mim - consigo - lhe; 
(D) mim - contigo - te; 
(E) eu - com ela - a. 
 
07 - Assinale a alternativa em que a palavra não foi formada pelo acréscimo de um 
prefixo. 
(A) refazer; 
(B) superproteção; 
(C) reacender; 
(D) redesenhar; 
(E) resposta. 
 
08 - Marque a alternativa em que a palavra é acentuada pelo mesmo motivo que se 
acentua a palavra “última”: 
(A) milionário; 
(B) boné; 
(C) tímido; 
(D) também; 
(E) detém. 
 
09 - Marque a frase em que ocorreu um erro de concordância. 
(A) na cidade de Montes Claros houveram vários tremores de terra neste ano. 
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(B) mesmo que fosse para uma cidade distante, havia muitos candidatos ao cargo 
indicado. 
(C) existem muitos casos de dengue no Brasil. 
(D) a professora redigiu menos provas do que o necessário para a sua turma. 
(E) não obstante a aparência tranquila, percebia-se nela uma atitude de revolta. 
 
10. Assinale a alternativa correta quanto à colocação do pronome: 
(A) nem diga-se que o dinheiro acabou; 
(B) a atividade que absorve-me muito; 
(C) em tratando-se de bebidas, prefiro aquelas que não contêm álcool; 
(D) é possível que tudo se resolva com o tempo; 
(E) esta é a parte do trabalho que encanta-me até o infinito. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11 - São princípios da Administração Pública, previstos no caput do art. 37 da 
Constituição Federal de 1998: 
(A) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e planejamento; 
(B) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e autotutela; 
(C) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e economicidade; 
(D) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e transparência; 
(E) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
 
12 - Marque a resposta CERTA: 
(A) o Município de Divino é uma autarquia instituída por lei estadual; 
(B) o Município de Divino é um ente federado autônomo, de acordo com a Constituição 
Federal de 1988; 
(C) o Município de Divino não possui autonomia política, administrativa e financeira; 
(D) o chefe do Poder Executivo é o presidente da Câmara de Vereadores; 
(E) o Município de Divino é uma entidade de direito privado. 
 
13 - Marque a alternativa ERRADA:  
(A) a Administração Pública é composta por órgãos e entidades da Administração Direta e 
Indireta; 
(B) o Município de Divino é regido por uma Lei Orgânica, aprovada pela Câmara de 
Vereadores, observada a Constituição Federal e a Constituição Estadual; 
(C) o prefeito é o chefe do Poder Executivo Municipal, eleito para mandato de 04 (quatro) 
anos pelo direto e secreto; 
(D) uma vez eleitos, os vereadores do Município de Divino são vitalícios; 
(E) os vereadores do Município de Divino são escolhidos por voto direito dos eleitores 
cadastrados junto à Justiça Eleitoral. 
 
14 - Marque a resposta CERTA: 
(A) o Município de Divino é uma pessoa jurídica de direito público interno; 
(B) o Município de Divino é uma pessoa jurídica de direito internacional; 
(C) o Município de Divino é uma pessoa jurídica de direito privado; 
(D) o Município de Divino é uma pessoa jurídica de direito comunitário; 
(E) o Município de Divino é uma pessoa jurídica de direito alternativo. 
 
15 - Marque a resposta CERTA: 
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(A) um dos requisitos para a admissão em cargo público é a idade mínima de 21 (vinte e 
um) anos; 
(B) um dos requisitos para a admissão em cargo público é a idade mínima de 18 (dezoito) 
anos; 
(C) um dos requisitos para a admissão em cargo público é a idade mínima de 16 
(dezesseis) anos; 
(D) um dos requisitos para a admissão em cargo público é a idade mínima de 25 (vinte e 
cinco) anos; 
(E) um dos requisitos para a admissão em cargo público é a idade mínima de 20 (vinte) 
anos. 
 
16 - A Lei mais importante do Brasil, sendo o fundamento de validade de todas as demais 
leis, é: 
(A) o Código Civil; 
(B) a Constituição do Estado; 
(C) a Lei Orgânica Municipal; 
(D) a Constituição Federal; 
(E) o Código Penal. 
 
17 - Marque a resposta CERTA: 
(A) os servidores públicos têm direitos e deveres no exercício das suas funções; 
(B) pode haver discriminação na admissão de servidores públicos em razão do sexo ou 
da procedência; 
(C) a acumulação de cargo público é a regra e a proibição de acumulação é a exceção; 
(D) todos os cargos públicos são preenchidos apenas por concurso público, até mesmo 
os cargos comissionados; 
(E) todos os cargos públicos são de livre nomeação e exoneração. 
 
18 - São direitos dos servidores públicos municipais, EXCETO: 
(A) o décimo terceiro salário; 
(B) exercer atividade comercial na repartição onde trabalha; 
(C) as férias remuneradas; 
(D) salário não inferior ao mínimo nacional; 
(E) pagamento de horas extras. 
 
19 - O servidor efetivo do Município de Divino:  
(A) é regido pela CLT; 
(B) é regido pelo Estatuto dos Servidores do Estado de Minas Gerais; 
(C) é regido pela Lei Orgânica da Magistratura; 
(D) é regido pelo Estatuto dos Servidores Municipais; 
(E) é regido pelas cláusulas do contrato de trabalho. 
 
20 - Marque a resposta CERTA: 
(A) ao servidor público concursado é assegurada a estabilidade após 02 (dois) anos de 
efetivo exercício; 
(B) ao servidor público concursado é assegurada a estabilidade após 01 (um) ano de 
efetivo exercício; 
(C) ao servidor público concursado é assegurada a estabilidade após 03 (três) anos de 
efetivo exercício; 
(D) ao servidor público concursado é assegurada a estabilidade após 06 (seis) meses de 
efetivo exercício; 
(E) o servidor público concursado não tem direito à estabilidade. 
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