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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL                                                     PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01- Enquanto processo racional, o planejamento se organiza por operações complexas e interligadas, que 
conforme explicitado por BAPTISTA, 2003, p. 15-16, pode ser assim representado: 
a) Equacionamento – Operacionalização - Decisão - Ação 
b) Decisão - Retomada da Revisão – Ação - Reflexão 
c) Reflexão – Decisão – Ação - Retomada da Reflexão 
d) Operacionalização – Decisão – Ação - Reflexão 
 
02- De acordo com a Lei n° 8.069/1990, assinale a alternativa incorreta. 
a) 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. 
b) O poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a 
legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade 
judiciária competente para a solução da divergência.  
c) Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no 
interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. 
d) A falta ou a carência de recursos materiais constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder 
familiar. 
 
03- A Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, rege-se por princípios. Assinale a alternativa incorreta, que se 
refere a esses princípios: 
a) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas 
demais políticas públicas. 
b) Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos 
oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para a sua concessão. 
c) Participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no 
controle das ações em todos os níveis. 
d) Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. 
 
04- Conforme a Lei nº 10.741/2003, de 01/10/2003, assinale a alternativa incorreta. 
a) Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e 
todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. 
b) A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo 
menos 60% (sessenta por cento) nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem 
como bem como o acesso preferencial aos respectivos locais. 
c) É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da 
idade. 
d) É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso.  
 
05- Com base no Código de Ética Profissional, assinale a alternativa que não é direito dos Assistentes Sociais: 
a) abster-se, no exercício da Profissão, de práticas que caracterizem a censura, o cerceamento da liberdade, o 
policiamento dos comportamentos denunciando sua ocorrência aos órgãos competentes. 
b) desagravo público por ofensa que atinja a sua honra profissional. 
c) inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos e documentação, garantindo o sigilo profissional. 
d) participação na elaboração e gerenciamento das políticas sociais, e na formulação e implementação de 
programas sociais. 
 
06- De acordo com a Lei Federal nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, constatada a prática de 
violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou 
separadamente, medidas protetivas de urgência, entre outras: 
I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da 
Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003; 
II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; 
III - proibição de determinadas condutas, entre as quais aproximação da ofendida, de seus familiares e das 
testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; 
IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento 
multidisciplinar ou serviço similar; 
V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios. 
Assinale a alternativa  correta: 
a) Apenas I e II estão corretas; 
b) Apenas III está correta; 
c) Apenas III e IV estão corretas; 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL                                                     PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
07-  Assinale a alternativa incorreta em relação ao disposto no livro Estratégias em Serviço Social, 2006: 
a) É apresentado o paradigma da correlação de forças, o qual configura uma ruptura com as visões clínica e 
tecnocrática da intervenção profissional.  Assim, quando um determinado sujeito procura ou se vê diante do 
Serviço Social, ele está numa trajetória de fragilização, de perda de patrimônio ou referenciais, sem atendimento 
de suas necessidades básicas. E, é por isso, que no paradigma de correlação de forças é proposto o 
fortalecimento do dominado (empowerment) e sua defesa (advocacy) como objetivos estratégicos da 
intervenção em Serviço Social em contradição com a perspectiva de reforço do poder dominante ou da mera 
reprodução. 
b) O livro evidencia um posicionamento teórico-político no sentido de se trabalhar o fortalecimento dos oprimidos 
na estratégia de aliança entre profissional e usuário. 
c) FALEIROS, se contrapõe à corrente de pensamento que estabelece a questão social como objeto da 
profissão. Afirma que o modelo econômico político de uma sociedade não pode ser objeto de uma profissão, 
sem confiná-la a uma generalidade que termina por engessar a ação do Serviço Social. 
d) Os textos reunidos nesse livro apresentam como ponto articulador a relação entre o assistencialismo e as 
políticas de seguridade social. Estabelece uma linha de continuidade entre as condições de emergência do 
serviço social no século XVIII e XIX, propondo um novo paradigma. 
 
08- O Código de Ética Profissional  do Assistente Social, dispõe sobre as relações com Assistentes Sociais e 
outros Profissionais. Qual não é considerado dever do assistente social? 
a) Repassar ao seu substituto as informações necessárias à continuidade do trabalho. 
b) Mobilizar sua autoridade funcional, ao ocupar uma chefia, para a liberação de carga horária de subordinado, 
para fim de estudos e pesquisas que visem o aprimoramento profissional, bem como de representação ou 
delegação de entidade de organização da categoria e outras, dando igual oportunidade a todos. 
c) Ao realizar crítica pública a colega e outros profissionais, fazê-lo sempre de maneira objetiva, construtiva e 
comprovável, assumindo sua inteira responsabilidade. 
d) Participar em sociedades científicas e em entidades representativas e de organização da categoria que 
tenham por finalidade, respectivamente, a produção de conhecimento, a defesa e a fiscalização do exercício 
profissional. 
 
09- Segundo a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social - NOB 
RH SUAS, o SUAS realiza a garantia de proteção social ativa, isto é, não submete o usuário ao princípio de 
tutela, mas à conquista de: 
a) condições de autonomia, resiliência e sustentabilidade, protagonismo, acesso a oportunidades, capacitações, 
serviços,condições de convívio e socialização, de acordo com sua capacidade, dignidade e projeto pessoal e 
social. 
b) direitos na gestão da Assistência Social, exercício capacitador e qualificador de vínculos sociais e de projetos 
pessoais e sociais. 
c) vida em sociedade. 
d) nenhuma alternativa está correta. 
  
10- Segundo a Lei Federal nº 8.080/90, as comissões intersetoriais tem a finalidade de articular políticas e 
programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema 
Único de Saúde - SUS. 
 A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as 
atividades: 
I - alimentação e nutrição; 
II - saneamento e meio ambiente; 
III - vigilância sanitária e farmacoepidemiologia; 
IV - recursos humanos; 
V - ciência e tecnologia;  
VI - saúde do trabalhador. 
 
Aponte a alternativa que contenha as afirmativas corretas: 
a) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas. 
c) Todas as afirmativas estão corretas. 
d) Nenhuma afirmativa está correta. 
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11- Segundo o art. 11 da Lei Federal nº 11.340/2006, no atendimento à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências: 
I - garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder 
Judiciário; 
II - encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal; 
III - fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco de 
vida; 
IV - obrigatoriamente, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da 
ocorrência ou do domicílio familiar; 
V - informar à ofendida os direitos a ela conferidos na Lei Federal nº 11.340/2006 e os serviços disponíveis. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas a III está correta. 
c) Apenas III e IV estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
12- Considerando o disposto na PNI pode-se afirmar: 
I- A PNI tem por objetivo assegurar os direitos sociais dos idosos, criando condições para promover sua 
autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. 
II-  Considera-se idoso, para os efeitos da PNI, a pessoa maior de 65 (sessenta e cinco) anos de idade. 
III- O processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo ser objeto de conhecimento e 
informação para todos. 
 
Quais afirmações estão corretas? 
a) Apenas a II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas I e II. 
d) Todas estão corretas. 
 
13- Segundo o Art. 25 do Código de Ética Profissional do(a) Assistente Social (Lei nº 8.662/93) a pena de 
suspensão acarreta ao/à assistente social a interdição do exercício profissional em todo o território nacional, 
pelo prazo de ___________ a _______________.  A suspensão por falta de pagamento de anuidades e taxas 
só cessará com a satisfação do débito, podendo ser cassada a inscrição profissional após decorridos 
________________. 
Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas acima: 
a) 30 (trinta) dias - 2 (dois) anos - três anos da suspensão. 
b) 45 (quarenta e cinco) dias - 3 (três) anos - três anos da suspensão. 
c) 60 (sessenta) dias - 1 (um) ano - dois anos da suspensão. 
d) 120 (cento e vinte) dias - 4 (quatro) anos - cinco anos da suspensão. 
 
14- É correto afirmar, segundo o artigo nº 121 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em que explicita 
sobre a internação ao infrator, a qual constitui medida privativa de liberdade: 
a) Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a três anos. 
b) A liberdade será compulsória aos dezoito anos de idade. 
c) A manutenção da medida de internação (reavaliação) ocorre no máximo a cada dois meses. 
d) Em qualquer hipótese, a desinternação ocorre mediante avaliação de técnicos, não sendo necessário 
preceder de autorização judicial ou do Ministério Público.  

 
15- Segundo a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social - NOB 
RH SUAS a proteção social de assistência social consiste em: 
a) Conjunto de ações, cuidados, atenções, benefícios e auxílios ofertados pelo SUAS para redução e prevenção 
do impacto das vicissitudes sociais e naturais ao ciclo da vida, à dignidade humana e à família como núcleo 
básico de sustentação afetiva, biológica e relacional. 
b) Conjunto de Projetos, Programas para redução do impacto das vicissitudes sociais. 
c) Conjunto de trabalhos para desenvolver o ciclo da vida, à dignidade humana e à família como núcleo básico 
de sustentação afetiva, biológica e relacional. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
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OBS: Não serão exigidas as alterações introduzidas pelo Decreto Federal 6.583/2008 - Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa, alterado pelo Decreto nº 7.875/2012 que prevê que a implementação do Acordo obedecerá ao período de 
transição de 1o de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2015, durante o qual coexistirão a norma ortográfica atualmente em 
vigor e a nova norma estabelecida.”. 

Mitos desfeitos 
 

 Todas as ficções geradas pelas elites, durante longos períodos, ruíram. Entre estas, a mais difundida se 
expressava na afirmação sobre a cordialidade do brasileiro. 
  O brasileiro é o homem cordial. Já diziam os viajantes do período colonial. Quando o forasteiro chega à 
sua casa, o brasileiro o recebe com satisfação e sentimento de solidariedade. Iam mais além. Apontavam os 
mesmos viajantes o respeito da comunidade ______ força policial. Corria um tumulto popular em cidade 
localizada no sul. Chegaram dois soldados e tudo acabou, conta o viajante. A ordem foi prontamente 
restabelecida. Bons tempos em que a autoridade era respeitada. 
  Tudo mudou. Ou a realidade venceu. A violência mascarada, porém endêmica, saltou para a primeira 
página dos jornais e ocupa os noticiários da internet e televisão. Durante largo período, alguns poucos se 
ocuparam em denegrir todas as personalidades investidas em cargos administrativos. Governantes e agentes 
públicos foram tratados como se fossem delinquentes natos. 
  Professores deixaram de ser respeitados. Todo aquele que se ocupa de assuntos coletivos passou a ser 
.............  ou mesmo violentado moralmente.  Não sobrou pedra sobre pedra. Agora, as pedras são utilizadas 
para atos de violência  .............. . A qualquer pretexto violam-se bens públicos e privados. Agridem-se 
autoridades legitimamente investidas em seus cargos e em pleno exercício de suas funções. É inadmissível. A 
violência é um instrumento pernicioso para alguém se fazer ouvir. 
  Os últimos acontecimentos ocorridos nas cidades de todo o Brasil, especialmente Rio de Janeiro e São 
Paulo, apontam para uma enfermidade grave da sociedade. Alguns perderam o respeito por tudo e por todos. É 
o caos. Ora, uma sociedade pode conviver com posições antagônicas. É até positivo. Demonstra que está viva e 
reage. 
  Uma sociedade, contudo, não pode conviver com a violência que fere _______ dignidade humana. 
Rompe a integridade física das pessoas. Entre as grandes conquistas da humanidade se destaca o Estado de 
Direito. Este se encontra balizado pela lei. E a lei indica os limites de atuação dos governantes e também dos 
governados. Estes não podem ferir impunemente os valores do convívio coletivo. Quando isto ocorre e não há o 
pronto posicionamento do Estado, fica demonstrado que os governantes se mostram fracos em preservar a 
rigidez de todo social. 
  Em momentos de tensão social, mesmo que localizada, surgem os grande líderes. Foi assim em todas 
as partes. Não pode ser diferente por aqui, sob pena de chegarmos _______ anomia social. Já basta a negação 
da afirmação histórica: a cordialidade do brasileiro. Não se pode avançar para outra constatação. A nossa 
sociedade está enferma e a caminho do colapso. 
  Só os desavisados podem aceitar esta perspectiva. Os governantes, nas democracias, ............ a 
obrigação cívica de manter a harmonia social e afastar, por meio do devido processo legal, todas as formas de 
agressão. 
  Sente-se uma apatia dos administradores públicos. Em véspera de eleição, governantes procuram se 
preservar na inação. Especialmente, depois da implantação da reeleição, que violou a História política 
republicana. Transformou-se em agente da violência.  
 
                                               (Cláudio Lembo – 28/10/2013 -  disponível em terramagazine.com.br  - adaptado) 
 

As questões a seguir referem-se ao texto acima: 
 
16- Complete as lacunas  ( _______ ) do texto com a alternativa correta: 
a) à – a - à 
b) a – a - à 
c) à – à - a 
d) à – à - à 
 
17- Qual alternativa preenche correta e respectivamente as lacunas ( .......... ) do texto? 
a) indiscriminada – ironisado - têm 
b) discriminada – ironizado - tem 
c) indescriminada – ironizado - tem 
d) indiscriminada – ironizado - têm 
 
18- Assinale a alternativa que apresenta uma assertiva que NÃO pode ser confirmada pelo texto: 
a) Segundo o autor, pessoas fazem uso de desculpas para devastar bens comuns  e de particulares. 
b) Para o autor, quem fere os valores de convívio comum deve ser punido. 
c) Acontecimentos da atualidade ocorridos no país são vistos como positivos pelo autor. 
d) De acordo com o autor, é obrigação dos governantes fazer valer as leis que regem a sociedade. 
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19- Assinale a alternativa cujo termo sublinhado possui o mesmo significado da palavra entre parênteses: 
a) “uma sociedade pode conviver com posições antagônicas...” (contrárias) 
b) “A violência é um instrumento pernicioso para alguém...” (danoso) 
c) “Este se encontra balizado pela lei.” (sinalizado) 
d) “... sob pena de chegarmos ______   anomia social.” (propriedade) 
 
20- Os termos essenciais da oração são sujeito e predicado.  Assinale a alternativa cuja classificação do 
respectivo sujeito e predicado está CORRETA: 
a) “Em véspera de eleição, governantes procuram se preservar na inação.” (sujeito simples/predicado verbal) 
b) “Só os desavisados podem aceitar esta perspectiva.” (sujeito indeterminado/predicado verbal) 
c) “Governantes e agentes públicos foram tratados como...” (sujeito simples/predicado verbo-nominal) 
d) “Corria um tumulto popular em cidade localizada no sul.” (sujeito oculto/predicado nominal) 
 
21- Observe a regência do verbo sublinhado na oração abaixo: 
 “Todas as ficções geradas pelas elites, durante longos períodos, ruíram.” 
Marque a alternativa cujo verbo sublinhado apresenta essa mesma regência: 
a) “E a lei indica os limites de atuação dos governantes...” 
b) “Chegaram dois soldados e tudo acabou,...” 
c) “Professores deixaram de ser respeitados.” 
d) “Apontavam os mesmos viajantes o respeito da comunidade...” 
 
22- Sobre o texto, analise as assertivas a seguir: 
I – Em “A violência mascarada, porém endêmica, saltou para a primeira página dos jornais e ocupa os noticiários 
da internet e televisão.”, analisando sintaticamente, o sujeito dos verbos “saltou” e “ocupa” é “A violência 
mascarada”. 
II – Em “Todo aquele que se ocupa de assuntos coletivos passou a ser .............  ou mesmo violentado 
moralmente.” a expressão “violentado moralmente” se refere a  “Todo aquele que se ocupa de assuntos 
coletivos.” 
IV – Em “Governantes e agentes públicos foram tratados como se fossem delinquentes natos.” - o conectivo 
“como” estabelece uma relação de comparação entre as orações. 
Estão corretas: 
a) Apenas I, II e IV 
b) Apenas II, III e IV 
c) Apenas I, II e III 
d) Todas. 
 
23- As palavras que se acentuam pelas mesmas regras que “violência”, “está”, “ruíram” e “período” são, 
respectivamente: 
a) convívio – até – saúde – endêmica 
b) história  - já – também – página 
c) cívica – além – prejuízo – estágio 
d) noticiário – táxi – excluída – reformatório 
 
24- Leia as afirmativas a seguir e coloque V para as verdadeiras e F para as falsas: 
(    ) Em “... e não há o pronto posicionamento do Estado” a palavra “Estado” é um substantivo próprio, por isso 
escrita com letra maiúscula. 
(   ) Em “Alguns perderam o respeito por tudo e por todos.” o verbo “perder” é irregular e pertence a 2ª 
conjugação. 
(    ) “Não se pode avançar para outra constatação.”  Com a palavra negativa é obrigatório o uso de próclise na 
colocação pronominal. 
(   ) Em “Já diziam os viajantes do período colonial.” – a forma verbal “diziam” está conjugada no pretérito 
perfeito do modo indicativo, na terceira pessoa do plural. 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
a) V – F – V – F 
b) V – V – V – V 
c) V – V – V – F 
d) F – V – F – V 
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25- Observe as palavras sublinhadas dos itens a seguir: 
I – “Todas as ficções geradas pelas elites,...” 
II – “... alguns poucos se ocuparam em denegrir...” 
III – Não pode ser diferente por aqui, ...” 
IV – “Estes não podem ferir impunemente...” 
São PRONOMES os termos sublinhados nos itens: 
a) I e II 
b) II e IV 
c) I, II e IV 
d) I, II e III 
 
26- Leia o trecho: 
“Os governantes, nas democracias, ............ a obrigação cívica de manter a harmonia social e afastar, por 
meio do devido processo legal, todas as formas de agressão.” 
Qual a função sintática da expressão sublinhada no trecho acima? 
a) Complemento nominal 
b) sujeito 
c) Aposto 
d) Adjunto adnominal 
 
27- Leia as assertivas a seguir, a respeito de sinais de pontuação empregados no texto: 
I – Entre as orações “Tudo mudou. Ou a realidade venceu.” – se no lugar do ponto fosse colocada uma 
vírgula e letra minúscula no “Ou”, seria mantida a correção gramatical e seria mantido o sentido do texto. 
II – Em “Agora, as pedras são utilizadas para atos...” – a vírgula separa elementos de mesma função sintática. 
III – Em “Já basta a negação da afirmação histórica: a cordialidade do brasileiro.” – o sinal de dois pontos ( : ) 
foi usado para dar início a uma sequência que explica. 
 
Estão corretos: 
a) Apenas os itens I e II 
b) Apenas os itens II e III 
c) Apenas os itens I e III 
d) Os itens I, II e III 
 
28- Em relação ao texto, é INCORRETO afirmar que: 
a) Em “Corria um tumulto popular...” o nexo “um” exerce a função sintática de adjunto adverbial. 
b) Na oração “Não sobrou pedra sobre pedra.” o autor fez uso de uma figura de linguagem. 
c) Os trechos “Iam mais além.” e “É o caos.” São considerados períodos simples. 
d) Em “Professores deixaram de ser respeitados.” O substantivo “Professores” foi usado no sentido denotativo. 
 
29- Assinale a alternativa cujo verbo sublinhado indica uma ação que se repetiu algumas vezes no passado: 
a) “Só os desavisados podem aceitar esta perspectiva.” 
b) “Entre estas, a mais difundida se expressava na afirmação sobre a cordialidade do brasileiro.” 
c) “Em véspera de eleição, governantes procuram se preservar na inação.” 
d) “É até positivo.” 
 
30- Leia as afirmativas abaixo e coloque C para as certas e E para as erradas: 
(   ) Em “Uma sociedade, contudo, não pode conviver...” o conectivo sublinhado pode ser substituído por “porém” 
sem que se altere a correção gramatical e o sentido do texto. 
(   ) Em “... apontam para uma enfermidade grave da sociedade .” as palavras sublinhadas pertencem à mesma 
classe de palavras, sendo classificadas como substantivos comuns.  
(    ) Em “Quando o forasteiro chega à sua casa”  o uso do sinal indicativo de crase é facultativo. 
(    ) A palavra “respeitados” apresenta um hiato, enquanto que a palavra “seus” apresenta um ditongo. 
(    ) As palavras “pretexto” e “inadmissível” são paroxítonas. 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
a) C - C - C - E - E 
b) C - E - C – C - E 
c) C - C – C - E - C 
d) C – E – C - E - E 
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As questões 31 a 34 foram elaboradas com base na Lei Municipal n.° 1.077/2011, que estabelece o 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de São José do Hortêncio. 
 
31- A forma de provimento do cargo público em que se dá pelo retorno do servidor aposentado por invalidez à 
atividade no serviço público municipal, verificado, em processo, que não subsistem os motivos determinantes da 
aposentadoria, é denominada: 
a) reintegração; 
b) readaptação; 
c) reversão;  
d) recondução. 
 
32- Leia: 
I. A função de confiança é instituída por lei para atender atribuições de direção, chefia e assessoramento.  
II. A função de confiança, a ser exercida exclusivamente por servidor público titular de cargo de provimento 
efetivo, ocorrerá sob a forma de função gratificada. 
III. A designação para o exercício da função gratificada, será feita por ato da autoridade competente, podendo 
ser cumulativa com a nomeação para o cargo em comissão. 
IV. Em nenhuma hipótese, a designação para o exercício de função gratificada poderá recair em servidor 
ocupante de cargo efetivo de outra entidade pública posto à disposição do Município.  
Quais estão corretas? 
a) Apenas as assertivas I e II. 
b) Apenas a assertiva II. 
c) Apenas as assertivas I e III. 
d) Apenas as assertivas I, III e IV. 
 
33- Assinale a alternativa correta: 
a) Remuneração é a retribuição paga ao servidor público pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao 
valor do padrão fixado em lei.  
b) Transporte e vale alimentação são indenizações que podem ser incorporadas para qualquer efeito na 
remuneração do servidor público.  
c) Após cada período de 12 (doze) meses de vigência da relação entre o Município e o servidor, terá este direito 
a férias, na seguinte proporção, 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido de 15 (quinze) a 23 (vinte e 
três) faltas.  
d) Perderá a remuneração do repouso semanal o servidor público que tiver falta injustificada ao serviço durante 
a semana, mesmo que em apenas um turno.  
 
34- Marque a alternativa que está incorreta: 
a) Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço até 8 (oito) dias consecutivos, a partir da 
data do evento, por motivo de casamento.  
b) É obrigatória à concessão e gozo das férias, em um só período, nos dez meses subsequentes à data em que 
o servidor tiver adquirido o direito.  
c) O gozo de auxílio doença por mais de 4 (quatro) meses, mesmo descontínuos, interrompe o período aquisitivo 
de férias.  
d) A critério da Administração, poderá ser concedida ao servidor estável licença para tratar de interesses 
particulares, pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos, sem remuneração.  
 
Em atenção à Lei Orgânica do Município de São José do Hortêncio, responda as questões 35, 36, 37 e 38.  
 
35- Leia: 
I. Os Vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição 
do Município.  
II. Perderá o mandato o Vereador que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das 
sessões ordinárias da Câmara, salvo licença ou missão por esta autorizada ou, ainda, deixar de comparecer a 
cinco (5) sessões extraordinárias convocadas pelo Prefeito, por escrito e mediante recibo de convocação, para 
apreciação de matéria urgente, assegurada ampla defesa em ambos os casos.  
III. Os Vereadores não poderão, desde a expedição do diploma, ser titular de mais de um cargo ou mandato 
público eletivo.  
IV. O Vereador que tiver os direitos políticos suspensos não perderá o mandato, o que ocorrerá somente no 
caso de perda dos direitos políticos.  
Quais estão corretas? 
a) Apenas a assertiva I. 
b) Apenas as assertivas I e II. 
c) Apenas as assertivas II e III. 
d) Apenas as assertivas I, III e IV. 
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36- É da competência exclusiva da Câmara Municipal de Vereadores: 
a) representar o Município judicial e extrajudicialmente;  
b) conceder licença ao Prefeito para afastamento do respectivo cargo;  
c) decretar a desapropriação por utilidade pública ou interesse social, nos termos da legislação federal 
pertinente, de bens e serviços, bem como promovê-la e instituir servidões administrativas; 
d) expedir decretos.  
 
37- Assinale a incorreta: 
a) Ao Município é vedado recusar fé aos documentos públicos. 
b) A convocação extraordinária da Câmara Municipal, inclusive no período de recesso, dar-se-á pelo Prefeito 
Municipal, quando este a entender necessária; pelo Presidente da Câmara e a requerimento de dois terços de 
seus membros. 
c) O Presidente da Câmara de Vereadores vota apenas quando houver empate nas votações, quando a matéria 
exigir deliberação por maioria absoluta ou por dois terços dos membros do Legislativo e nas votações secretas. 
d) Os Secretários do Município, de livre nomeação e demissão pelo Prefeito, são escolhidos dentre brasileiros, 
maiores de 21 (vinte e um) anos, no gozo dos direitos políticos e estão sujeitos, desde a posse, às mesmas 
incompatibilidades e proibições estabelecidas para os Vereadores, no que couber.  
 
38- Leia abaixo: 
I. A Lei Orgânica pode ser emendada mediante proposta de vereadores; do Prefeito e dos eleitores do 
Município. 
II. As leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem maioria absoluta dos votos dos membros da 
Câmara Municipal, observados os demais termos de votações das leis ordinárias. 
III. São da iniciativa privativa do Prefeito Municipal as leis que disponham sobre criação e aumento de 
remuneração de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e a autárquica; 
IV. O Prefeito Municipal poderá solicitar que a Câmara de Vereadores aprecie em regime de urgência os 
projetos de sua iniciativa. 
Quais das assertivas acima estão corretas? 
a) Apenas a assertiva I. 
b) Apenas as assertivas II e III. 
c) Apenas as assertivas I, III e IV. 
d) Todas as assertivas. 
 
39- De acordo com a Constituição Federal de 1988, são considerados brasileiros naturalizados:  
a) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição 
brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, 
depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira;  
b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da 
República Federativa do Brasil;  
c) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 
(quinze) anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira;  
d) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam 
a serviço de seu país. 
 
40- Sobre a Lei Federal n.° 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), assinale a alternativa que constitui ato 
de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública: 
a) permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;  
b) revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de 
medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço;  
c) receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, 
providência ou declaração a que esteja obrigado;  
d) agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do 
patrimônio público.  
 
 
 




