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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões numeradas de 01 a 15
QUESTÃO 01
A Política de Assistência Social, historicamente influenciada pelas práticas sócio-históricas de filantropia e caridade,
ainda traz consigo um ranço conservador favorável à compreensão desta como sendo uma política de atenção
exclusiva às necessidades dos mais pobres. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, outros
significados e finalidades foram construídos e atribuídos a essa política social pública, enquanto um dos tripés da
Seguridade Social brasileira. Assim sendo, ao demarcar a emergência de novos arcabouços legais, calcados em
novas perspectivas teóricas, nem sempre condizentes com os desafios e as limitações correlacionadas à
implementação e execução dessa política, só NÃO se pode considerar que:
A) A Assistência Social passou a ser tratada como possibilidade de reconhecimento público da legitimidade das
demandas de seus usuários, como também espaço de ampliação do protagonismo desses sujeitos sociais.
B) A dissociação do Serviço Social da Assistência Social demarca as especificidades da profissão e dessa política
pública, respectivamente. A sua não diferenciação reduz a identidade profissional, que se inscreve em um amplo
espectro de questões geradas com a divisão social, regional e internacional do trabalho.
C) É através da garantia de “seguranças”, tais como a de sobrevivência, de acolhida, de convívio ou vivência
familiar, que a política de Assistência Social legitima seu caráter de política de Proteção Social articulada a
outras políticas do campo social.
D) A Assistência Social, ao contrário da Política de Saúde, foi reconhecida como exclusiva política de proteção
social que prima, de forma eletiva, pela garantia dos mínimos sociais, sem a pretensão de universalização do
acesso aos segmentos sociais pauperizados.
QUESTÃO 02
Correlacione os elementos da coluna I com os enunciados da coluna II:
I- Princípios
( ) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer
II- Diretrizes
natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais.
III- Objetivos
( ) Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de
rentabilidade econômica.
( ) Centralidade da família para concepção e implementação dos benefícios,
serviços, programas e projetos.
( ) Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e/ou
especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem.
( ) Participação da população, através de organizações representativas, na
formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis.
Com base nessa correlação, indique a alternativa CORRETA e condizente com a Política Nacional de Assistência
Social (PNAS):
A) I, I, II, III, II.
B) III, I, I, II, III.
C) II, II, I, I, III.
D) I, III, I, II, III.
QUESTÃO 03
O autor Maurílio Castro de Matos, em seu artigo “O debate do Serviço Social na saúde nos anos 90” (REVISTA
SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE, n.º 74, 2003), demarca que a referida década representou um marco para a
profissão pelos “avanços construídos por um conjunto de profissionais situados na tendência de „intenção de
ruptura‟, tanto no aspecto político, como no institucional e no acadêmico”. Com base nos estudos realizados, pode-se
indicar como avanços e conquistas do Serviço Social brasileiro na década de 1990, EXCETO:
A) Aprovação de Novas Diretrizes Curriculares para o Curso de Graduação em Serviço Social.
B) Oficialização do Curso de Serviço Social, no país, pela Lei n.º 1889.
C) As entidades nacionais representativas da categoria são dirigidas e eleitas, democraticamente, por projetos
políticos progressistas (ABESS/ABEPSS; CFAS/CFESS; SESSUNE/ENESSO).
D) Promulgação do Novo Código de Ética, em 1993.
QUESTÃO 04
O artigo 199, da Constituição Federal de 1988, sinaliza que a Assistência à Saúde é livre à iniciativa privada. Isso só
NÃO permite afirmar que:
A) Através de contratos de direito público e dos convênios, as instituições privadas podem participar, de forma
complementar, do Sistema Único de Saúde.
B) Nem empresas e nem os capitais estrangeiros podem participar, direta e/ou indiretamente, da assistência à
saúde no país.
C) A remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento é regida
por leis específicas, sendo vedada a sua comercialização.
D) Recursos Públicos para auxílios ou subvenções podem ser destinados às instituições privadas com fins
lucrativos.

3

QUESTÃO 05
São elencadas como competências do Sistema Único de Saúde brasileiro, EXCETO
A) habilitar e reabilitar pessoas portadoras de deficiência promovendo a melhoria da sua condição de vida e a sua
integração à vida comunitária.
B) colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
C) participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos
psicoativos, tóxicos e radioativos.
D) participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
QUESTÃO 06
De acordo com o artigo 198, da Constituição Federal de 1988, as ações e os serviços públicos de saúde integram
uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes
diretrizes, EXCETO
A) participação da comunidade.
B) descentralização, com direção única em cada esfera do governo.
C) intersetorialidade e complementariedade de políticas, ações e programas públicos e privados que asseguram o
acesso ao direito à saúde, a quem dele necessitar.
D) atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
QUESTÃO 07
Tendo o artigo 2º, da Lei de n.º 8.213, de 24 de julho de 1991, como referência, assinale qual alternativa abaixo
indica, de forma INCORRETA, um dos princípios e/ou objetivos da Previdência Social:
A) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
B) Irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preservar-lhes o poder aquisitivo.
C) Perícia psicossocial para avaliação e constatação de situação/doença que demanda o recebimento de benefícios
e auxílios de forma permanente, com redução de valores gradativa.
D) Caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação do governo e da
comunidade, em especial de trabalhadores em atividade, empregadores e aposentados.
QUESTÃO 08
Ao apontar o que compete ao Serviço Social, a Lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991, só NÃO sinaliza que:
A) Para assegurar o efetivo atendimento dos usuários, são utilizadas intervenção técnica, assistência de natureza
jurídica, ajuda material, recursos sociais, intercâmbio com empresas e pesquisa social, inclusive mediante
celebração de convênios, acordos ou contratos.
B) O Serviço Social, considerando a universalização da Previdência Social, presta assessoramento técnico aos
Estados e Municípios na elaboração e implantação de suas propostas de trabalho.
C) O Serviço Social é responsável por esclarecer, junto aos beneficiários, seus direitos sociais e os meios de
exercê-los.
D) O Serviço Social indica a solução para os problemas que emergem da relação dos beneficiários com a
previdência social e, ainda, representa os beneficiários que, por diversos motivos, não podem participar da
implementação e do fortalecimento da política previdenciária.
QUESTÃO 09
Sobre a relação teoria/prática presente no Serviço Social, é possível considerar, EXCETO
A) a teoria reduzida a um método de intervenção e caucionada pelas experiências, ao extrapolar o âmbito do
pensamento, objetiva uma prática burocratizada.
B) o movimento teoria/prática, mediado pelo método, realiza-se pela conversão recíproca do universal ao singular,
da forma ao conteúdo. Com isso, universalidade e singularidade são superadas pela particularidade.
C) o discurso que defende que “a teoria na prática é outra” indica a vigência de um pensamento sócio-político
específico, emergente do Movimento de Reconceituação, em que todas as teorias devem ser analisadas e
aplicadas separada ou simultaneamente, em cada contexto e situação.
D) a vinculação do Assistente Social aos projetos políticos das classes trabalhadoras é uma mediação necessária a
esses projetos, sendo também necessária a passagem para as formas de intervenção que, efetivamente,
rompam com as perspectivas modernizadoras e conservadoras da profissão.
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QUESTÃO 10
Com base nos estudos realizados, marque V para as afirmativas verdadeiras e F, para as falsas:
I - O reconhecimento social da profissão advém das suas influências originárias e da homogeneidade das ações
profissionais, social e institucionalmente construídas.
II - Compreender a posição que a dimensão instrumental da intervenção profissional ocupa na prática do
Assistente Social exige a adoção de referências teórico-metodológicas, procedimentos analíticos e categorias
intelectivas que extrapolam o âmbito do Serviço Social, bem como das racionalidades subjacentes às formas
de ser e pensar a profissão.
III - A profissão carece de uma racionalidade como fundamento e expressão das teorias e práticas que seja capaz
de iluminar as finalidades, a partir das quais o aparato técnico-operativo é mobilizado.
IV - Mesmo considerando a importância de todas as dimensões constitutivas do Serviço Social, a dimensão prática
é a mais importante, principalmente porque a imagem dessa profissão tem sua sustentação na ação cotidiana
de seus profissionais.
V - O ato de atribuir “nova qualidade” à intervenção dos assistentes sociais emana da necessidade de se criar
novos instrumentos de ação profissional e de se recriar os instrumentos tradicionalmente utilizados pelos
assistentes sociais.
A partir da análise das afirmativas acima, assinale a alternativa CORRETA.
A) F, F, V, V, F.
B) F, F, F, V, V.
C) V, F, V, F, F.
D) F, V, V, F, F.
QUESTÃO 11
Marilda Villela Iamamoto, em seu livros intitulado “Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e formação
profissional” (2001), define o exercício dessa profissão como sendo
A) uma ação de um sujeito profissional que tem competência para propor, negociar com a instituição os seus
projetos, para defender o seu campo de trabalho, suas qualificações e funções profissionais.
B) Ação racional, subjetiva e reiterativa que surge e é definida, em decorrência da tecnificação da filantropia e do
posicionamento sócio-histórico e crítico do Serviço Social, frente às influências da Doutrina Social da Igreja e das
práticas assistemáticas.
C) a intervenção de profissionais capacitados, formados em Assistência Social, que garantem direitos sociais e
mediam conflitos sociais.
D) ação política e técnica que se inter-relaciona à dimensão econômica da vida social, substancialmente
relacionada à necessidade da promoção humana e da garantia de melhores condições de vida para as classes
subalternizadas.
QUESTÃO 12
A questão social, com base na literatura indicada, só NÃO pode ser definida como
A) base da fundação do Serviço Social como especialização do trabalho coletivo.
B) conjunto das expressões das desigualdades socialmente produzidas pela crise do sistema feudal, agravadas
pela emergência do capitalismo monopolista.
C) aporia que revela as contradições e a distância entre a concentração/acumulação do capital e a produção
crescente da miséria e pauperização de parcela expressiva da população.
D) expressão de rebeldia, por envolver sujeitos que vivenciam as desigualdades e a elas resistem e se opõem.
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QUESTÃO 13
A coluna I destaca a categoria de referência para os enunciados explicitados na coluna II, e apresentados abaixo. A
partir dos estudos realizados sobre o Código de Ética do Assistente Social, estabeleça as correlações:
I- Princípios
( ) Participação na elaboração e gerenciamento das políticas sociais,
II- Deveres do Assistente Social
e na formulação e implementação de programas sociais.
III- Direitos e responsabilidade do
( ) Devolução das informações colhidas nos estudos e pesquisas aos
Assistente Social
usuários, no sentido de que eles possam usá-los para o
IV- Relações profissionais
fortalecimento dos seus interesses.
( ) Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de
construção de uma nova ordem societária.
( ) Abstenção de práticas que caracterizam a censura, o cerceamento
da liberdade e o policiamento de comportamento.
( ) Ampla autonomia no exercício da profissão, não sendo obrigado a
prestar serviços profissionais incompatíveis com suas atribuições,
cargos ou funções.
( ) Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à
população e o aprimoramento intelectual constante.
A partir da correlação realizada, assinale a alternativa CORRETA.
A) III, IV, I, II, III, I.
B) IV, I, III, I, IV, II.
C) I, III, IV, II, I, II.
D) IV, II, I, II, I, III.
QUESTÃO 14
Ao se relacionar com outros profissionais, são deveres do Assistente Social, EXCETO
A) incentivar a prática interdisciplinar, sempre que possível.
B) repassar ao seu substituto as informações necessárias à continuidade do trabalho.
C) não utilizar de seu cargo, função ou autoridade funcional, ao ocupar uma chefia, para liberação de carga horária
de subordinado para fins de estudo, pesquisas ou representação de entidades de organização da categoria.
D) respeitar as normas, princípios éticos e as competências de outras profissões.
QUESTÃO 15
Acerca do Projeto Ético-Político do Serviço Social, é coerente afirmar que:
A) Trata-se de uma proposta teórico-prática formal de intervenção e análise institucional do Serviço Social.
B) Consubstancia-se numa proposta de análise teórica que possui nas dimensões teórico-metodológica e éticopolítica a sua principal fundamentação.
C) Trata-se de um projeto que somente explicita os princípios, os valores ético-políticos e os objetivos do Serviço
Social enquanto profissão criada pelo Estado para atender demandas específicas, como as atinentes à Política
de Assistência Social.
D) Entre seus elementos constitutivos, destacam-se a explicitação da matriz teórico-metodológica em que se ancora
e a crítica radical à ordem social vigente, num contexto de lutas e posicionamentos políticos acumulados pela
categoria profissional.

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Questões numeradas de 16 a 25
INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto a seguir para responder às questões propostas.

Como definir maturidade emocional?
Penso que a maturidade emocional se caracteriza pelo atingir de um estado evolutivo no qual nos tornamos
mais competentes para lidar com as dificuldades da vida e por isso mesmo com maior disponibilidade para usufruir
de seus aspectos lúdicos e agradáveis.
Talvez a principal característica da pessoa madura esteja relacionada com o desenvolvimento de uma boa
5 tolerância às inevitáveis frustrações e contrariedades a que todos nós estamos sujeitos. Tolerar bem frustrações não
significa não sofrer com elas e muito menos não tratar de evitá-las. A boa tolerância às dores da vida implica certa
docilidade, capacidade de absorver os golpes e mais ou menos rapidamente se livrar da tristeza ou ressentimento
que possa ter sido causado por aquilo que nos contrariou.
Pessoas maduras também se aborrecem com as frustrações, mas não “descarregam” sua raiva sobre
10 terceiros que nada têm a ver com o que lhe ocorreu. Freud dizia que a maturidade se caracterizava pela substituição
da raiva pela tristeza e penso que ele tinha razão. Acrescentei mais um ingrediente, qual seja, o de que devemos
tratar de nos livrar da tristeza o mais depressa possível.
A maturidade emocional tem muito a ver com o que, hoje em dia, se chama de inteligência emocional (I.E.):
competência para se relacionar com pessoas em todos os ambientes, habilidade para evitar conflitos desnecessários
15 e até mesmo tentar harmonizar interesses e agir sempre em prol da construção de um clima positivo e agradável nos
1
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ambientes que frequenta. Assim, a pessoa mais amadurecida busca também a evolução moral, condição que a leva
a agir de modo equânime, atribuindo a si e aos outros direitos e deveres iguais.
Pessoas com boa I.E. também agem com certa estabilidade de humor, de modo que não são criaturas “de
lua”, aquelas que nunca se pode saber com antecipação em que estado de humor estarão. É claro que a
estabilidade de humor não significa estar sempre alegre e feliz; o humor das pessoas mais equilibradas é
proporcional ao que está lhes acontecendo, sendo que os momentos de tristeza são vividos com dignidade e classe.
As pessoas mais tolerantes a frustrações, moralmente mais bem desenvolvidas e de humor estável são capazes de
despertar a confiança daqueles que com elas convivem. Assim, tornam-se bons parceiros sentimentais, bons
amigos, sócios, colegas de trabalho…
A maturidade acaba vindo acompanhada de uma série de boas propriedades e elas são motivo de satisfação
dos que foram capazes de avançar na direção de conquistá-la. É claro que o processo de evolução é interminável e
jamais deveríamos nos considerar como um “produto acabado”; estar sempre progredindo tende a determinar um
estado de alma positivo, um justo otimismo em relação ao futuro – sim, porque quem está crescendo pode esperar
mais coisas boas para si lá adiante.
Outra característica da maturidade é o senso de responsabilidade sobre si mesmo, assim como o
desenvolvimento de uma sólida disciplina: isso significa controle racional sobre todas as emoções, especialmente a
preguiça. Uma razão forte também exerce controle e administra a inveja, os ciúmes, os anseios eróticos e
românticos, assim como a raiva e a agressividade. Controlar não significa reprimir e muito menos sempre deixar de
agir de acordo com as emoções; significa apenas que elas passam pelo crivo da razão e só se tornam ação quando
por ela avalizadas. Esse é mais um motivo para que sejam criaturas confiáveis, uma vez que exercem adequado
domínio sobre si mesmas.
Os mais evoluídos emocionalmente tendem a ser mais ousados e a buscar com determinação a realização
de seus projetos. Têm menos medo dos eventuais – e inevitáveis – fracassos, pois se consideram suficientemente
fortes para superar a dor derivada dos revezes. Ao contrário, aprendem com seus tombos, reconhecem onde
erraram e seguem em frente com otimismo e coragem ainda maior. Costumam ter melhores resultados do que
aqueles mais ponderados e comedidos, condição que não raramente esconde o medo do sofrimento próprio dos que
enfrentam os riscos.
Finalmente, para que possamos viver com serenidade e alegria, temos que aceitar uma propriedade
essencial da nossa condição: somos governados pelo que chamo de “princípio da incerteza”; ou seja, não sabemos
responder às questões essenciais que caracterizam nossa existência: qual o sentido da vida, de onde viemos, para
onde vamos, por quanto tempo estaremos aqui etc. É sobre esse solo de areia movediça que temos que construir
nosso castelo e fazê-lo com otimismo e persistência mesmo sabendo que ele pode ruir a qualquer momento.
(Fonte: http://flaviogikovate.com.br/como-definir-maturidade-emocional/Acesso em 27 de fev. 2016.)
QUESTÃO 16
De acordo com o texto, as pessoas inteligentes emocionalmente são aquelas que, EXCETO
A) sabem se relacionar com o outro em diferentes ambientes.
B) evitam conflitos desnecessários.
C) exigem sempre os seus direitos.
D) reconhecem os seus direitos e deveres e os dos outros.
QUESTÃO 17
Assinale a alternativa que apresenta uma atitude que, segundo o autor, pode ser atribuída àqueles que são imaturos
emocionalmente.
A) Ousadia.
B) Comedimento.
C) Aceitação.
D) Otimismo.
QUESTÃO 18
Todos os sentimentos abaixo, de acordo com o autor, podem ser próprios de pessoas imaturas emocionalmente,
EXCETO
A) instabilidade de humor.
B) agressividade.
C) raiva.
D) tristeza.
QUESTÃO 19
De acordo com o texto, constitui uma característica inerentes à vida:
A) Reagir emocionalmente ao que nos acontece.
B) Negar a dor advinda dos revezes.
C) Agir sempre usando a razão.
D) Não ter respostas para questões existenciais.
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QUESTÃO 20
As pessoas com inteligência emocional despertam em outras pessoas, EXCETO
A) instabilidade.
B) confiabilidade.
C) companheirismo.
D) harmonia.
QUESTÃO 21
Assinale a alternativa em que se verifica o uso de linguagem metafórica.
A) “Costumam ter melhores resultados do que aqueles mais ponderados e comedidos, condição que não raramente
esconde o medo do sofrimento próprio dos que enfrentam os riscos.” (Linhas 40-42)
B) “Assim, a pessoa mais amadurecida busca também a evolução moral, condição que a leva a agir de modo
equânime, atribuindo a si e aos outros direitos e deveres iguais.” (Linha 16-17)
C) “É sobre esse solo de areia movediça que temos que construir nosso castelo e fazê-lo com otimismo e
persistência mesmo sabendo que ele pode ruir a qualquer momento.” (Linhas 46-47)
D) “Talvez a principal característica da pessoa madura esteja relacionada com o desenvolvimento de uma boa
tolerância às inevitáveis frustrações e contrariedades a que todos nós estamos sujeitos.” (Linhas 4-5)
QUESTÃO 22
Considere a expressão negritada no trecho: “Esse é mais um motivo para que sejam criaturas confiáveis, uma vez
que exercem adequado domínio sobre si mesmas.” (Linhas 35-36)
Nesse trecho, essa expressão negrita assume valor semântico de
A) causa.
B) conclusão.
C) consequência.
D) concessão.
QUESTÃO 23
Considere o uso do pronome oblíquo átono no trecho: “ [...] significa apenas que elas passam pelo crivo da razão e
só se tornam ação quando por ela avalizadas.” (Linhas 34-35)
A posição proclítica desse pronome justifica-se pela/pelo
A) tempo do verbo.
B) presença de palavra atrativa.
C) tipo de frase.
D) ausência de palavra atrativa.
QUESTÃO 24
Considere o uso do acento indicativo de crase no trecho: “A boa tolerância às dores da vida implica certa docilidade,
capacidade de absorver os golpes [...]” (Linhas 6-7)
Assinale a alternativa que justifica esse uso.
A) Presença de locução adverbial feminina.
B) Ocorrência de locução prepositiva feminina.
C) Fusão da preposição “a” com o artigo “a”.
D) Presença de locução conjuntiva feminina.
QUESTÃO 25
Considere o verbo negritado no trecho: “Os mais evoluídos emocionalmente tendem a ser mais ousados e a buscar
com determinação a realização de seus projetos. Têm menos medo dos eventuais – e inevitáveis – fracassos [...]”
(Linhas 37-38)
Assinale a alternativa que contém o verbo que segue a mesma regra de acentuação do verbo negritado acima.
A) vir.
B) ver.
C) crer.
D) ler.
PROVA DE LEGISLAÇÃO APLICADA AO SERVIDOR PÚBLICO
Questões numeradas de 26 à 30
QUESTÃO 26
João, ocupante de cargo efetivo municipal, valendo-se da função pública, por desavenças com seu vizinho,
inimigo de longa data, atrasou de propósito o atendimento da sua solicitação, que aguardava há mais tempo,
passando todas as demais na frente. A conduta do servidor público, nesse caso, feriu o princípio informativo
expresso do art. 37, caput, da Constituição da República, chamado princípio da
A) eficácia.
B) publicidade.
C) razoabilidade.
D) impessoalidade.
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QUESTÃO 27
Os servidores públicos do Município de Montes Claros observam, no exercício de suas funções, os padrões éticos de
conduta exigidos por meio do Código de Ética (Lei n.º 3177/2003). A respeito da Lei n.º 3177/2003, marque a
alternativa CORRETA.
A) A moralidade da Administração Pública limita-ser à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da
ideia de que o fim é sempre o bem comum.
B) O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu
próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado
como seu maior patrimônio.
C) A publicidade, em qualquer situação do ato administrativo, constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando
sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar.
D) O servidor deve prestar atenção às ordens de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento, sem
escusas, evitando conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tipificam falta
funcional grave, passível de punição disciplinar.
QUESTÃO 28
A respeito dos direitos assegurados na Declaração dos Direitos Humanos, todas as assertivas estão corretas,
EXCETO
A) Para ser titular dos Direitos Humanos, é necessário ter uma nacionalidade.
B) Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar, na sua correspondência e
nem a ataques a sua honra e reputação.
C) É um direito de todo ser humano mudar de nacionalidade.
D) Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação.
QUESTÃO 29
De acordo a Lei n.º 3175/2003 (Estatuto dos Servidores Municipais), em relação às penalidades aplicadas aos
servidores públicos efetivos, nos casos de infrações disciplinares, marque a alternativa CORRETA.
A) As penalidades são aplicadas pelo Secretário Municipal de Administração, quando se tratar de demissão e
cassação de aposentadoria.
B) As penalidades são aplicadas pela autoridade administrativa de hierarquia imediatamente superior ao infrator,
quando se tratar de suspensão por mais de 60 dias.
C) As penalidades são aplicadas pelo Prefeito Municipal, nos casos de cassação de aposentadoria ou
disponibilidade de servidor vinculado a órgão abrangido pelo Município.
D) Todas as penalidades são aplicadas pelo Prefeito Municipal, único competente para o ato, que não mencionará o
fundamento legal e a causa da sanção disciplinar, com intuito de preservar a intimidade do infrator.
QUESTÃO 30
Os princípios balizam a atuação da Administração Pública. Alguns, inclusive, com previsão constitucional
expressa. Em relação aos princípios do art. 37, da Constituição Federal, pode -se afirmar:
A) O princípio da eficiência é aplicado em conjunto com o princípio da supremacia do interesse público, podendo
excepcionar o princípio da indisponibilidade do interesse público sempre que represente solução mais benéfica
para a gestão administrativa e o atingimento de resultados em favor dos administrados.
B) O princípio da publicidade não incide apenas em orientar a divulgação e a transparência dos atos finais, mas
também permite aos administrados conhecer documentos e ter informações ao longo do processo de tomada de
decisão.
C) Enquanto o princípio da eficiência se aplica no curso dos processos e atividades desenvolvidos pela
Administração, os demais princípios destinam-se ao resultado e aos destinatários finais, não tendo aplicabilidade
antes disso.
D) À exceção do princípio da publicidade, que se expressa pela divulgação dos atos finais praticados, os demais
princípios dependem de análise do caso concreto, para que se possa verificar se foram adequadamente
observados.

9

10

RASCUNHO

OBS.: Se for destacar esta folha, tenha cuidado para não desmanchar o caderno de provas.
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