PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA - MG
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2014

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO
COORDENADOR DO CRAS
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO
 Esta prova contém 40 questões de múltipla escolha com 04 opções de
resposta cada;
 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 se não houver marcação;
 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, exceto na situação em que
concordar em manter-se em sala, até 60 minutos antes do horário previsto
para término das provas quando então poderá levar o caderno de provas;
 O candidato poderá anotar suas respostas na Folha de Rascunho Padrão
entregue pelo Fiscal de Sala;
 Leia com atenção cada questão da prova e não deixe nenhuma sem
resposta;
 A ausência do recinto de provas somente será permitida depois de
decorridos 60 minutos do início das mesmas;
 A não assinatura na Folha de Respostas Oficial (Gabarito) implica na
eliminação imediata do candidato;
 O Gabarito Oficial e as Provas Objetivas serão disponibilizados a partir das
16
horas
do
dia
01/12/2014
no
endereço
eletrônico
www.reisauditores.com.br
ATENÇÃO ao preencher a Folha de Respostas!
E não se esqueça de assiná-la no campo apropriado!
A Folha de Respostas contém as necessárias instruções de seu preenchimento.
Duração desta prova: (03) Três Horas.

Boa Prova!
Inscrição nº:
Nome do candidato:

Realização:
Reis & Reis Auditores Associados
www.reisauditores.com.br

Por outro lado, conforme aponta
Alain
Touraine, Em
defesa
da
Sociologia (1976),
para
se
compreender
os
movimentos
sociais, mais do que pensar em
valores e crenças comuns para a
ação social coletiva, seria necessário
considerar as estruturas sociais nas
quais
os
movimentos
se
manifestam. Cada sociedade ou
estrutura social teria como cenário
um
contexto
histórico
(ou
historicidades) no qual, assim como
também apontava Karl Marx, estaria
posto um conflito entre classes,
terreno das relações sociais, a
depender dos modelos culturais,
políticos e sociais. Assim, os
movimentos sociais fariam explodir
os conflitos já postos pela estrutura
social geradora por si só da
contradição entre as classes, sendo
uma ferramenta fundamental para a
ação com fins de intervenção e
mudança daquela mesma estrutura.

PROVA Nº11
PORTUGUÊS
Leia o texto abaixo e responda as
questões de 01 a 05:
Movimentos Sociais
Em linhas gerais, o conceito de
movimento social se refere à ação
coletiva de um grupo organizado
que objetiva alcançar mudanças
sociais por meio do embate político,
conforme seus valores e ideologias
dentro
de
uma
determinada
sociedade e de um contexto
específicos, permeados por tensões
sociais. Podem objetivar a mudança,
a transição ou mesmo a revolução
de uma realidade hostil a certo
grupo ou classe social. Seja a luta
por um algum ideal, seja pelo
questionamento
de
uma
determinada
realidade
que
se
caracterize como algo impeditivo da
realização
dos
anseios
deste
movimento, este último constrói
uma identidade para a luta e defesa
de seus interesses. Torna-se portavoz de um grupo de pessoas que se
encontra numa mesma situação,
seja social, econômica, política,
religiosa, entre outras.

Dessa forma, para além das
instituições democráticas como os
partidos,
as
eleições
e
o
parlamento,
a
existência
dos
movimentos
sociais
é
de
fundamental importância para a
sociedade civil enquanto meio de
manifestação
e
reivindicação.
Podemos
citar
como
alguns
exemplos de movimentos o da
causa operária, o movimento negro
(contra
racismo
e
segregação
racial), o movimento estudantil, o
movimento de trabalhadores do
campo,
movimento
feminista,
movimentos ambientalistas, da luta
contra a homofobia, separatistas,
movimentos marxista, socialista,
comunista, entre outros.

Gianfranco
Pasquino
em
sua
contribuição
ao Dicionário
de
Política (2004) organizado por ele e
por Norberto Bobbio e Nicolau
Mateucci, afirma que os movimentos
sociais constituem tentativas –
pautadas
em
valores
comuns
àqueles que compõem o grupo – de
definir formas de ação social para se
alcançar determinados resultados.
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Alguns destes movimentos possuem
atuação centralizada em algumas
regiões
(como
no
caso
de
movimentos
separatistas
na
Europa). Outros, porém, com a
expansão
do
processo
de
globalização (tanto do ponto de
vista econômico como cultural) e
disseminação
de
meios
de
comunicação
e
veiculação
da
informação,
rompem
fronteiras
geográficas em razão da natureza
de suas causas, ganhando adeptos
por todo o mundo, a exemplo do
Greenpeace,
movimento
ambientalista de forte atuação
internacional.

01) Pela análise do texto podemos
constatar que seu objetivo é:
a) Apresentar as consequências dos
movimentos sociais;
b) Apresentar o conceito e definição
dos movimentos sociais;
c) Apresentar as causas dos
movimentos sociais no Brasil;
d) Apresentar a história dos
movimentos sociais no Brasil.
02) Podemos identificar de forma
resumida, como sendo um dos
principais objetivos dos movimentos
sociais:

A existência de um movimento
social requer uma organização
muito bem desenvolvida, o que
demanda a mobilização de recursos
e pessoas muito engajadas. Os
movimentos sociais não se limitam
a
manifestações
públicas
esporádicas,
mas
trata-se
de
organizações que sistematicamente
atuam para alcançar seus objetivos
políticos, o que significa haver uma
luta
constante
e
em
longo prazo dependendo
da
natureza da causa. Em outras
palavras, os movimentos sociais
possuem uma ação organizada de
caráter
permanente
por
uma
determinada bandeira.

a) a transformação de realidade
hostil a certo grupo ou classe social;
b) a realização de passeatas e
quebra-quebra;
c) a desorganização social;
d) resolver conflitos de natureza
exclusivamente social.

Autor: Paulo Silvino Ribeiro (ADAPTADO)

04) Conforme o texto o movimento
denominado Greenpeace é um
movimento:

03)
Segundo
o
texto,
os
movimentos
sociais
são
tão
importantes para a sociedade civil
quanto: EXCETO.
a) os partidos;
b) as eleições;
c) o parlamento;
d) as instituições burocráticas.

http://www.brasilescola.com/sociologia/m
ovimentos-sociais-breve-definicao.htm

a) Separatista.
b) Ambientalista;
c) Temporário;
d) desorganizado.
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09) Na frase:

05) Sobre os movimentos sociais
podemos afirmar: EXCETO.

“Elas agiram muito mal.”

a) se limitam a manifestações
públicas esporádicas;
b) São de caráter permanente;
c) se referem à ação coletiva de um
grupo organizado que objetiva
alcançar mudanças sociais por meio
do embate político;
d) requerem uma organização muito
bem desenvolvida, o que demanda
a mobilização de recursos e pessoas
muito engajadas.

O Advérbio apresentado é de:
a) tempo;
b) certeza;
c) modo;
d) negação.
10) Na frase:
“Meu filho não quer trabalhar, nem
estudar, nem ser independente.”

06) Na frase:

É:

“Tomara que você volte depressa”
A interjeição em
classificada como de:

destaque

é

a)
Uma
oração
coordenada
assindética;
b) Uma oração coordenada sindética
adversativa;
c) Uma oração coordenada sindética
aditiva;
d) Uma oração coordenada sindética
conclusiva.

a) aversão;
b) apelo;
c) dor;
d) desejo.
07) Qual opção abaixo o verbo “ser”
está corretamente conjugado no
pretérito imperfeito:

PROVA Nº 12
NOÇÕES DE INFORMÁTICA

a) Ele era feliz e não sabia;
b) Ele fora feliz e não sabia;
c) Ele foi feliz e não sabia;
d) Ele será feliz e não sabe.

11) É uma ferramenta de sistema
do Microsoft Windows, na qual
consiste
em
personalizar
as
configurações do computador.

08) A frase:
“Os olhos luziam de muita vida...”
(Machado de Assis)
É:

a) Browser;
b) Central de Controle;
c) Painel de Controle;
d) Operações de Controle.

a) informativa;
b) declarativa;
c) optativa;
d) impositiva.
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12) São todos os programas que se
preocupam
em
atender
as
necessidades
de
um
usuário
comum. Podem ser programas de
uso geral, como planilhas, editores
de texto, criação de gráficos,
gerenciamento de dados, etc. E,
também,
programas
de
uso
específico, construídos apenas para
um determinado objetivo, como
realização do imposto de renda,
folha de pagamento, crediário, etc.

15) A Regra para nomenclatura de
arquivos e pastas varia para cada
Sistema Operacional. No Windows,
que vamos estudar neste material,
os nomes podem conter até 256
caracteres (letras, números, espaço
em
branco,
símbolos),
com
exceção de, (entre outros):
a) /
b) .
c) I
d) W

a) Softwares básicos;
b) Softwares Aplicativos;
c) Hardware;
d) Windows.

16)
É o nome dado a um
computador que “serve” a outros
computadores,
que
“trabalha”
realizando
serviços
em
tempo
integral (normalmente), que está
inteira ou parcialmente dedicado à
realização de uma determinada
tarefa (manter aquele dado serviço
funcionando).

13) “A memória principal do
computador é volátil, e seu tamanho
é limitado pelo custo do hardware.
Assim, os usuários necessitam de
algum método para armazenar e
recuperar informações de modo
permanente.”

a) Periférico Central;
b) Browser;
c) Sistema Operacional SERVER;
d) Servidor.

A definição acima se refere a:
a) Sistemas de Processamento;
b) Sistemas de Gerenciamento;
c) Sistemas de Memórias;
d) Sistemas de Arquivos.

17)
Uma
rede
que
liga
computadores
próximos
(normalmente
em
um
mesmo
prédio ou, no máximo, entre prédios
próximos) e podem ser ligados por
cabos apropriados (chamados cabos
de
rede).
Ex:
Redes
de
computadores das empresas em
geral:

14) São estruturas que dividem o
disco em várias partes de tamanhos
variados, como cômodos em uma
casa:

a) Rede LAN;
b) Rede WAN;
c) Rede RAM;
d) Rede Extensa.

a) Painéis;
b) Pastas;
c) Sistemas;
d) Ícones.
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18) São os que quebram senhas,
códigos e sistemas de segurança
por puro prazer em achar tais
falhas. Preocupam-se em conhecer
o funcionamento mais íntimo de um
sistema computacional, ou seja,
sem intenção de prejudicar ou
invadir sistemas operacionais ou
banco de dados.

PROVA Nº 13
CONHECIMENTOS ATUAIS
21) uma região do subsolo, na
porção do litoral brasileiro, que se
estende de Santa Catarina ao Rio de
Janeiro, onde se registra a presença
de uma grande quantidade de
petróleo:

a) Crakers;
b) Hackers;
c) Programers;
d) Spywares.

a) Camada de sal;
b) Campo de Libra;
c) Cama da Pós-sal;
d) Camada Pré-sal.

19)
É
um programa
de
computador que
habilita
seus
usuários
a
interagirem
com
documentos virtuais da Internet,
também conhecidos como páginas
da web, que podem ser escritas em
linguagens
como HTML,
XHTML ou HTML5 com ou sem
linguagens como o CSS e que estão
hospedadas num servidor Web.

22) É
um
território
palestino
composto por uma estreita faixa de
terra localizada na costa oriental do
Mar Mediterrâneo, no Oriente Médio,
que faz fronteira com o Egito no
sudoeste (11 km) e com Israel no
leste e no norte (51 km):
a) Faixa de Hamas;
b) Faixa de Gaza;
c) Muralha de Gaza;
d) da zona da mata.

a) Plugins;
b) Links;
c) Browser;
d) Cookies.

23) Nome dado a uma onda de
revoltas que ocorreu no Norte da
África e Oriente Médio a partir de
dezembro de 2010. Apesar de ter
iniciado no inverno do Hemisfério
Norte, a menção à primavera é feita
em alusão à Primavera de Praga,
ocorrida em 1968.

20) Todos os servidores têm seu
endereço próprio, assim como cada
computador ligado à Rede. Esse
endereço é dado por um conjunto
de 4 números, e é chamado de:

a) endereçamento;
b) endereço TP;
c) memória TCP;
d) endereço de IP.

a) Primavera Africana;
b) Primavera Árabe;
c) Primavera de Praga 2;
d) Primavera Oriental.
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24) Em 09 de novembro de 2014 a
queda
do
“Muro
de
Berlim”
completou:

28) A origem do grupo está
relacionada a uma oficina que
aconteceu
em Diamantina,
em
ocasião do Festival de Inverno da
UFMG que despertaria em alguns
participantes a formação do grupo.
A trupe se encontrou nas oficinas de
teatro dos alemães Kurt Bildstein e
George Froscher, do Teatro Livre de
Munique, que trabalhavam com o
teatro de rua . A oficina resultou
em A Alma Boa de Setsuan,
de Bertolt
Brecht,
a
primeira
montagem do grupo.

a) 75 anos;
b) 100 anos;
c) 25 anos;
d) 50 anos;
25)
É
um
programa
de
transferência direta de renda que
beneficia famílias em situação de
pobreza e de extrema pobreza em
todo o país:

Sua fama veio em 1992 quando
encenou Romeu e Julieta de
Shakespeare, com uma montagem
típica de teatro de rua, recebendo
os prêmios do júri popular do
Festival Nacional de Teatro de
Curitiba e Shell especial, em 1993.

a) Fome Zero;
b) ProUni;
c) Bolsa Família;
d) Pro Família.
26) É uma agência reguladora
federal cuja responsabilidade é
supervisionar a atividade de aviação
civil no Brasil, tanto no que toca
seus aspectos econômicos quanto
no que diz respeito à segurança
técnica do setor.

O grupo fez também várias turnês
nacionais e internacionais, embora
suas temporadas geralmente sejam
curtas.
Em 2000 torna-se o primeiro grupo
brasileiro a apresentar-se no Globe
de Londres, famoso local onde se
encenam
apenas
peças
de Shakespeare, com sua versão de
"Romeu e Julieta".

a) Embraer;
b) Embratur;
c) ANAC;
d) ANA.
27) Estado que possui a maior
quantidade de municípios entre os
Estados brasileiros:

a) Grupo Corpo;
b) Grupo Giramundo;
c) Teatro de Bonecos;
d) Grupo Galpão.

a) São Paulo;
b) Amazonas;
c) Minas Gerais;
d) Bahia.
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29) O dia 21 de abril é feriado no
Estado
de
Minas
Gerais
em
homenagem a:

32) Equipes
de
referência
são
aquelas constituídas por servidores
efetivos
responsáveis
pela
organização e oferta de serviços,
programas, projetos e benefícios de
proteção social básica e especial,
levando-se em consideração o
número de famílias e indivíduos
referenciados,
o
tipo
de
atendimento e as aquisições que
devem ser garantidas aos usuários.

a) Tancredo Neves;
b) Tiradentes;
c) Juscelino Kubitschek;
d) Frei Caneca.
30) Presidente Brasileiro chamado
pelos seus simpatizantes de “Pai dos
Pobres”:

Composição da equipe de referência
dos Centros de Referência da
Assistência Social - CRAS para a
prestação de serviços e execução
das ações no âmbito da Proteção
Social Básica nos municípios.

a) Juscelino Kubitschek;
b) Luís Inácio Lula da Silva;
c) Tancredo Neves;
d) Getúlio Vargas.

Para Centros de Referencia da
Assistência Social – CRAS de
Pequeno Porte II que atende até
3.500 é necessário uma equipe de:

PROVA Nº 20 - ESPECÍFICA
COORDENADOR DO CRAS
31) A gestão do trabalho no âmbito
do SUAS deve também:

a) 2 técnicos de nível superior,
sendo um profissional assistente
social e outro preferencialmente
psicólogo, 2 técnicos de nível
médio;
b) 3 técnicos de nível superior,
sendo dois profissionais assistentes
sociais e preferencialmente um
psicólogo, 3 técnicos nível médio;
c) 4 técnicos de nível superior,
sendo dois profissionais assistentes
sociais,
um
psicólogo
e
um
profissional que compõe o SUAS, 4
técnicos de nível médio.
d) 1 técnico de nível superior, o
profissional assistente social e, 3
técnicos nível médio.

I- Garantir a “desprecarização” dos
vínculos dos trabalhadores do SUAS
e o fim da terceirização;
II- Garantir a educação permanente
dos trabalhadores;
III- Realizar
planejamento
estratégico;
IV- Garantir a gestão participativa
com controle social;
IV- Integrar e alimentar o sistema
de informação.
Estão corretas:
a) Todas as alternativas;
b) Todas as alternativas, exceto as
alternativas I, II;
c) Todas as alternativas, exceto a
alternativa II;
d) Nenhuma das alternativas.
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33) A
capacitação
dos
trabalhadores da Assistência Social
tem por fundamento a educação
permanente e deve ser feita de
forma:

34) Defina corretamente:
CONTROLE SOCIAL
a) Constitui-se
no
processo
de
permanente aquisição de informações
pelo trabalhador, de todo e qualquer
conhecimento,
por
meio
de
escolarização formal ou não formal,
de vivências, de experiências laborais
e emocionais, no âmbito institucional
ou fora dele;
b) É a participação efetiva da
sociedade organizada (Conferências
de Assistência Social, Conselhos de
Assistência Social e Fóruns) na
definição,
planejamento,
implementação e avaliação da Política
Pública. No âmbito do SUAS, é
fundamental
para
a
sua
implementação,
devendo
ser
extensivo à gestão do trabalho;
c) Para efeitos desta NOB, entendemse
como
“desenvolvimento
do
trabalhador”
as
atitudes,
circunstâncias, ações e eventos que
assegurem
ao
trabalhador
o
crescimento profissional e laboral que
possibilite o pleno desenvolvimento
humano, a sua satisfação com o
trabalho,
o
reconhecimento,
a
responsabilização com compromissos
pelos direitos de cidadania da
população e a prestação de serviços
com acolhimento e qualidade à
população usuária do Sistema;
d) É a instância, no âmbito da União
Federal, na qual são alocados os
recursos destinados ao financiamento
da política de assistência social,
destacados na LOAS como benefícios,
serviços, programas e projetos,
conforme o artigo 28 da LOAS,
regulado pelo Decreto nº 1.605, de
25 de agosto de 1995.

Associe corretamente as colunas.
I- Sistemática e continuada;
II- Sustentável;
III- Participativa;
IV- Nacionalizada;
V- Descentralizada;
VI- Avaliada e monitorada.
( ) com suporte de um sistema
informatizado e com garantia do
controle Social;
( ) Executada
de
forma
regionalizada,
considerando
as
características geográficas dessas
regiões, Estados e municípios;
( ) Com a definição de conteúdos
mínimos,
respeitando
as
diversidades e especificidades;
( ) Com o envolvimento de diversos
atores no planejamento, execução,
monitoramento e avaliação dos
planos de capacitação, aprovados
por seus respectivos conselhos;
( ) Com a provisão de recursos
financeiros, humanos, tecnológicos
e materiais adequados;
( ) Por meio da elaboração e
implementação de planos anuais de
Capacitação.
a) I, II, III, IV, V, VI;
b) II, I, III, IV, VI, V;
c) VI, V, IV, III, II, I;
d) I, III, IV, II, V, VI.
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35) Para a adequada gestão do
Sistema Único de Assistência Social
- SUAS em cada esfera de governo,
é fundamental a garantia de um
quadro
de
referência
de
profissionais designados para o
exercício das funções essenciais de
gestão.

37) Complete a lacuna corretamente:
O _____________________é um
sistema público que organiza, de
forma descentralizada, os serviços
socioassistenciais no Brasil. Com um
modelo de gestão participativa, ele
articula os esforços e recursos dos
três níveis de governo para a
execução e o financiamento da
Política Nacional de Assistência Social
(PNAS), envolvendo diretamente as
estruturas e marcos regulatórios
nacionais, estaduais, municipais e do
Distrito Federal.

De acordo o quadro de referencia
das Funções Essenciais da Gestão. A
Gestão
dos
Sistemas
de
Informação e Coordenação da
Rede
de
Benefícios
é
de
responsabilidade:

a) Estatuto
da
Criança
e
do
Adolescente (ECA);
b) Centro
de
Referencia
da
Assistência Social (CRAS);
c) Sistema Único de Assistência Social
(SUAS);
d) Centro de Referência Especializado
de Assistência Social (CREAS).

a) Da Gestão Municipal;
b) Da Gestão Federal;
c) Da Gestão Estadual;
d) Da Gestão do Distrito Federal.

38) São deveres do Serviço Social.
Exceto:

36) Em observância ao Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA).
Verificada
a
prática
de
ato
infracional de um cidadão, a
autoridade
competente
poderá
aplicar ao adolescente as seguintes
medidas. Exceto:

a) Desempenhar
suas
atividades
profissionais,
com
eficiência
e
responsabilidade, observando a
legislação em vigor;
b) Utilizar seu número de registro no
Conselho Regional no exercício da
Profissão;
c) Permitir ou exercer a supervisão de
aluno/a
de
Serviço
Social
em
Instituições Públicas ou Privadas que
não
tenham
em
seu
quadro
assistente
social
que
realize
acompanhamento direto ao/à aluno/a
estagiário/a;
d) Participar de programas de socorro
à
população
em
situação
de
calamidade pública, no atendimento e
defesa
de
seus
interesses
e
necessidades.

a) Obrigação de reparar o dano;
b) Inserção em regime fechado sem
direto ao regime de semi-liberdade;
c) Liberdade assistida;
d) Internação em estabelecimento
educacional.
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39) Marque a sequencia correta sobre
as fases/etapas do processo de
política pública:
a) Identificação
do
problema

Formulação
das
alternativas

Formação da agenda  Tomada de
decisão

Implementação

Avaliação  Extinção.
b) Identificação
do
problema

Formação da agenda  Formulação
das alternativas  Implementação 
Tomada de decisão  Avaliação 
Extinção.
c) Identificação
do
problema

Formação da agenda  Formulação
das alternativas  Tomada de
decisão

Avaliação

Implementação  Extinção.
d) Identificação
do
problema

Formação da agenda  Formulação
das alternativas  Tomada de
decisão

Implementação

Avaliação  Extinção.
40) Para contornar esse problema na
sociedade, o pauperismo, o Estado
precisou intervir e proporcionar um
mínimo
de
proteção
aos
trabalhadores, garantindo que eles
tivessem condições de, pelo menos,
integrar o sistema. Entretanto, nessa
fase inicial, o Estado caminhou junto
com
movimentos
sociais
de
assistencialismo aos desvalidos. O
oferecimento e a prática de serviços
que garantissem seguridade social
seriam conquistas posteriores. O
sociólogo alemão T. H. Marshall
argumenta que, na Europa Ocidental,
houve uma conquista gradual e
consecutiva de direitos. O primeiro
deles teria sido. Exceto:
a) Direito Civil;
b) Direito Social;
c) Direto Político;
d) Direito Militar.
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