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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

Proibir para mudar 
 

Ao ser questionado sobre o uso de produtos descartá-
veis, talvez você não se lembre que provavelmente utilizou 
vários deles na última semana. Grande parte das atividades 
humanas modernas utiliza produtos descartáveis feitos de 
material plástico e, quando paramos para observar o comér-
cio de alimentos e bebidas, vemos que o uso desses materiais 
é significativamente mais expressivo. 

Anualmente, são geradas cerca de 300 milhões de tone-
ladas de lixo plástico no mundo, sendo 14% desse resíduo 
encaminhado para reciclagem e apenas 9% efetivamente 
reciclado. Algumas pessoas têm a falsa impressão de que todos 
os resíduos plásticos são recicláveis, mas produtos químicos 
acrescentados aos polímeros plásticos e embalagens de ali-
mentos contaminadas com restos orgânicos podem inviabilizar 
o processo de reciclagem. 

Desta forma, fica clara a necessidade de reduzir a 
geração desse resíduo por meio da redução do consumo de 
materiais plásticos. Vários países já estão adotando medidas 
que proíbem a utilização de produtos plásticos descartáveis. 
O Canadá, a Indonésia e a União Europeia, por exemplo, já 
definiram uma data para a proibição; o Brasil, sendo o quarto 
país que mais gera resíduos plásticos no mundo, precisa 
acompanhar esse movimento. 

Sob o mesmo ponto de vista, temos na utilização de 
produtos descartáveis em bares e restaurantes uma grande 
oportunidade de redução de consumo, visto que o volume de 
itens plásticos utilizados pela maioria desses estabelecimentos 
é bastante expressivo. Copos, canudos, pratos e talheres 
descartáveis são utilizados cotidianamente em muitos estabe-
lecimentos e o consumidor, tão acostumado com esse padrão 
de consumo, não tem por hábito questionar a real necessidade 
de utilização desses materiais. 

É necessário que proprietários de bares e restaurantes 
comecem a buscar produtos que possam substituir o plástico, 
exercendo a mesma função, porém formados de material 
biodegradável. Em contrapartida, a indústria responsável pela 
produção desses produtos precisa aumentar o investimento 
em pesquisa e desenvolvimento de materiais com baixo im-
pacto ambiental, promovendo a inovação nos seus produtos 
para a garantia da manutenção dos seus negócios. 

Ademais, é importante destacar que nós, como consu-
midores, podemos adotar uma postura consciente e proativa 
que não dependa da existência de políticas públicas. O 
consumidor final é o agente de transformação com maior 
poder nesta cadeia e podemos incentivar as marcas que 
consumimos, os fornecedores que contratamos e os estabe-
lecimentos comerciais que frequentamos a realizar iniciativas 
de substituição do plástico. 

Por fim, partindo do princípio de que nenhuma mudança 
é fácil, devemos reconhecer, por meio da preferência, aquelas 
empresas que tenham um posicionamento ativo e compro-
metido no que diz respeito a iniciativas de baixo impacto 
ambiental, contribuindo para viabilizar essa mudança de 
comportamento tão urgente e fundamental para a sustenta-
bilidade do nosso futuro. 

(ARANTES, Andréa Luiza Santos. Proibir para mudar. Disponível em: 
https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/proibir-para-

mudar/. Acesso em: 21/01/2020.) 
 

Questão 01 
A partir da leitura do texto, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Todos os resíduos plásticos podem passar pelo processo 

de reciclagem. 
(     ) Países, como a Indonésia, já proibiram a utilização de 

produtos plásticos descartáveis. 
(     ) Proprietários de bares e restaurantes estão utilizando 

materiais biodegradáveis para substituir o plástico. 
(     ) Os consumidores em geral questionam sobre a real ne-

cessidade de bares e restaurantes usarem tantos produ-
tos descartáveis. 

A sequência está correta em 
A) V, F, V, V.  
B) V, V, F, F. 
C) F, V, V, F. 
D) F, F, F, F. 
 
Questão 02 
Na oração “Ademais, é importante destacar que nós, (...)” 
(6º§), a palavra “ademais”, utilizada para introduzir a oração, 
pode ser substituída, sem alteração de sentido, por: 
A) Além disso.  
B) Porventura. 
C) Realmente. 
D) Provavelmente. 
 
Questão 03 
No trecho “O Canadá, a Indonésia e a União Europeia, por 
exemplo, já definiram uma data para a proibição; o Brasil, 
sendo o quarto país que mais gera resíduos plásticos no 
mundo, precisa acompanhar esse movimento.” (3º§), pode- 
-se afirmar que o ponto-e-vírgula foi usado para separar: 
A) Os diversos itens enumerativos. 
B) Um ponto reduzido e uma vírgula alongada.  
C) Partes de um período no qual já havia vírgulas. 
D) O sujeito da oração ou um advérbio de afirmação. 
 
Questão 04 
Em “Desta forma, fica clara a necessidade de reduzir a gera-
ção desse resíduo por meio da redução do consumo de mate-
riais plásticos.” (3º§), o trecho destacado corresponde ao: 
A) Sujeito.   
B) Objeto direto.  
C) Complemento verbal.   
D) Predicativo do sujeito. 

https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/proibir-para-mudar/
https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/proibir-para-mudar/


 

3 

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA E DO SERVIÇO AUTÔNOMO 
DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICÍPIO DE FORMIGA 

CARGO:  AGENTE SOCIAL (M) Ꙋ 

Questão 05 
“Sob” (4º§) e “sobre” (1º§) são classificadas como preposi-
ções. Analise as orações, considerando estas preposições. 
I. O travesseiro deve ficar ______ o colchão. 
II. A bicicleta estava estacionada ______ uma árvore. 
III. Cruzou os braços ______ o peito e falou bem alto. 
IV. A minha turma só trabalha ______ pressão da professora. 
Assinale a alternativa que completa correta e sequencial-
mente as orações anteriores. 
A) sob / sobre / sob / sobre 
B) sobre / sob / sobre / sob 
C) sobre / sobre / sob / sob 
D) sob / sob / sobre / sobre 
 
Questão 06 
O verbo “ter” em “Algumas pessoas têm a falsa impressão 
de que todos os resíduos plásticos são recicláveis, (...)” 
(2º§) recebe acento circunflexo porque está na 3ª pessoa 
do plural do presente do indicativo. Observe o emprego 
deste acento nas orações a seguir. 
I. Eles vêem o pássaro. 
II. Os vasos contêm flores. 
III. Os doces vêm da Argentina. 
IV. Os livros da biblioteca provêm de doações. 
Em quais orações os verbos também devem receber acento 
circunflexo? 
A) I e II. 
B) III e IV. 
C) I, II e III. 
D) II, III e IV. 
 
Questão 07 
Em relação ao trecho destacado na oração “O consumidor 
final é o agente de transformação com maior poder nesta 
cadeia (...)” (6º§), marque V para as afirmativas verdadeiras 
e F para as falsas. 
(     ) Há um verbo no subjuntivo. 
(     ) Apresenta uma locução verbal. 
(     ) Corresponde ao predicativo do sujeito. 
(     ) Forma uma oração subordinada substantiva. 
A sequência está correta em 
A) V, V, F, F. 
B) V, F, F, V. 
C) F, F, V, F. 
D) F, F, V, V. 
 
Questão 08 
Sobre a oração “Anualmente, são geradas cerca de 300 
milhões de toneladas de lixo plástico no mundo, (...)” (2º§), 
é INCORRETO afirmar que: 
A) Ela apresenta um verbo auxiliar. 
B) O verbo está na voz passiva sintética.  
C) O verbo está na voz passiva analítica. 
D) Ela apresenta um verbo no particípio. 
 
 

Questão 09 
A expressão “cerca de” (2º§) é classificada, morfologica-
mente, como: 
A) Advérbio.  
B) Substantivo. 
C) Locução conjuntiva. 
D) Locução prepositiva. 
 
Questão 10 
Nas orações “Algumas pessoas têm a falsa impressão de 
que todos os resíduos plásticos são recicláveis, (...)” (2º§) e 
“Vários países já estão adotando medidas que proíbem a 
utilização de produtos plásticos descartáveis.” (3º§), as 
palavras destacadas são pronomes indefinidos. Em qual 
das orações a palavra destacada NÃO se trata de pronome 
indefinido? 
A) Tem algo para fazer?  
B) Qualquer atitude sua é desprezível. 
C) As pessoas certas sempre têm razão. 
D) Cada pessoa deverá seguir a sua intuição. 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA  
 
Questão 11 
“Comando do Sistema Operacional MS-DOS utilizado para 
apagar todas as informações mostradas na tela e, ainda, 
colocar o cursor no canto superior esquerdo.” Trata-se: 
A) cls 
B) chdir 
C) comp 
D) deltree 
 
Questão 12 
“Envia ou controla o envio de mensagens para a saída 
padrão. Usado em scripts DOS para controlar as mensagens 
encaminhadas para a saída padrão (monitor, tela).” Trata- 
-se do seguinte comando do Sistema Operacional MS-DOS: 
A) find 
B) path 
C) echo 
D) pause 
 
Questão 13 
“O Windows 7, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, 
contém um conjunto padrão de temas Aero, o Windows 7 (o 
padrão), que inclui fundos gráficos, como Arquitetura, 
Personagens etc., e, também, relevante a diferentes regiões 
do mundo. Além disso, possui _________ temas de alto 
contraste, projetados para pessoas que precisam de ajuda 
adicional para ver informações salvas na tela.” Assinale a 
alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) três 
B) quatro 
C) cinco 
D) seis 
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Questão 14 
No Windows 7, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, 
a Barra de Ferramentas, da Barra de Tarefas, que exibe “uma 
lista dos sites e páginas que estão na Barra de Favoritos do 
Internet Explorer” é: 
A) Links. 
B) Desktop. 
C) Endereço. 
D) Painel de Entrada do Tablet PC. 
 
Questão 15 
No Windows 7, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, 
“o componente localizado na extremidade direita da Barra 
de Tarefas dá acesso às funções de sistema frequentemente 
utilizadas, aos programas instalados e aos dispositivos que 
exibem ícones nessa área” se refere a: 
A) Painel de Controle. 
B) Área de Notificação. 
C) Windows Media Center. 
D) Gerenciador de Dispositivos. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
Questão 16 
No dia 31 de janeiro de 2020, às onze da noite, horário de 
Londres – em cujo subúrbio de Greenwich ainda passa o 
meridiano que determina os fusos no resto do mundo –, a 
contagem regressiva projetada sobre o número 10 em 
Downing Street chegou a zero. O Reino Unido está 
oficialmente fora da União Europeia (UE) – 47 anos depois de 
ter entrado oficialmente no bloco, 3 anos e 7 meses depois do 
plebiscito em que decidiu sair. A aprovação do acordo de 
saída nos parlamentos britânico e europeu sacramentou o 
divórcio e enterrou as esperanças daqueles que ainda acredi-
tavam em um novo plebiscito para mudar o resultado de 
2016. A rejeição desse mesmo acordo nos Parlamentos da 
Escócia e Irlanda do Norte não teve o poder de fazer a conta-
gem regressiva parar. Então, no instante em que o premiê 
Boris Johnson fez seu pronunciamento à nação na TV, o Brexit 
se tornou realidade. 
(Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/blog/helio-gurovitz/post/ 
2020/01/31/o-reino-unido-depois-do-brexit.ghtml. Acesso em: 31/01/2020. 

Adaptado.) 
 

Em relação ao Reino Unido, analise as afirmativas a seguir. 
I. O Reino Unido tem como Chefe de Estado a rainha 

Elizabeth II (desde 1952). 
II. O país é fortemente industrializado, sendo exportador de 

máquinas industriais, computadores e automóveis. O 
Reino Unido integra o Grupo dos Sete Grandes (G-7) — 
os sete países mais ricos do mundo. 

III. É um dos países mais densamente povoados do mundo. 
Nos séculos XVII e XVIII, a população britânica experi-
mentou um crescimento contínuo, por se atenuarem as epi-
demias, por se manter alta a taxa de natalidade da socie-
dade tradicional e, ainda, por cair a taxa de mortalidade 
após a adoção de modernas técnicas de higiene. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 
Questão 17 
O governador de São Paulo, João Doria, reforçou nessa terça- 
-feira (28) que a Sabesp, Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo, deve ser privatizada caso o novo 
marco regulatório do saneamento seja aprovado no 
Congresso. Na hipótese contrária, a empresa, que é 
controlada pelo governo estadual, mas tem ações em bolsa, 
fará uma capitalização. 
(Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/01/28/ 
doria-sinaliza-privatizacao-da-sabesp-se-marco-regulatorio-do-saneamento-

for-aprovado.ghtml. Acesso em: 29/01/2020.) 
Sobre a privatização, analise as afirmativas a seguir. 
I. É a prática na qual uma empresa ou instituição pública é 

vendida ao setor privado.  
II. É a transferência momentânea ou definitiva das empresas 

públicas à iniciativa privada, tirando do Estado a função de 
gerir ou controlá-las. 

III. A privatização proporciona a desburocratização, pois 
empresas privadas não necessitam abrir editais para con-
tratação de funcionários ou serviços, que demandam 
tempo e custam dinheiro. 

IV. As privatizações fazem, em sua maioria, parte do plano 
de governos de direita, pois defendem o livre comércio. 
Em grande parte dos casos, a privatização é uma ação 
realizada quando uma determinada empresa não está 
alcançando os lucros que precisa esteja passando por 
dificuldades financeiras. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV. 
B) I e III, apenas. 
C) I, II e III, apenas. 
D) II, III e IV, apenas. 
 
Questão 18 
Analise as afirmativas a seguir. 
I. Guerra travada em junho de 1967, tendo de um lado do 

conflito as forças armadas do Estado de Israel e, do outro, 
as do Egito, Síria, Jordânia e Iraque, que, por sua vez, 
receberam o apoio de Kuwait, Líbia, Arábia Saudita, Argélia 
e Sudão. 

II. Foi a guerra mais rápida travada entre árabes e israelenses 
e, ainda, possibilitou a Israel expandir seu território, con-
quistando a Península do Sinai, Cisjordânia, Gaza, Jerusalém 
Oriental e as colinas de Golã. 

As afirmativas anteriores se referem à guerra 
A) Fria. 
B) de Troia. 
C) da Bósnia. 
D) dos Seis Dias. 
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Questão 19 
O mês de janeiro terminou sendo o mês mais chuvoso da 
história da cidade de Belo Horizonte, desde o início da 
medição climatológica há 110 anos, segundo o Instituto 
Nacional de Meteorologia (INMET). A capital mineira 
completou 121 anos em dezembro de 2019. Até agora, o 
primeiro mês de 2020 acumulou 932,3 milímetros de chuva 
na cidade, de acordo com o INMET. O recorde anterior era 
de janeiro do ano de 1985, quando o acumulado do mês foi 
de 850,3 milímetros. São fatores que contribuem para as 
enchentes, EXCETO: 
A) A pavimentação das ruas de maneira sustentável, diferen-

temente do asfaltamento, em geral, utilizado. 
B) A ocupação irregular de áreas e a falta de planejamento 

das cidades são consideradas causas antrópicas.  
C) O mau descarte do lixo faz com que ele se acumule em 

bueiros, que são responsáveis por conter parte da água 
que eleva o nível dos rios. 

D) O desmatamento, sobretudo em áreas localizadas nas 
proximidades das margens de um rio. Esta vegetação é 
responsável por conter as águas que se expandem ou 
reduzir a sua velocidade. 

 
Questão 20 
Países do leste da África vivem o pior surto de gafanhotos dos 
últimos 70 anos e agricultores do Quênia, Somália e Etiópia 
têm suas plantações ameaçadas pelos enxames. A Organiza-
ção para a Alimentação e Agricultura (FAO) da ONU fez um 
alerta para uma ameaça “sem precedentes”. [...] “Milho, 
feijão, eles comeram tudo”, lamentou o fazendeiro Ndunda 
Makanga à AP. Ele disse que até mesmo as criações de 
animais chegam a se estressar com o grande número de 
insetos invasores. 
(Disponível:https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/01/29/nuvem

-de-gafanhotos-ameaca-plantacoes-no-leste-da-africa. ghtml. Acesso 
em: 29/01/2020. Adaptado.) 

 

Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  
(     ) O norte da África é a região mais antiga do mundo ocu-

pada por seres humanos. Os fósseis de hominídeos 
encontrados ali, na Tanzânia e no Quênia, têm cerca 
de cinco milhões de anos. 

(     ) É o continente mais carente do mundo sendo dos 30 
países mais pobres, pelo menos 21 são africanos. 

(     ) A vegetação predominante é a floresta equatorial. Ao 
Norte e ao Sul desta faixa, região de verões quentes e 
úmidos, surgem as savanas, que compõem o tipo de 
vegetação mais farta do continente. 

(     ) Uma das características marcantes do continente é a 
sua riqueza mineral, que, inclusive, é a promessa de 
crescimento econômico maior que a média mundial 
nos próximos anos. Com a descoberta de extração de 
recursos naturais em países como Moçambique, 
Níger e Zâmbia, o continente tende a atrair mais in-
vestidores estrangeiros. 

A sequência está correta em 
A) F, F, V, F. 
B) V, V, F, F. 
C) V, F, V, V. 
D) V, V, V, V. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 21 
De acordo com a Lei Complementar nº 41/2011, que estabe-
lece o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Formiga/MG, a investidura em cargo público se dará com: 
A) Posse.  
B) Reversão. 
C) Nomeação. 
D) Readaptação. 
 
Questão 22 
João, servidor público empossado no município de Formi-
ga/MG, em 10/10/2019, passará pelo período de estágio pro-
batório, conforme definido na Lei Complementar nº 41/2011. 
A legislação prevê, em seu Art. 24, que, durante o estágio 
probatório, o servidor será submetido a cinco avaliações de 
desempenho, sendo que a primeira ocorrerá dentro de, no 
máximo, 45 dias após o servidor completar três meses de 
efetivo exercício, e será avaliado nos seguintes critérios, 
EXCETO:  
A) Disciplina.  
B) Assiduidade. 
C) Pontualidade.  
D) Economicidade. 
 
Questão 23 
De acordo com a Lei Complementar nº 41/2011, Júlia, 
servidora pública empossada no município de Formiga/MG, 
no ano de 2015, além do vencimento e das vantagens 
previstas nesta Lei, terá direito aos seguintes adicionais, 
EXCETO:  
A) Noturno.  
B) De titulação. 
C) Por tempo de serviço. 
D) Pela prestação de serviço extraordinário. 
 
Questão 24 
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Formiga/MG, 
o vereador poderá licenciar-se:  
A) Para desempenhar o cargo de Secretário Municipal.  
B) Por motivo de doença, ficando assegurada a remuneração 

proporcional. 
C) Para tratar de interesses pessoais, desde que o afasta-

mento não ultrapasse 180 dias por sessão legislativa. 
D) Para desempenhar missões temporárias de interesse do 

município, ficando assegurada a remuneração proporcional. 
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Questão 25 
Em consonância com a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 – 
Lei de Improbidade Administrativa, relacione adequada-
mente as colunas a seguir. 
1. Ato de Improbidade Administrativa que Causa Prejuízo ao 

Erário. 
2. Ato de Improbidade Administrativa que Importa Enrique-

cimento Ilícito. 
3. Ato de Improbidade Administrativa que Atenta Contra o 

Princípio da Administração Pública. 
4. Ato de Improbidade Administrativa Decorrente de Conces-

são ou Aplicação Indevida de Benefício Financeiro ou 
Tributário. 

(     ) Negar publicidade aos atos oficiais. 
(     ) Conceder isenções, incentivos ou benefícios contrários 

ao previsto no Art. 8º-A, da Lei Complementar nº 116, 
de 31 de julho de 2003. 

(     ) Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de 
bem ou serviço por preço superior ao de mercado. 

(     ) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para 
facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público 
ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço 
inferior ao valor de mercado.   

A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3, 4. 
B) 2, 1, 4, 3. 
C) 3, 4, 1, 2. 
D) 4, 3, 2, 1. 
 
CONHECIMENTOS DO CARGO  
 
Questão 26  
De acordo com a Política de Alimentação e Nutrição (PNAN), 
“a população brasileira, nas últimas décadas, experimentou 
grandes transformações sociais que resultaram em mudan-
ças no seu padrão de saúde e consumo alimentar”. Diante 
do exposto, NÃO é correto afirmar que tais transformações: 
A) Acarretaram um aumento, expressivo, da pobreza e 

exclusão social. 
B) Acarretaram aumento vertiginoso do excesso de peso em 

todas as camadas da população.  
C) Acarretaram impacto na diminuição da pobreza e exclusão 

social e, consequentemente, da fome e desnutrição. 
D) Apontaram para um para um novo cenário de problemas 

relacionados à alimentação e nutrição por conta do ex-
cesso de peso que fora observado em todas as camadas da 
população. 

 
Questão 27 
O direito administrativo possui como base quatro principais 
fontes; assinale-os. 
A) A lei, a Jurisprudência, a doutrina e os costumes. 
B) Os setores públicos, as leis, os governos e a doutrina. 
C) Os ministérios, a Jurisprudência, a doutrina e os costumes. 
D) A administração pública, a Jurisprudência, os governos e 

os costumes. 

Questão 28 
Conforme o Estatuto do Idoso, em seu Art. 3º “É obrigação 
da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público 
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, 
ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à 
dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comuni-
tária”. No que se refere à garantia de prioridade, conforme 
descrito no Parágrafo 1º do Estatuto do Idoso, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. Atendimento preferencial imediato e individualizado 

junto aos órgãos públicos e privados prestadores de 
serviços à população. 

II. Preferência na formulação, exceto, na execução de polí-
ticas sociais públicas específicas. 

III. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 
relacionadas com a proteção ao idoso. 

IV. Viabilização de formas alternativas de participação, 
ocupação e convívio do idoso com as casas asilares.  

V. Priorização do atendimento do idoso por sua própria famí-
lia, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que 
não a possuam ou careçam de condições de manutenção 
da própria sobrevivência. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I, II, III e IV. 
B) I, III e V, apenas. 
C) II, III e IV, apenas. 
D) III, IV e V, apenas. 
 
Questão 29 
Ao abordar o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, 
o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990 – apresenta, em seu Art. 16, os 
aspectos que compreendem o direito à liberdade. Com 
base no Art. 16, NÃO representa tais aspectos: 
A) O direito à opinião e à expressão. 
B) O direito à crença e ao culto religioso. 
C) O direito a brincar, praticar esportes e divertir-se. 
D) O direito de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espa-

ços comunitários, mesmo com restrições legais.  
 
Questão 30 
O Estatuto da Criança e do Adolescente apresenta, em seu 
Art. 4º, o(s) ator(es) envolvido(s) no cuidado com a criança e  
adolescente que é(são) responsável(eis), prioritariamente, 
por fazer-se efetivar para esse público o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária. Diante do 
exposto, assinale o(s) responsável(eis) pelo cuidado com a 
Criança e o Adolescente. 
A) A família e o Estado. 
B) O estado, exclusivamente. 
C) A família, exclusivamente. 
D) A família, a comunidade, a sociedade em geral e o Poder 

Público. 



 

7 

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA E DO SERVIÇO AUTÔNOMO 
DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICÍPIO DE FORMIGA 

CARGO:  AGENTE SOCIAL (M) Ꙋ 

Questão 31 
Sistema administrativo é o regime escolhido pelo Estado 
para o controle dos atos administrativos ilegais ou ilegítimos 
praticados pelo Poder Público nas diversas esferas e em 
todos os Poderes. Qual é o sistema administrativo adotado 
pelo Brasil? 
A) Inglês. 
B) Francês. 
C) Holandês. 
D) Americano. 
 
Questão 32 
Na discricionariedade, o legislador atribui certa competência 
para a Administração Pública. Porém, tal competência possui: 
A) Limites e possibilidades. 
B) Autonomia para o agente público escolher as medidas a 

serem aplicadas para defesa do poder público. 
C) Margem de liberdade para que o agente público escolha 

entre opções, predefinidas, a apropriada para defesa do 
interesse público. 

D) Margem de liberdade para que o agente público, junta-
mente com o cidadão, escolha entre opções predefinidas, a 
apropriada para defesa do interesse privado. 

 
Questão 33  
O Programa Bolsa Família foi criado em 9 de janeiro de 2004 
através da Lei nº 10.836. Tal Lei, em seu Art 1º, parágrafo 
único, apresenta que o Programa Bolsa Família tem por 
finalidade a unificação dos procedimentos de gestão e 
execução das ações de transferência de renda do Governo 
Federal. Diante da afirmativa, assinale a alternativa correta. 
A) A Lei nº 10.836/04 considera como família, a unidade 

nuclear, composta por indivíduos que possuem laços de 
parentesco, vivendo sob o mesmo teto e que se mantém 
pela contribuição de seus membros. 

B) A Lei nº 10.836/04 classifica como renda mensal a soma 
dos rendimentos líquidos auferidos pela totalidade dos 
membros da família, incluindo os rendimentos concedidos 
por programas oficiais de transferência de renda. 

 C) O Programa Nacional de Renda Mínima, vinculado à Saúde 
– Bolsa Escola, o Programa Nacional de Acesso à Alimen-
tação – PNAA, o Programa Nacional de Renda Mínima 
vinculada à Saúde – Bolsa Alimentação, o Programa Auxí-
lio-Doença, bem como o Cadastramento Único não estão 
incluídos nos procedimentos de gestão e execução das 
ações de transferência de renda do Governo Federal. 

D) O Programa Nacional de Renda Mínima, vinculado à 
Educação – Bolsa Escola, o Programa Nacional de Acesso à 
Alimentação – PNAA, o Programa Nacional de Renda 
Mínima vinculada à Saúde – Bolsa Alimentação, o 
Programa Auxílio-Gás, bem como o Cadastramento Único 
estão entre os procedimentos de gestão e execução das 
ações de transferência de renda do Governo Federal. 

Questão 34 
A Lei nº 8.842/94 apresenta a Política Nacional do Idoso, 
bem como cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras 
providências. Diante da afirmação, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A Política Nacional do Idoso possui como objetivo asse-

gurar os direitos sociais do idoso, criando condições para 
promover sua autonomia, integração e participação 
efetiva na sociedade. 

(     ) Conforme a Política Nacional do Idoso, considera-se 
como tal, para os efeitos da Lei, a pessoa maior de 
sessenta anos de idade. 

(     ) Competirá ao órgão ministerial responsável pela educa-
ção e promoção social a coordenação local da Política 
Nacional do Idoso, com a participação dos governos na-
cionais e estaduais, do Distrito Federal e municipais do 
idoso. 

A sequência está correta em 
A) F, F, F. 
B) F, V, F. 
C) V, F, V. 
D) V, V, F. 
 
Questão 35 
Conforme a Política Nacional de Alimentação e Nutrição 
(PNAN), “a transição do aleitamento materno para 
____________ consumidos pela família é o período denomi-
nado como _________________, que deve ser iniciado aos 
__________________________ de idade e concluído aos 
____________”. Assinale a alternativa que completa correta 
e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) os leites / transição / sete meses / dois anos 
B) os leites / transição / três meses / doze meses 
D) os alimentos / alimentação complementar / quatro meses / 

três anos 
C) os alimentos / alimentação complementar / seis meses / 

dois anos  
 
Questão 36 
Conforme a Política Nacional de Assistência Social, o Art. 1º 
da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), apresenta a 
assistência social como direito do cidadão e dever do 
Estado. É correto afirmar que: 
A) A Política de Seguridade Social trouxe uma nova concep-

ção para a Constituição Federal. 
B) A Assistência Social, no que se refere à vida, garante total 

proteção, apenas, para a criança e o adolescente, por se 
tratar de pessoas em desenvolvimento. 

C) A Assistência Social é realizada por meio de um conjunto 
integrado de iniciativa pública e da sociedade, tendo como 
objetivo a garantia de atendimento às necessidades básicas. 

D) A Assistência Social, direito do cidadão e dever do Estado, 
é Política de Seguridade Social Contributiva, que provê os 
mínimos sociais, para garantir o atendimento às necessi-
dades de forma geral. 
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Questão 37 
O Decreto nº 6.135/2007, em seu Art. 2º, apresenta o 
conceito do Cadastro Único para Programas Sociais 
(CadÚnico). Portanto, é correto afirmar que o CadÚnico é: 
A) Um benefício oferecido pelo Governo Federal às famílias 

de baixa renda.  
B) Um instrumento de identificação e caracterização socioe-

conômica das famílias brasileiras de baixa renda, a ser 
obrigatoriamente utilizado para seleção de beneficiários e 
integração de programas sociais do governo federal. 

C) Um instrumento que permite a Assistência Social identi-
ficar famílias que ganham até 1

4 do salário mínimo, o que 

é obrigatoriamente utilizado para seleção de beneficiários 
e integração de programas sociais do governo federal. 

D) Um instrumento de identificação e caracterização socioe-
conômica das famílias brasileiras de baixa renda, a ser 
obrigatoriamente utilizado para seleção de beneficiários e 
integração de programas sociais do governo municipal. 

 
Questão 38 
Wagner e Hollenbeck (2009) afirmam que grupo “é um 
conjunto de duas ou mais pessoas que interagem entre si 
de tal forma que cada uma influencia e é influenciada pelas 
outras”. Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir. 
I. Os membros de um grupo definem importantes distinções 

psicológicas entre si e as pessoas que não participam do 
grupo. 

II. Na maioria das organizações, os grupos são formados de 
acordo com similaridades naquilo que as pessoas fazem 
ou produzem. 

III. Para que o grupo continue a funcionar com eficácia, seus 
membros devem preencher requisitos específicos. 

IV. Não são todas as equipes que se pode considerar como 
um grupo. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.  
B) I e IV. 
C) III e IV. 
D) I, II e III. 
 
Questão 39 
A tomada de decisões em equipes hierarquicamente 
organizadas impõe exigências específicas aos seus processos 
e recursos. Segundo Wagner III e Hollenbeck (2006), as variá-
veis fundamentais que influenciam a proximidade das deci-
sões em equipe são: 
A) Instrução da equipe; validade de pessoal; e, sensibilidade 

hierárquica. 
B) Instrução da equipe; seleção pessoal; e, hierarquia 

institucional. 
C) Construção dos métodos; seleção de pessoal; e, falta de 

sensibilidade.  
D) Hierarquia institucional; validade de pessoal; e, sensibili-

dade empresarial. 

Questão 40 
Alexandrino e Paulo (2013) salientam que afirmar que o 
direito administrativo é um ramo do direito público, não 
significa que seu objeto seja limitado a relações jurídicas 
regidas pelo direito público. Sendo assim, segundo os 
autores, em um Estado democrático-social, como o 
brasileiro, onde a administração pública atuará?  
A) Nos diversos setores. 
B) Na administração coletiva.  
C) Nas bases governamentais. 
D) No setor de direito privado. 
 
 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 
1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 

ponta grossa.  
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com 
respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em qualquer 
responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída de sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Superior Completo; 40 
(quarenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Médio; e, 30 (trinta) questões para os cargos de Nível 
Fundamental Completo e Incompleto e Elementar/Alfabetizado.  

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém 
o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (gabarito) que lhe foi fornecido está correto. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja 
incompleto ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. Terão duração de 3h (três horas) as provas para os cargos de Nível Fundamental Completo e Incompleto e 
Elementar/Alfabetizado, 4h (quatro horas) para os cargos de Nível Médio e Superior Completo. Esse período abrange a 
assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(gabarito), devidamente assinado no local indicado. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato também poderá se retirar do 
local de provas a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o Caderno de 
Provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local 
de aplicação antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato 
e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da Sala e pelo Coordenador da Unidade de 
Provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso. 

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 
www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de 
múltipla escolha. 
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 3 (três) 
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato 
ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 
- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso 
pelo candidato com o fornecimento de dados referente à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Concurso 
Público. 


