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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Socorro, meu site parou de funcionar! E a culpa é do mito. 

 

Vejam a confusão que se avizinha. O WordPress é a 
principal plataforma de gestão de conteúdo de sites no 
mundo. É um sistema livre e aberto e uma das ferramentas 
mais utilizadas por sua funcionalidade de uso e versatilidade. 
Para os numerólogos, o WP detém 60% de participação do 
mercado global; 17 posts são publicados a cada segundo em 
sites do WP em todo mundo; empresas como o New York 
Observer, o New York Post, o TED, o Thought Catalog, 
Williams, o USA Today, a CNN, a Fortune.com, a TIME.com, a 
National Post, a Spotify, a TechCrunch, a CBS Local e a NBC 
usam o WP. Para encerrar, cerca de 19.500.000 sites em toda 
a web usam o WordPress. Se quiser mais informações, acesse 
http://bit.ly/2VE09Pj. 

Acontece que, para o seu bom funcionamento, é 
necessário a instalação de plugins. Muitos plugins. O plugins ou 
extensões (também conhecidos por plug-in, add-in, add-on) são 
programas de computador usados para adicionar funções a 
outros programas maiores, promovendo alguma funcionalidade 
especial ou específica. Ou seja, ele é uma espécie de “caixa de 
marcha” do site.  

Assim sendo, os plugins são indispensáveis na construção 
da arquitetura de todos os sites. E a maioria deles é gratuita. A 
novidade, agora, é que eles estão se tornando pagos. Por isso, 
sem mais nem menos, não consegui, ontem, trabalhar o meu 
site mondolivro.com.br. Vou explicar.  

Do nada, a criação e edição do site parou de funcionar. Só 
isso, imagina... você tecla “Adicionar novo” ele te manda para 
o Nirvana, ou seja, depois de três séculos de minutos pensando, 
abre uma página com um “Erro 504” do “Guru Meditation”. 
Não é piada, eu printei. Foi quando meu verdadeiro guru, o 
Anderson Clayton, me alertou: o plugin Toolset Types parou de 
ter atualizações, ou seja, ele não existe mais. Pior: esta crise 
shekespeareana é a coisa mais comum na plataforma de WP, 
hoje. Eles tem uma crise de identidade, somem e reaparecem 
com um aviso, convidando para ingressar na versão paga. É isso 
ou reconstruir todo o site com um novo plugin. 

Mas tudo bem, afinal, ninguém vai reclamar de pagar 
pelo que é indispensável ao funcionamento do site. Mas aí o 
pior: o plugin mira a Pessoa Jurídica. O preço flutua entre 
U$ 159 e U$ 300!! Mas estamos falando de UM plugin. 
Normalmente, um site médio utiliza entre 10 e 30. Mais 
informações aqui: http://bit.ly/2VFjWOx. 

Será uma espécie de retorno em versão cibernética ao 
mito do Cavalo de Troia? Um presente lindo que, por dentro, 
reserva uma surpresa desagradável? Estaremos, portanto, 
caminhando para outra cadeia de serviços, ainda não 
sistematizada do ponto de vista tecnológico? Estaremos 

subordinados, em breve, a uma casta de programadores, 
desenvolvedores e afins? Sem dúvida. É uma questão de 
tempo. Pouco tempo, podem ter certeza.  

(Por Afonso Borges. Disponível em: https://blogs.oglobo.globo. 
com/afonso-borges/post/socorro-meu-site-parou-de-funcionar-e-culpa-

e-do-mito.html. Acesso em: 23/06/2019.) 
 

Questão 01 
Nesse texto, é correto afirmar que o autor: 
A) Analisa o impacto dos novos serviços tecnológicos na 

economia. 
B) Informa dados que não corroboram com a análise dos 

serviços tecnológicos. 
C) Apresenta apenas um posicionamento subjetivo sobre a 

importância da WordPress. 
D) Antecipa a possibilidade do surgimento de um novo 

mercado de serviços tecnológicos. 
 
Questão 02 
De acordo com o texto, as ferramentas tecnológicas, utilizadas 
para construção e manutenção de sites na plataforma WordPress: 
A) São disponibilizadas em versões pagas apenas para pessoas 

jurídicas. 
B) São disponibilizadas gratuitamente para pessoas físicas e 

pessoas jurídicas.   
C) Deixaram de ser gratuitas tanto para pessoas físicas quanto 

para pessoas jurídicas. 
D) Ficam indisponíveis por um tempo e depois aparecem 

novamente, mas em versões pagas. 
 
Questão 03 
“A análise da estrutura desse texto revela que foram usadas 
estratégias discursivas próprias da tipologia _____________ , 
porque o principal objetivo comunicativo do texto é 
_______________________________________.” Assinale a 
alternativa que completa correta e sequencialmente a 
afirmativa anterior. 
A) narrativa / narrar um acontecimento trivial 
B) argumentativa / explicar a função dos plugins 
C) narrativa / contar um fato vivenciado pelo autor 
D) argumentativa / defender um ponto de vista diante de 

um acontecimento 
 
Questão 04 
Neste trecho “Eles tem uma crise de identidade (...)” (4º§), 
é correto afirmar que a forma verbal tem: 
A) Aparece grafada no plural para indeterminar o sujeito a 

que se refere.   
B) Aparece grafada na terceira pessoa do plural do verbo 

“ter” do presente do indicativo.  
C) Deveria ser grafada com acento (têm) para marcar a 

terceira pessoa do plural do presente do indicativo.  
D) Concorda com o sujeito a que se refere, porque foi 

grafada na terceira pessoa do singular do verbo “ter” do 
presente do indicativo. 
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Questão 05 
No trecho “Assim sendo, os plugins são indispensáveis na 
construção da arquitetura de todos os sites.” (3º§), a 
expressão destacada sinaliza uma: 
A) Causa.  
B) Oposição.  
C) Conclusão. 
D) Explicação.  
 
Questão 06 
Releia os seguintes trechos do texto: 
“(...) ele é uma espécie de ‘caixa de marca do seu site’.” (2º§); e, 
“(...) depois de três séculos de minutos pensando (...)” (4º§). 
 

Nesses dois trechos, o autor utilizou recursos expressivos 
próprios da linguagem conotativa para explicar, de forma 
inusitada, o funcionamento dos plugins. Assinale a alternativa 
que identifica, correta e respectivamente, os dois recursos 
expressivos utilizados pelo autor.  
A) Ironia e metáfora.  
B) Metáfora e ironia. 
C) Metáfora e hipérbole.  
D) Comparação e hipérbole.  
 
Questão 07 
Considerando o trecho “(...) é necessário a instalação de 
plugins.” (2º§), assinale a alternativa correta.  
A) O substantivo ao qual a expressão “é necessário” se 

refere não aparece explícito no trecho.  
B) A expressão “é necessário” não pode ser flexionada no 

gênero feminino, porque acompanha um substantivo 
sem determinante.   

C) O adjetivo “necessário” deveria estar flexionado no gênero 
feminino, porque o substantivo “instalação” é antecedido 
por um determinante.  

D) A concordância entre os termos desse trecho está de acordo 
com a norma padrão, porque, nesse caso, o adjetivo 
“necessário” é invariável.    

 
Questão 08 
Em relação ao texto, identifique a afirmativa INCORRETA.  
A) Em “É isso ou reconstruir todo o site com um novo plugin.” 

(4º§), a palavra isso foi utilizada para fazer referência a 
uma informação já fornecida no texto.  

B) No trecho “Pior: esta crise shekespeareana (...)” (4º§), a 
palavra esta sinaliza uma catáfora, ou seja, uma 
informação que ainda será esclarecida no texto.  

C) Em “O plugins ou extensões (também conhecidos por 
plug-in, add-in, add-on) são programas de computador 
(…)” (2º§), há um desvio da norma padrão, já que um dos 
princípios da concordância é desrespeitado.  

D) As palavras que aparecem destacadas nestes trechos “Mas 
estamos falando de UM plugin.” (5º§) e “Mais informações 
aqui: http://bit.ly/2VFjKOx”. (5º§) desempenham a mesma 
função sintático-semântica; portanto, são classificadas 
como advérbios. 

Questão 09 
No título do texto, a palavra “mito”: 
A) Foi usada com sentido conotativo e não faz referência a 

fatos citados no texto.   
B) Antecipa uma comparação que será esclarecida no 

desenvolvimento do texto.  
C) Não estabelece relação com a possível “confusão” a que 

se refere o autor no início do texto. 
D) Torna implícita a relação entre o fato vivenciado pelo 

autor e o mito do “Cavalo de Troia”. 
 
Questão 10 
A identificação do sujeito de uma oração é indispensável 
para o estabelecimento adequado da concordância verbal. 
Relativamente à concordância do verbo sublinhado em “Do 
nada, a criação e edição do site parou de funcionar.” (4º§), 
assinale a afirmativa correta.  
A) Os dois núcleos do sujeito estão no singular, por isso o 

verbo deverá concordar com eles, também flexionado no 
singular. 

B) O verbo deveria estar flexionado no plural para concordar 
com os dois termos que constituem os núcleos do sujeito 
composto.  

C) Como o verbo está posicionado depois do sujeito composto, 
de acordo com a norma padrão, ele deverá estar flexionado 
no singular.  

D) Se o verbo estivesse flexionado no plural, estaria em 
desacordo com a regra de concordância verbal proposta 
pela variedade padrão do idioma.  

 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
Questão 11 
“No Microsoft Excel 2013, Configuração Local, Idioma 
Português-Brasil, este conjunto de teclas (atalho) é 
utilizado para aplicar o formato Hora, com hora e minuto, 
AM ou PM.” Trata-se do atalho: 
A) [CTRL + SHIFT +#] 
B) [CTRL + SHIFT + *]  
C) [CTRL + SHIFT +&] 
D) [CTRL + SHIFT +@] 
 
Questão 12 
Levando em consideração as teclas de função, no Microsoft 
Excel 2013, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, duas 
teclas apresentam as seguintes descrições: repete o último 
comando ou ação, se possível, e abre a caixa de diálogo “Ir 
para”. Essas teclas de função são, respectivamente: 
A) F2; F3 
B) F3; F5 
C) F4; F2 
D) F4; F5 
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Questão 13 
“Comando do Sistema Operacional da Microsoft, MS-DOS, 
que exibe a lista de arquivos e subdiretórios de um diretório.” 
Trata-se de: 
A) FC 
B) CD 
C) CLS 
D) DIR 
 
Questão 14 
O Windows 7, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, 
possui oito modos de exibição, sendo que apenas cinco são 
listados nas categorias principais. Um deles “exibe cada 
arquivo ou pasta em uma única linha e inclui informações 
sobre o arquivo, que mudam de acordo com o tipo de 
arquivo”. Trata-se do seguinte modo de exibição: 
A) Lista. 
B) Detalhes. 
C) Conteúdo. 
D) Lado a lado. 
 
Questão 15 
“Recurso novo, introduzido no Windows 7, Configuração 
Local, Idioma Português-Brasil; foi projetado para oferecer 
acesso rápido ao usuário. Evidencia os locais visitados 
frequentemente, existe em dois lugares.” Trata-se de: 
A) Listas de salto. 
B) Menu suspenso. 
C) Ponto de partida. 
D) Listas de reprodução. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
Questão 16 
Contudo, se a teoria clássica é apenas aplicável ao caso do 
pleno emprego, torna-se obviamente enganoso aplicá-la aos 
problemas de desemprego involuntário – supondo-se que 
tal coisa exista (e quem o negará?). Os teóricos da escola 
clássica são comparáveis aos geômetras euclidianos em um 
mundo não euclidiano, os quais, descobrindo que, na 
realidade, as linhas aparentemente paralelas se encontram 
com muita frequência, as criticam por não se conservarem 
retas, como único recurso contra as desastrosas interseções 
que se produzem. Sendo esta a realidade, não há, de fato, 
nenhuma outra solução a não ser rejeitar o axioma das 
paralelas e elaborar uma geometria não euclidiana. 

(Keynes, 1996, p. 54.) 
 

A teoria clássica criticada por John Maynard Keynes tem 
como seus principais autores:  
A) Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber.   
B) Adam Smith, Augusto Comte, Rousseau e Montesquieu.  
C) Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus e 

John Stuart Mill.  
D) Euclides de Alexandria, Adam Smith, David Ricardo, 

Thomas Robert Malthus.  

Questão 17 
Ao contrário da América portuguesa, que mantém a unidade 
territorial após a independência, a América espanhola divide-
-se em várias nações, apesar de tentativas de promover a 
unidade, como a Grã-Colômbia, reunindo Venezuela e 
Colômbia, de 1821 a 1830, a República Unida da América 
Central e a Confederação Peru-Boliviana, entre 1835 e 1838. 
A fragmentação política da América hispânica pode ser 
explicada pelo próprio sistema colonial, uma vez que as 
diversas regiões do império espanhol eram isoladas entre si. 
Essa situação favorece também o surgimento de lideranças 
locais fortes, os caudilhos, dificultando a realização de um 
projeto de unidade colonial. Para os historiadores há muitas 
razões que levaram à fragmentação da América espanhola e 
à unidade da portuguesa formando, o Brasil. Diante do 
exposto, analise as afirmativas a seguir. 
I. Uma das causas da fragmentação da América espanhola 

tem a ver com a distância geográfica entre as cidades das 
antigas colônias e a forma como as duas possessões eram 
administradas por suas respectivas metrópoles. Ainda que a 
colônia portuguesa tivesse dimensões continentais, a maior 
parte da população se concentrava em cidades costeiras, 
enquanto o interior permanecia praticamente inexplorado. 
Na época da Independência, as principais cidades brasileiras 
se concentravam no litoral. As distâncias entre as cidades 
eram, assim, menores do que na América espanhola. 

II. No Brasil, a elite era muito mais homogênea ideolo-
gicamente do que a espanhola. 

III. Em 1808, a invasão de Portugal por Napoleão Bonaparte 
levou o Príncipe Regente, João, a fugir para o Rio de 
Janeiro, transferindo não somente a Corte, mas toda a 
burocracia do governo: arquivos, biblioteca real, tesouro 
público e cerca de 15 mil pessoas. O Rio de Janeiro virou, 
então, a sede político-administrativa do Império. A 
presença do Rei em território brasileiro serviu como 
fonte de legitimidade para que a colônia se mantivesse 
unida. 

IV. Na independência da América Portuguesa, as elites 
aprenderam que poderiam lidar muito bem com uma 
população irrequieta. Todas as províncias tomaram 
medidas que objetivavam terminar com a escravidão, 
possivelmente para diminuir o perigo da revolta escrava. 
Mestiços tinham o comando de forças militares e eram 
frequentemente recompensados com posse de terras 
tomadas dos monarquistas. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV.  
B) I e II, apenas.  
C) III e IV, apenas.  
D) I, II e III, apenas. 
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Questão 18 
“Tendo se iniciado em torno das bandas Mundo Livre S.A. e 
Chico Science & Nação Zumbi, a cena ultrapassou o campo da 
música, incorporando outras áreas, como o cinema (com o 
chamado Árido Movie) e a moda (com coleções como a do 
estilista Eduardo Ferreira). Foi em 1992 que Fred Zero Quatro 
escreveu “Caranguejos com cérebro” que, originalmente, não 
era um manifesto. Era, sim, um release escrito para uma 
coletânea que Mundo Livre S.A. e Chico Science & Nação 
Zumbi pretendiam lançar conjuntamente. Recebido eufori-
camente pela mídia local, o release foi o estopim para a 
transmutação da cena em movimento.” O trecho anterior se 
refere ao movimento conhecido como:  
A) Bossa Nova. 
B) Manguebeat. 
C) Tropicalismo. 
D) Jovem Guarda. 
 
Questão 19 

O mestre-sala dos mares 
 

Há muito tempo nas águas da Guanabara / O dragão do mar 
reapareceu / Na figura de um bravo marinheiro / A quem a 
história não esqueceu / Conhecido como o almirante negro 
/ Tinha a dignidade de um mestre-sala / E ao navegar pelo 
mar com seu bloco de fragatas / Foi saudado no porto pelas 
mocinhas francesas / Jovens polacas e por batalhões de 
mulatas / Rubras cascatas jorravam nas costas / dos negros 
pelas pontas das chibatas... 
 

“O mestre-sala dos mares”, música composta, em 1975, 
por João Bosco e Aldir Blanc, se refere à revolta:  
A) Confederação dos Tamoios: a primeira rebelião de que se 

tem notícia na história brasileira; revolta de uma coligação 
de tribos indígenas – com o apoio dos franceses que haviam 
fundado a França Antártica – contra os portugueses.  

B) Revolução Praieira: nascida da rivalidade entre os partidos 
Liberal e Conservador, o movimento acabou se transfor-
mando em choque de classes. Os praieiros lutaram de 
1848 a 1849, exigindo voto livre e democrático, liberdade 
de imprensa e trabalho para todos. 

C) Revolta da Armada: foi um movimento contra o presidente 
Floriano Peixoto, que irrompeu no Rio de Janeiro, em 6 de 
setembro de 1893. Praticamente toda a marinha se tornou 
antiflorianista. O principal combate ocorreu na Ponta da 
Armação, em Niterói, em 9 de fevereiro de 1894. O governo 
conseguiu a vitória, graças a uma nova esquadra, adquirida 
e aparelhada no exterior, e debelou a rebelião em março. 

D) Revolta da Chibata: rebelião ocorrida na Marinha brasileira 
entre 22 e 27 de novembro de 1910, em protesto contra os 
castigos físicos que os militares de baixa patente recebiam. 
Os amotinados, liderados pelo marinheiro João Cândido 
Felisberto, tiveram suas reivindicações atendidas – a 
punição com chibatadas foi extinta –, mas uma semana 
depois quase todos foram presos, mortos ou mandados 
para seringais na Amazônia. 

 

Questão 20 
O mundo está mudando rapidamente. De uma população em 
rápido crescimento, passando por mudanças climáticas a 
epidemias de saúde, como o Ebola, estamos enfrentando 
desafios sem precedentes em escala global. O esforço mais 
coordenado para enfrentar estes desafios tem sido os 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 
Organização das Nações Unidas (ONU), lançados em setembro 
de 2015 como “o projeto para alcançar um futuro melhor e 
mais sustentável para todos”. Diante do exposto, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em 

todos os lugares. 
II. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e 

melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. 
III. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as 

mulheres e meninas. 
IV. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos 

ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as 
florestas, combater a desertificação, deter e reverter a 
degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. 

V. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. 
VI. Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, 

e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da 
vida para todos. 

São considerados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) 
A) I, II, III, IV, V e VI.  
B) I, II, III, IV e VI, apenas. 
C) I, II, III, V e VI, apenas.  
D) I, II, IV, V e VI, apenas.  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 21 
Sobre os contratos, analise as afirmativas a seguir. 
I. Contrato compreende todo acordo de vontades de 

fundo econômico, que tem por objetivo a aquisição, o 
resguardo, a transferência, a conservação ou a extinção 
de direitos, recebendo o amparo do ordenamento legal. 

II. A função social preconiza que as obrigações assumidas 
nos contratos valem não apenas porque as partes as 
assumiram voluntariamente, mas também porque interessa 
à sociedade a tutela da situação advinda das suas conse-
quências econômicas e sociais. 

III. Antes da aceitação não há contrato, porque ainda não há 
consenso. Somente quando o oblato se converte em 
aceitante, fazendo aderir sua vontade à do proponente, 
a oferta se transforma em contrato. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III.  
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
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Questão 22 
Sobre as estipulações legais de um contrato de doação, 
assinale a alternativa INCORRETA. 
A) A doação em forma de subvenção periódica ao beneficiado 

extingue-se morrendo o donatário, salvo se este dispuser 
de forma diversa, mas não poderá ultrapassar a vida do 
doador. 

B) O doador pode fixar prazo ao donatário, para declarar se 
aceita ou não a liberalidade. Desde que o donatário, 
ciente do prazo, não faça, dentro dele, a declaração, 
entender-se-á que aceitou, se a doação não for sujeita a 
encargo. 

C) A doação feita em contemplação do merecimento do 
donatário não perde o caráter de liberalidade, como não 
o perde a doação remuneratória, ou a gravada, no 
excedente ao valor dos serviços remunerados ou ao 
encargo imposto. 

D) É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte, 
ou renda suficiente para a subsistência do doador, bem 
como também é nula a doação quanto à parte que 
exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, 
poderia dispor em testamento. 

 
Questão 23 
Considerando que a responsabilidade civil do Estado (ou da 
Administração) é objetiva, existem três teses norteadoras. 
Diante do exposto, marque V para as afirmativas verdadeiras 
e F para as falsas. 
(     ) Teoria da culpa administrativa: leva em conta a falta do 

serviço, e não a culpa subjetiva do agente administrativo. 
Para que incorra a responsabilidade faz-se necessário que 
a vítima sofra um dano e comprove a falta do serviço. 
Exige, também, uma culpa especial da Administração, 
que é denominada culpa administrativa. A falta de serviço 
caracteriza-se: pela sua inexistência, pelo seu mau 
funcionamento ou retardamento. Incorrendo qualquer 
dessas hipóteses, a culpa administrativa é presumida. 

(     ) Teoria do risco administrativo: baseia-se no risco que o 
Estado causa a seus administrados. A Administração 
tem obrigação de indenizar a vítima pelo ato danoso e 
injusto que lhe foi causado, não sendo necessário à 
vítima provar culpa dos agentes ou falta de serviço. 
Para que surja a responsabilidade, mister se faz que a 
vítima comprove que sofreu um dano e que ele é 
injusto. Porém, se comprovado, pelo Poder Público, 
que a vítima teve culpa, a indenização será amenizada 
ou excluída.  

(     ) Teoria do risco integral: a administração tem o dever 
de ressarcir todo e qualquer ato danoso causado à 
vítima, ainda que esta tenha culpa ou dolo. Esta teoria 
foi recepcionada pela legislação pátria, com o advento 
do Código de Defesa do Consumidor. 

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

Questão 24 
Considerando os dizeres da Lei nº 8.666/1993, são docu-
mentos relativos à habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, 
EXCETO:  
A) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 

Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 
negativa, nos termos da CLT. 

B) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores.  

C) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 
municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual. 

D) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato 
de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir. 

 
Questão 25 
São normas, considerando os dizeres da Lei nº 8.666/1993, 
quando permitida na licitação a participação de empresas 
em consórcio, EXCETO: 
A) O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da 

celebração do contrato, a constituição e o registro do 
consórcio, nos termos da Lei. 

B) No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a 
liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, 
devidamente indicada, tudo conforme estipular o edital. 

C) A comprovação do compromisso público ou particular de 
constituição de consórcio é facultativa, uma vez que a 
responsabilidade dos integrantes pelos atos praticados 
em consórcio é solidária. 

D) Admite-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório 
dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de 
qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores 
de cada consorciado, na proporção de sua respectiva 
participação. 

 
Questão 26 
Para a elaboração de um contrato tecnicamente correto, 
devem ser adotados cuidados importantes; analise-os. 
I. Deve-se escolher linguagem simples e próxima das partes, 

evitando-se, assim, termos complicados ou de difícil 
interpretação. 

II. A enumeração de cláusulas e divisão em capítulos visa 
facilitar o encontro de informações importantes.  

III. As cláusulas devem ter redações longas e, se necessário, 
divididas em subitens e parágrafos. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III.  
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
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Questão 27 
A licitação será processada e julgada com observância, 
dentre outros, dos procedimentos a seguir, EXCETO:  
A) Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, 

salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e 
aceito pela Comissão. 

B) No julgamento das propostas, a Comissão levará em 
consideração os critérios objetivos definidos no edital ou 
convite, que é a lei do concurso e, uma vez não impugnado a 
tempo e modo, prevalecerá sobre normas não questionadas. 

C) A abertura dos envelopes contendo a documentação 
para habilitação e as propostas será realizada sempre em 
ato público previamente designado, do qual se lavrará 
ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e 
pela Comissão. 

D) É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer 
fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação 
que deveria constar originariamente da proposta. 

 
Questão 28 
A correta elaboração de um contrato tem como objetivo 
propiciar às partes o cumprimento do pacto como um todo, 
bem como obter – pelos meios que o próprio contrato 
dispuser – garantia de que o mesmo venha a ser cumprido, 
mesmo que para isso seja necessária a atuação do Poder 
Judiciário. Portanto, existem precauções que devem ser 
seguidas na elaboração desse importante documento. 
Assinale, dentre as alternativas abaixo, aquela que NÃO traz 
precaução a ser observada na elaboração de um contrato. 
A) Estabelecimento de garantia do cumprimento da obrigação. 
B) Presença de testemunhas, que transforma o contrato no 

título executivo. 
C) Não é muito importante o endereço correto das partes; 

pois, no caso de execução, há muitas formas de se 
localizar alguém.  

D) Não deve haver, na redação, estipulações de interpretação 
duvidosa ou obscura, pois até mesmo o Juiz, no caso de 
execução, poderá entender de forma diversa daquela que 
era a vontade das partes. 

 
Questão 29 
Considerando os termos da Lei nº 8.666/93, marque V para 
as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O procedimento da licitação será iniciado com a abertura 

de processo administrativo, devidamente autuado, proto-
colado e numerado, contendo a autorização respectiva, a 
indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para 
a despesa. 

(     ) Para efeito do disposto na Lei, considera-se como 
adimplemento da obrigação contratual a prestação do 
serviço, a realização da obra, a entrega do bem ou de 
parcela destes, bem como qualquer outro evento 
contratual a cuja ocorrência esteja vinculada a emissão 
de documento de cobrança. 

(     ) A Administração Pública poderá, nos editais de licitação 
para a contratação de serviços, exigir da contratada que 
um percentual mínimo de sua mão de obra seja oriundo 
ou egresso do sistema prisional, com a finalidade de 
ressocialização do reeducando, na forma estabelecida 
em regulamento. 

A sequência está correta em 
A) V, V, F. 
B) V, F, V. 
C) F, V, V. 
D) V, V, V. 
 
Questão 30 
Considerando o contido na Lei nº 8.666 de 1993, assinale a 
alternativa INCORRETA.  
A) Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço 

constante do quadro geral em razão de incompatibilidade 
desse com o preço vigente no mercado. 

B) A existência de preços registrados obriga a Administração a 
firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe 
vedada a utilização de outros meios, respeitando-se, assim, 
a conveniência e oportunidade. 

C) Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização 
de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para 
seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsa-
bilidade de quem lhe tiver dado causa. 

D) Será dada publicidade, mensalmente, em órgão de divulgação 
oficial ou em quadro de avisos de amplo acesso público, a 
relação de todas as compras feitas pela Administração Direta 
ou Indireta, de maneira a clarificar a identificação do bem 
comprado, seu preço unitário, a quantidade adquirida, o 
nome do vendedor e o valor total da operação, podendo ser 
aglutinadas por itens as compras feitas com dispensa e 
inexigibilidade de licitação. 

 
CONHECIMENTOS DO CARGO 
 
Questão 31 
A emergência do Serviço Social conecta-se com a questão 
social. Sobre esta relação, é correto afirmar que:   
A) Para o pensamento positivista, a questão social deriva das 

contradições sociais, inerentes à sociedade capitalista e, 
portanto, é naturalizada e remetida à esfera moral.  

B) A intervenção estatal sobre a questão social se realiza como 
problemática configuradora de uma totalidade processual 
específica, concretamente vinculada à relação capital-            
-trabalho.  

C) No contexto socio-histórico do capitalismo concorrencial, o 
Estado refuncionaliza-se e, além de preservar as condições 
externas da produção capitalista, passa a intervir na organização 
e dinâmica econômicas de forma contínua e sistemática.  

D) No capitalismo concorrencial, a questão social, por regra, 
era objeto da ação estatal na medida em que motivava 
um auge de mobilização trabalhadora, ameaçava a ordem 
burguesa ou, no limite, colocava em risco global o 
fornecimento da força de trabalho.  
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Questão 32 
São traços do processo de renovação do Serviço Social 
brasileiro, EXCETO:  
A) A sintonia da polêmica teórico-metodológica profissional 

com as discussões em curso no conjunto das ciências sociais. 
B) A constituição de segmentos de vanguarda, inseridos exclusi-

vamente na vida acadêmica, voltados para a investigação e a 
pesquisa. 

C) A instauração do pluralismo teórico, ideológico e político 
no marco profissional, deslocando uma sólida tradição de 
monolitismo ideal.  

D) A crescente diferenciação das concepções profissionais 
derivadas do recurso diversificado a matrizes teórico-
metodológicas alternativas, rompendo com o viés de que 
a profissionalidade implicaria uma homogeneidade de 
visões e práticas. 

 
Questão 33 
Sobre as particularidades do trabalho profissional do assistente 
social na contemporaneidade, é INCORRETO afirmar que:  
A) O exercício da profissão realiza-se pela mediação do 

trabalho assalariado, que tem no Estado e nas organizações 
privadas os pilares de maior sustentação dos espaços 
ocupacionais dos assistentes sociais. 

B) O assistente social ingressa nas instituições empregadoras 
como parte de um coletivo de trabalhadores que implementa 
as ações institucionais, cujo resultado final é fruto de um 
trabalho combinado ou cooperativo, que assume perfis 
diferenciados nos vários espações ocupacionais.  

C) A mercantilização da força de trabalho do assistente 
social, pressuposto do estatuto assalariado, subordina 
esse trabalho de qualidade particular aos ditames do 
trabalho concreto e o impregna da alienação, impondo 
condicionantes socialmente objetivos à autonomia profis-
sional do assistente social na condução do trabalho e à 
integral implementação do projeto profissional.  

D) O trabalho profissional do assistente social é permeado 
pela tensão entre o projeto profissional, que afirma o 
assistente social como um ser prático-social dotado de 
liberdade e teleologia, capaz de realizar projeções e 
buscar implementá-las na vida social; e a condição de 
trabalhador assalariado, cujas ações são submetidas ao 
poder dos empregadores e determinadas por condições 
externas aos indivíduos sociais.   

 
Questão 34 
O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a 
criança e o adolescente têm direito à educação, visando o 
pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o 
exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, 
assegurando-se-lhes, EXCETO: 
A) Direito de ser respeitado por seus educadores. 
B) Direito de definir, com os educadores, os critérios avaliativos. 
C) Igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola. 
D) Direito de organização e participação em entidades 

estudantil. 

Questão 35 
Sobre o Projeto Ético Político Profissional do Serviço Social, 
é INCORRETO afirmar que:  
A) É historicamente datado, fruto e expressão da organização 

de um amplo movimento de lutas pela democratização da 
sociedade e do Estado no Brasil. 

B) Realiza-se em diferentes dimensões, entre as quais, no 
ensino universitário, responsável pela qualificação teórica 
de pesquisadores e de profissionais. 

C) É fruto da organização social da categoria e de sua 
qualificação teórica e política, construído no embate entre 
distintos projetos de sociedade que se refratam no seu 
interior. 

D) O projeto profissional, hegemônico na atualidade, foi cons-
truído numa perspectiva corporativista, com a finalidade de 
fortalecer a profissão e garantir os avanços teórico-metodo-
lógicos, ético-políticos e técnico-operativos. 

 
Questão 36 
São direitos do assistente social nas relações que estabelece 
com as instituições empregadoras, dentre outras, EXCETO:  
A) Ter livre acesso à população usuária. 
B) Ter acesso a informações institucionais que se relacionem 

aos programas e políticas sociais e sejam necessárias ao 
pleno exercício das atribuições profissionais. 

C) Integrar comissões interdisciplinares de ética nos locais 
de trabalho do profissional, tanto no que se refere à 
avaliação da conduta profissional em relação às decisões 
quanto às políticas institucionais.  

D) Denunciar falhas nos regulamentos, normas e programas da 
instituição em que trabalha, quando estes estiverem ferindo 
os princípios e diretrizes do Código de Ética do Assistente 
Social, mobilizando, inclusive, o Conselho Regional, caso se 
faça necessário. 

 
Questão 37 
São consideradas competências do assistente social, EXCETO: 
A) Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir 

para a análise da realidade social e para subsidiar ações 
profissionais; planejar, organizar e administrar benefícios e 
Serviços Sociais. 

B)  Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e 
projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social 
com participação da sociedade civil; encaminhar provi-
dências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à 
população. 

C) Treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de 
Serviço Social; elaborar, implementar, executar e avaliar 
políticas sociais junto a órgãos da administração pública, 
direta ou indireta, empresas, entidades e organizações 
populares.  

D) Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos 
sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso 
dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos; 
planejamento, organização e administração de Serviços 
Sociais e de Unidade de Serviço Social. 



 

9 

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

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL DE PROGRAMAS 
SOCIAIS (T) Æ 

Questão 38 
É dever do assistente social com a Justiça: 
A) Depor como testemunha sobre situação sigilosa do usuário 

de que tenha conhecimento no exercício profissional. 
B) Aceitar nomeação como perito e/ou atuar em perícia 

quando a situação não se caracterizar como área de sua 
competência.  

C) Apresentar à Justiça, quando convocado na qualidade de 
perito ou testemunha, as conclusões do seu laudo ou 
depoimento, sem extrapolar o âmbito da competência 
profissional e violar os princípios éticos da profissão. 

D) Denunciar aos órgãos judiciários, através de comunicação 
fundamentada, qualquer forma de exercício irregular da 
profissão, infrações a princípios e diretrizes do Código de 
Ética do Assistente Social e da legislação da profissão em 
vigor. 

 
Questão 39 
A Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, institui o Estatuto da 
Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a 
efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos 
direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à 
discriminação e às demais formas de intolerância étnica. 
Sobre este Estatuto, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Considera que a discriminação racial ou ético-racial é toda 

situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição 
de bens, serviços e oportunidades, nas esferas pública e 
privada, em virtude de raça, cor, descendência ou origem 
nacional ou étnica. 

B) Estabelece que o poder público estimulará e apoiará 
ações socioeducacionais realizadas por entidades do 
movimento negro que desenvolvam atividades voltadas 
para a inclusão social, mediante cooperação técnica, 
intercâmbios, convênios e incentivos, dentre outros 
mecanismos. 

C) Estabelece que o poder público promoverá ações que 
assegurem a igualdade de oportunidades no mercado de 
trabalho para a população negra, inclusive mediante a 
implementação de medidas visando à promoção da igualdade 
nas contratações do setor público e o incentivo à adoção de 
medidas similares nas empresas e organizações privadas. 

D) Institui que a participação da população negra, em condição 
de igualdade de oportunidade, na vida econômica, social, 
política e cultural do país será promovida, prioritariamente, 
dentre outros, por meio de implementação de programas de 
ação afirmativa destinados ao enfrentamento das desigual-
dades étnicas no tocante à educação, cultura, esporte e 
lazer, saúde, segurança, trabalho, moradia, meios de 
comunicação de massa, financiamentos públicos, acesso à 
terra, à Justiça e outros. 

 
 
 
 
 
 

Questão 40 
No cenário atual de crescente pobreza, absoluta e relativa, 
marcado pela ofensiva neoliberal e concentração da riqueza, 
o Banco Mundial vem assumindo a expressão do multila-
teralismo e se tornando o principal promotor das “políticas 
de combate à pobreza”, sobretudo nos países da periferia. 
São proposições do Banco Mundial, EXCETO:  
A) Concebe, na década de 2000, que a pobreza é mais do 

que renda ou desenvolvimento humano inadequado, 
como também vulnerabilidade, falta de voz, poder e 
representação.  

 B) Na década 2000, a estratégia do Banco Mundial concebe 
que o Estado já não é o agente fundamental na proteção 
das populações pobres ou de risco social, mas que as 
próprias comunidades vulneráveis devem mobilizar seus 
recursos para reverter a situação.   

C) Conforme consta no relatório de 1990, a estratégia do Banco 
Mundial para reduzir a pobreza de modo rápido e politica-
mente sustentável concentra-se em fatores relacionados:  
transferência de renda, atividade laborativa e promoção de 
atividades vinculadas à assistência social.                                                                                              

D) Na década 2000, uma vez que as metas estabelecidas no 
decênio anterior foram atingidas, ocorrendo a diminuição 
do número de pobres, a estratégia do Banco Mundial 
modifica-se, propondo promover oportunidades, facilitar a 
autonomia e aumentar a segurança dos pobres.  

 
Questão 41 
A formulação do projeto de trabalho é uma estratégia 
importante no reconhecimento e planejamento das atividades 
profissionais. A formulação do projeto de trabalho profissional 
deverá conter os seguintes elementos, EXCETO:   
A) Identificação, delimitação e justificativa claras das demandas 

atendidas pela instituição.  
B) Explicitação de indicadores, que serão os medidores da 

efetividade do trabalho profissional. 
C) Apontamento dos recursos, pois o projeto deverá deixar 

muito claro quais recursos serão necessários para a sua 
execução.  

D) Identificação das metas, sendo preciso quantificar e qualificar 
o trabalho proposto. Essas metas deverão estar relacionadas 
com os objetivos.   

 
Questão 42 
O planejamento estratégico absorve a categoria estratégica e lhe 
dá visibilidade por agregar ao processo a noção de mobilização, 
de negociação, de movimento, de manejo de técnicas. 
Constituem procedimentos do planejamento estratégico, as 
seguintes identificações, EXCETO: 
A) Do tempo disponível. 
B) Da situação-problema.  
C) Do terreno ou cenário em que se desenvolverá a ação e suas 

tendências.  
D) Do perfil das forças em confronto, seus recursos, suas 

técnicas, suas alianças (em magnitude e qualidade), sua 
capacidade operacional.  
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Questão 43 
Em relação à teoria, método e pesquisa é correto afirmar 
que, EXCETO: 
A) A teoria é a reprodução ideal do movimento real do 

objeto pelo sujeito que pesquisa: pela teoria, o sujeito 
reproduz em seu pensamento a estrutura e a dinâmica do 
objeto que pesquisa. 

B) O conhecimento teórico é o conhecimento do objeto tal 
como ele é em si mesmo, na sua existência real e efetiva, 
independentemente dos desejos, das aspirações e das 
representações do pesquisador. 

C) A teoria é a construção de enunciados discursivos sobre 
os quais a chamada comunidade científica pode ou não 
estabelecer consensos intersubjetivos, verdadeiros jogos 
de linguagem ou exercícios e combates retóricos. 

D) A teoria não se reduz ao exame das formas dadas de um 
objeto, com o pesquisador descrevendo-o detalhadamente 
e construindo modelos explicativos para dar conta – à base 
de hipóteses que apontam para relações de causa-efeito. 

 
Questão 44 
A afirmação acerca da centralidade da assistência social na 
Seguridade Social brasileira nos anos 2000 finca-se na tese 
que: 
A) As políticas que integram a seguridade social brasileira 

formam um amplo e articulado mecanismo de proteção 
social; adquiriram importante posição na estabilidade 
fiscal do país, na expansão do acesso aos serviços 
privados da política de saúde e previdência e no acesso 
universal aos benefícios de combate à pobreza.  

B) As políticas que integram a seguridade social brasileira 
formam um amplo e articulado mecanismo de proteção 
social; adquiriram importante posição na garantia dos 
direitos sociais estabelecidos na Constituição de 1988, 
por meio da ampliação das ações compensatórias e do 
acesso da população em situação de risco social aos 
benefícios sociais e materiais.   

C) As políticas que integram a seguridade social brasileira 
formam um amplo e articulado mecanismo de proteção 
social; adquiriram importante posição na garantia dos 
direitos sociais estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, construídos segundo a perspectiva que compreende o 
caráter universal da política de saúde, o caráter contributivo 
da previdência social e a assistência social como política 
compensatória.  

D) As políticas que integram a seguridade social brasileira longe 
de formarem um amplo e articulado mecanismo de proteção 
adquiriram a perversa posição de conformarem uma unidade 
contraditória: enquanto avançam a mercantilização e priva-
tização das políticas de saúde e previdência, restringindo o 
acesso e os benefícios que lhes são próprios, a assistência 
social se amplia na condição de política não contributiva.  

 
 
 

 

Questão 45 
Sobre a organização e gestão da Assistência Social, conforme a 
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS/1993), é correto 
afirmar que: 
A) Compete à União normatizar as ações e regular a prestação 

de serviços de natureza pública e privada no campo da 
assistência social. 

B) Compete aos Estados acompanhar e avaliar a gestão dos 
recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho 
dos programas e projetos aprovados. 

C) Compete ao Conselho Nacional de Assistência Social 
estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas 
anuais e plurianuais do Fundo Nacional de Assistência 
Social (FNAS). 

D) Compete à União aprovar critérios de transferência de 
recursos para os Estados, Municípios e Distrito Federal, 
considerando, para tanto, indicadores que informem sua 
regionalização mais equitativa, tais como: população, renda 
per capita, mortalidade infantil e concentração de renda, 
além de disciplinar os procedimentos de repasse de recursos 
para as entidades e organizações de assistência social, sem 
prejuízo das disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 
Questão 46 
A política social no Brasil contemporâneo se caracteriza 
tanto pela inovação quanto pelo conservadorismo. Sobre 
essa condição, é INCORRETO afirmar que: 
A) Os direitos mantidos pela seguridade social se orientam, 

sobretudo, pela seletividade e privatização, em detrimento 
da universalidade e estatização.  

B) Verifica-se a tendência geral de restrição e redução dos 
direitos sociais, sob o argumento da crise fiscal do Estado, 
transformando as políticas sociais em ações pontuais e 
compensatórias.  

C) A assistência social é a política que mais vem sofrendo 
para se materializar como política pública e para superar 
algumas características históricas como morosidade na 
sua regulação como direito.  

D) A assistência social se caracteriza pela manutenção e 
reforço do caráter público, com forte presença de órgãos 
públicos na condução de diversos serviços, sobretudo aos 
dirigidos às pessoas idosas e com deficiência.  

 
Questão 47 
Ao avaliar política ou programa social um aspecto importante a 
ser considerado relaciona-se aos diretos e benefícios estabe-
lecidos e assegurados aos cidadãos.  Para avaliar este aspecto faz-
-se necessário considerar, dentre outros indicadores, EXCETO: 
A) A abrangência da política ou programa social. 
B) As fontes de financiamento da política ou programa social. 
C) Os critérios de acesso e permanência na política ou 

programa social. 
D) As formas e mecanismos de articulação com outros pro-

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

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL DE PROGRAMAS 
SOCIAIS (T) Æ 

Questão 48 
O Estatuto do Idoso regula os direitos assegurados às pessoas 
com idade igual ou superior a sessenta anos. A respeito do 
Estatuto do Idoso, assinale a afirmativa INCORRETA.  
A) Institui que 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) Estabelece que nos currículos mínimos dos diversos níveis 
de ensino formal serão inseridos conteúdos voltados ao 
processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do 
idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir 
conhecimentos sobre a matéria. 

C) Estabelece que é obrigação da família e da comunidade 
assegurar o 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 comunitária. 

D) Estabelece que a prevenção e a manutenção da saúde do 
idoso serão efetivadas, dentre outros, por meio de atendi-
mento domiciliar, incluindo a internação, para a população 
que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, 
inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições 
públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente 
conveniadas com o Poder Público, nos meios urbano e rural. 

 
Questão 49 
Sobre a assistência à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, é INCORRETO afirmar que:   
A) O juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher 

em situação de violência doméstica e familiar no cadastro 
de programas assistenciais do governo federal, estadual 
e municipal. 

B) O juiz assegurará à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, para preservar a sua integridade 
física e psicológica a manutenção do vínculo de trabalho, 
quando necessário o afastamento do local de trabalho, 
por até doze meses. 

C) A mulher em situação de violência doméstica e familiar 
tem prioridade para matricular seus dependentes em 
instituição de educação básica mais próxima de seu 
domicílio, ou transferi-los para essa instituição, mediante 
a apresentação dos documentos comprobatórios do 
registro da ocorrência policial ou do processo de violência 
doméstica e familiar em curso. 

D) A assistência à mulher em situação de violência doméstica e 
familiar compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes 
do desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo os 
serviços de contracepção de emergência, a profilaxia das 
Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) e da Síndrome 
da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e demais procedi-
mentos médicos necessários e cabíveis nos casos de violência 
sexual. 

 

Questão 50 
Acerca do fundo público e a política social no Brasil 
contemporâneo, é correto afirmar que: 
A) Os impostos e contribuições incidem sobre os trabalha-

dores, visto que são remetidos à produção.   
B) Os trabalhadores assalariados pagam em tributos diretos, 

proporcionalmente, o dobro do que pagam os empregadores.   
C) Os recursos advindos da carga tributária brasileira, conceito 

que envolve todos os entes federativos, se encontram 
descentralizados, conforme orientação constitucional.   

D) O aumento da arrecadação tributária tem se revertido em 
aumento significativo de recursos para as políticas sociais de 
modo geral e para a seguridade social especificamente.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

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 e 
1 (um) Parecer Jurídico somente para o cargo de Advogado Público; 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para os 
cargos de Nível Médio e Médio Técnico; e, 30 (trinta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Fundamental 
Incompleto.  

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) e Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva – Parecer Jurídico) que lhe foram fornecidos 
estão corretos. 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 Incompleto, 4h (quatro horas) para os 
cargos de Nível Médio e Superior Completo (exceto Advogado Público) e 5h (cinco horas) para o cargo de Advogado Público. 
Esse período abrange a assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito) e Folha de Textos 
Definitivos (Prova Discursiva – Parecer Jurídico). 

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) e a Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva – Parecer Jurídico), devidamente assinados 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 referentes 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. 


