MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REF. EDITAL Nº01/2010- CONCURSO PÚBLICO

INSTRUÇÕES


Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a
prova objetiva.





Composição da Prova:

QUANTIDADE DE QUESTÕES

MATÉRIA

01 a 20

Conhecimentos Específicos

21 a 30

Língua Portuguesa

31 a 40

Legislação Municipal

Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

ATENÇÃO
1-

2-

É proibido folhear o Caderno de Questões antes da

caderno de questões, só poderá levá-lo após 02h 45min

autorização do fiscal.

(duas horas e quarenta e cinco minutos) decorridas do início

Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está

da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a

completo, sem falhas de impressão e se a numeração está

Folha

correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo

disponibilizadas no site da AOCP (www.aocp.com.br), a partir

para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer

da divulgação do Gabarito Preliminar. O candidato poderá

Confira seu nome completo, o número de seu documento e o

11-

12-

as devidas providências.

Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos

Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de
consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a
utilização

documento

anotações,

válido
da

para
Folha

a
de

correção

das

Respostas

é

provas.
de

O

livros,

códigos,

calculadoras,

manuais,

relógios,

impressos

agendas

ou

eletrônicas,

qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses

Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta

objetos causará eliminação imediata do candidato.
13-

Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha

Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares,
deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término
da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.

de Respostas, a opção que a responda corretamente.
Exemplo correto da marcação da Folha de Respostas:

de

pagers, telefones celulares, BIP, Walkman, gravador ou

inteira

esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.

8-

estarão

para a Folha de Respostas definitiva, que será o único

responsabilidade do candidato.

7-

provas

Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas

preenchimento

6-

As

assinatura do termo de fechamento.

encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para

5-

assinada.

e após a conferência de todos os documentos da sala e

número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso

4-

Respostas

anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.

divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.
3-

de

14-

Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em

A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada,

imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as

rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos

medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos

destinados às respostas.

envolvidos.

Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0
(zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de
uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que
legível.

9-

Você dispõe de 3h (três) para fazer a prova, incluindo a
marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade,
mas controle seu tempo.

10-

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova
após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso queira levar o
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FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO
QUESTÃO
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35
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37

38

39

40

RESP.

QUESTÃO
RESP.

QUESTÃO 03
Família, como expressão máxima da vida privada, é
lugar da intimidade, construção de sentidos e
expressão de sentimentos, onde se exterioriza o
sofrimento psíquico que a vida de todos nós põe e
repõe. É percebida como nicho afetivo e de
relações necessárias à socialização dos indivíduos,
que assim desenvolvem o sentido de pertença a um
campo relacional iniciador de relações excludentes
na própria vida em sociedade. É um campo de
mediação imperdível. (ACOSTA, 2003.). Desde a
crise econômica mundial dos fins dos anos 1970, a
família vem sendo redescoberta como um
importante agente privado de
(A)
Proteção Social.
(B)
Saúde.
(C)
Educação.
(D)
Ensino.
(E)
Assistência Social.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 01
"Os serviços sociais são uma expressão concreta
dos direitos sociais do cidadão, embora sejam
efetivamente dirigidos àqueles que participam do
produto social por intermédio da cessão de seu
trabalho, já que não dispõem do capital nem da
propriedade da terra. São serviços a que têm
direitos todos os membros da sociedade na
qualidade de cidadãos, mas são serviços que vêm
suprir as necessidades daqueles cujo rendimento é
insuficiente para ter acesso ao padrão médio de
vida do "cidadão", são, portanto, a esses
efetivamente dirigidos e por eles consumidos
predominantemente." (Carvalho e Iamamoto). Com
base neste texto, assinale a alternativa que
fundamenta os direitos sociais.
(A)
Equidade.
(B)
Igualdade.
(C)
Democracia.
(D)
Cidadania social.
(E)
Desigualdade de classe.

QUESTÃO 04
No
processo
histórico,
as
transformações
socioeconômicas e culturais geram elementos
positivos e negativos que se entrelaçam de forma
contraditória. Aceleradas mudanças na estrutura
social geram impactos na constituição da família, o
que resulta em reformulações nas relações de
gênero e geracionais no seu interior. Assinale a
alternativa correta.
(A)
Existe somente o modelo tradicional de relações
parentais.
(B)
Na atualidade o homem não é mais o único provedor e
chefe da família.
(C)
Na atualidade a mulher tem diminuído sua participação
no sistema educacional e no mercado de trabalho.
(D)
As mudanças sociais contribuíram para manutenção
dos moldes patriarcais no interior das famílias.
(E)
É raridade famílias monoparientais na atualidade.

QUESTÃO 02
Com base na questão social, analise as assertivas
e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta
as corretas.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

O Serviço Social tem na questão social a
base de sua fundação como especialização
do trabalho.

II.

Os assistentes sociais trabalham com a
questão social nas suas mais variadas
expressões quotidianas, tais como os
indivíduos as experimentam no trabalho, na
família, na área habitacional, na saúde, na
assistência social pública, etc.

III.

Decifrar as novas mediações por meio das
quais se expressa a questão social, é de
fundamental importância para o Serviço
Social em uma dupla perspectiva: tanto para
que possa apreender as várias expressões
que assumem, na atualidade, quanto para
projetar e forjar formas de resistência e de
defesa da vida.

IV.

Apreender a questão social é também captar
as múltiplas formas de pressão social, de
invenção e re-invenção da vida construída no
cotidiano, pois é no passado que foram
criadas formas de viver, que apontam um
futuro que está sendo germinado.

QUESTÃO 05
Assinale a alternativa que contempla a definição de
plano.
(A)
Apresenta as decisões de caráter geral do sistema,
suas grandes linhas políticas, suas estratégias, suas
diretrizes e precisa responsabilidades.
(B)
Sistematiza e estabelece o traçado prévio da operação
de um conjunto de ações.
(C)
Detalha, por setor, a política, diretrizes, metas e
medidas instrumentais.
(D)
É a planificação da ação, pressupõe a indicação dos
meios necessários para atingir as metas estabelecidas.
(E)
Estabelece o quadro de referência do projeto, no
entanto, é algo mais que um punhado de projetos, pois
pressupõe vinculação entre os projetos componentes.
QUESTÃO 06
A elaboração de projetos, em geral, acompanha um
roteiro predeterminado, o qual, frequentemente, é
definido de acordo com as necessidades e
exigências próprias do órgão de execução e/ou
financiador. São qualidades esperáveis de um
projeto, EXCETO
(A)
simplicidade e clareza na redação.
(B)
disposição gráfica rebuscada.
(C)
clareza e precisão nas ilustrações.
(D)
objetividade nas especificações técnicas.
(E)
objetividade e exatidão nas informações.

Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e IV.
Apenas III e IV.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
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QUESTÃO 07
Os conhecimentos que compõem o referencial do
planejamento devem se apoiar em base empírica,
de forma a permitir a dedução dos elementos
significativos para análise do contexto social em
foco e a detecção de pressupostos que levem à
apreensão do fenômeno e das experiências
correlacionadas com a hipótese principal, de forma
a compreender e reelaborar e subsidiar opções
relacionadas à ação. Para tanto, há que se fazer
uma operacionalização dos conceitos trabalhados,
que fornecera as bases para a construção de um
sistema de indicadores para aferição dos
fenômenos ligados à situação. Para o planejamento,
a importância da operacionalização dos conceitos
NÃO propicia
(A)
um marco de referência para ação.
(B)
a coleta e o registro de dados empíricos.
(C)
maior precisão à descrição de dados.
(D)
dificuldade de comunicação entre os especialistas.
(E)
qualidade na interpretação de dados.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 10
Sobre os direitos assegurados à gestante, através
do Sistema Único de Saúde, analise as assertivas e
assinale a alternativa que apresenta as corretas.

QUESTÃO 08
Sobre a avaliação do processo do planejamento,
analise as assertivas e após assinale a alternativa
que apresenta as corretas.
I.

II.

III.

IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A avaliação esta presente dialeticamente em
todo o processo do planejamento: quando se
inicia
ação
planejada,
inicia-se
concomitantemente
sua
avaliação,
independente de sua formalização em
documentos.
A avaliação é uma etapa reservada para o
momento
final
do
planejamento,
oportunizando assim, a reconstrução do
objeto, objetivos e procedimentos.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O exercício da avaliação busca assegurar
uma permanente adequação do planejado e
do
executado
à
intencionalidade
do
planejamento, considerando a dinâmica das
variações e desafios permanentes postos na
situação enfrentada.

I.

A gestante será encaminhada aos diferentes
níveis de atendimento, segundo critérios
médicos específicos, obedecendo-se aos
princípios de regionalização e hierarquização
do Sistema.

II.

Incumbe ao poder público propiciar apoio
alimentar à gestante e à nutriz que dele
necessitem.

III.

Incumbe ao poder público proporcionar
assistência psicológica à gestante e à mãe,
que manifeste interesse em entregar seus
filhos para adoção, no período pré e pósnatal, inclusive como forma de prevenir ou
minorar as consequências do estado
puerperal.

IV.

A assistência referida na assertiva III, não
deverá ser prestada a gestantes ou mães que
não têm interesse em entregar seus filhos
para adoção.

Apenas I, III e IV.
Apenas I, II e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas I e IV.
Apenas I e III.

QUESTÃO 11
A criança e o adolescente têm direito à liberdade,
ao respeito e à dignidade como pessoas humanas
em processo de desenvolvimento e como sujeitos
de direitos civis, humanos e sociais garantidos na
Constituição e nas leis. Qual dentre as alternativas
abaixo não compreende os aspectos do direito à
liberdade prevista no Estatuto da Criança e do
adolescente?
(A)
Buscar refúgio, auxílio e orientação.
(B)
Participar da vida política, na forma da lei.
(C)
Crença e culto religioso.
(D)
Opinião e expressão apenas após 18 anos de idade.
(E)
Participar da vida familiar e comunitária, sem
discriminação.

A avaliação, na medida em que detecta
desvios, erros, etc., subsidia as decisões
relacionadas
com
o
prosseguimento,
retração, expansão e/ou reformulação do
empreendimento.

Apenas I, II e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e IV.
Apenas III e IV.

QUESTÃO 09
Enquanto prática profissional historicamente
produzida pela divisão social e técnica do trabalho
de seus agentes, o Serviço Social possui diversas
racionalidades,
que
convivem
histórica
e
contraditoriamente no interior da profissão e que se
constituem
num
conjunto
de
tendências
observáveis. Expressam, de um lado, as relações
estabelecidas na ação profissional e, de outro, os
fundamentos etico-politicos e teoricos sobre os
quais essas relações se apóiam, que, por sua vez,
demandam diferentes formas de atuação. Qual

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

dimensão é a mais desenvolvida no Serviço Social,
segundo análise de Guerra (2002)
Dimensão teórica.
Dimensão teórico-metodologica.
Dimensão instrumental ou técnico-operativa.
Dimensão ético-política.
Dimensão social.

QUESTÃO 12
Nos casos omissos ao Código de Ética do
Assistente Social, de quem é o dever de firmar
jurisprudência?
(A)
Da Justiça.
(B)
Do Superior Tribunal de Justiça.
(C)
Do Conselho Estadual de Serviço Social.
(D)
Do Ministério Público.
(E)
Do Conselho Federal de Serviço Social.
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QUESTÃO 13
São deveres do Assistente Social nas suas relações
com os usuários, EXCETO
(A)
esclarecer aos usuários, ao iniciar o trabalho, sobre os
objetivos e a amplitude de sua atuação profissional.
(B)
contribuir para a criação de mecanismos que venham
desburocratizar a relação com os usuários, no sentido
de agilizar e melhorar os serviços prestados.
(C)
fornecer à população usuária, apenas quando
solicitado, todas informações concernentes ao trabalho
desenvolvido pelo Serviço Social e as suas conclusões.
(D)
informar à população usuária sobre a utilização de
materiais de registro áudio-visual e pesquisas a elas
referentes e a forma de sistematização dos dados
obtidos.
(E)
devolver as informações colhidas nos estudos e
pesquisas aos usuários, no sentido de que estes
possam usá-los para o fortalecimento dos seus
interesses.

atribuição de avaliar a situação da assistência social e
propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema.
QUESTÃO 16
Analise as assertivas abaixo sobre o Benefício de
Prestação Continuada e após assinale a alternativa
que apresenta a(s) correta(s).

QUESTÃO 14
Sobre os campos de estágios de Serviço Social.
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta a(s) correta(s).
I.

Cabe às Unidades de Ensino credenciar os
campos de estágio junto ao Conselho
Federal.

II.

Cabe às Unidades de Ensino designar os
Assistentes Sociais responsáveis pela
supervisão dos campos de Estágio de seus
alunos junto ao Conselho Federal.

III.

IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente os estudantes de Serviço Social,
independente da supervisão, poderão realizar
estágio de Serviço Social.

O benefício de prestação continuada é a
garantia de 1 (um) salário mínimo mensal à
pessoa portadora de deficiência e ao idoso
com 70 (setenta) anos ou mais e que
comprovem não possuir meios de prover a
própria manutenção e nem de tê-la provida
por sua família.

II.

A situação de internado prejudica o direito do
idoso ou do portador de deficiência ao
benefício.

III.

A concessão do benefício ficará sujeita a
exame médico pericial e laudo realizados
pelos serviços de perícia médica do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS.

IV.

O benefício de prestação continuada deve ser
revisto a cada 2 (dois) anos para avaliação da
continuidade das condições que lhe deram
origem.

Apenas III e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas II e IV.
Apenas III.
Apenas IV.

QUESTÃO 17
Ao compararmos a Lei Orgânica da Assistência
Social e a atual Política Nacional de Assistência
Social, podemos afirmar que
(A)
elas possuem as mesmas diretrizes.
(B)
a LOAS define mais claramente seus usuários.
(C)
o SUAS possui os mesmos eixos estruturantes
descritos na LOAS.
(D)
elas possuem as mesmas diretrizes e princípios.
(E)
elas possuem os mesmos princípios.

Não é necessário credenciar os campos de
estágio junto ao Conselho Federal.

Apenas I, II e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
Apenas IV.
Apenas III e IV.

QUESTÃO 15
Segundo a Lei Orgânica da Assistência Social.
Assinale a alternativa que condiz com uma das
competências do Conselho Nacional de Assistência
Social.
(A)
Coordenar e articular as ações no campo da
assistência social.
(B)
Acompanhar e fiscalizar o processo de certificação das
entidades e organizações de assistência social no
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome normatizar as ações e regular a prestação de
serviços de natureza pública e privada no campo da
assistência social.
(C)
Conceder atestado de registro e certificado de
entidades de fins filantrópicos, na forma do regulamento
a ser fixado.
(D)
Convocar ordinariamente, a cada 2 (dois) anos, ou
extraordinariamente, por maioria absoluta de seus
membros, a Conferência Nacional de Assistência
Social, que terá a atribuição de avaliar a situação da
assistência social e propor diretrizes para o
aperfeiçoamento do sistema.
(E)
Convocar ordinariamente a cada três anos a
Conferência Nacional de Assistência Social, que terá a

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

I.

QUESTÃO 18
Os serviços socioassistenciais no SUAS são
organizados segundo as seguintes referências,
EXCETO
(A)
vigilância social.
(B)
proteção social.
(C)
defesa social.
(D)
defesa institucional.
(E)
segurança de acolhida.
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QUESTÃO 19
As reconfigurações dos espaços públicos, em
termos dos direitos sociais assegurados pelo
Estado democrático de um lado e, por outro, dos
constrangimentos provenientes da crise econômica
e
do
mundo
do
trabalho,
determinaram
transformações fundamentais na esfera privada, resignificando as formas de composição e o papel
das famílias no âmbito da Política de Assistência
Social. Assinale a alternativa correta.
(A)
Por reconhecer as fortes pressões que os processos de
exclusão sociocultural geram sobre as famílias
brasileiras,
acentuando
suas
fragilidades
e
contradições, faz-se primordial não colocar a
centralidade das ações no âmbito da política de
assistência social na família.
(B)
A família, independentemente dos formatos ou modelos
que assume não é mediadora das relações entre os
sujeitos e a coletividade.
(C)
É preponderante retomar que as novas feições da
família não estão intrínseca e dialeticamente
condicionadas
às
transformações
societárias
contemporâneas,
ou
seja,
às
transformações
econômicas e sociais, de hábitos e costumes e ao
avanço da ciência e da tecnologia.
(D)
O reconhecimento da importância da família no
contexto da vida social está explícito no artigo 226, da
Constituição Federal do Brasil, quando declara que a
“família, base da sociedade, tem especial proteção do
Estado”.
(E)
A formulação da política de Assistência Social não é
pautada nas necessidades das famílias, seus membros
e dos indivíduos.

pelo aumento da procura justifica a alteração do
prazo. A nova data será publicada no "Diário Oficial
da União" de quarta-feira (9).
De acordo com o presidente do Contran, Alfredo
Peres da Silva, foi constatada maior carência dos
equipamentos no mercado em São Paulo, Minas
Gerais, Pernambuco, Bahia, além de Brasília.
"Consideramos a data 1º de setembro razoável para
que o mercado seja abastecido", disse à Agência
Estado. Ainda segundo ele, dados da Organização
Mundial da Saúde (OMS) apontam que o uso de
cadeirinhas diminui em 70% o número de vítimas
em acidentes de trânsito.
Em reportagem publicada nesta terça, o G1
constatou que alguns produtos estavam em falta
por conta do início da exigência, principalmente em
relação ao assento de elevação, para crianças entre
4 e 7 anos e meio. Esses assentos não têm encosto
e são usados para que a criança fique na altura
adequada para utilizar o cinto de segurança.
O uso dos dispositivos de retenção para transporte
de crianças nos automóveis passaria a ser
obrigatório a partir desta quarta em todo o país. A
punição definida pelo Contran é de multa de R$
191,54 e sete pontos na Carteira Nacional de
Habilitação (CNH).
Pelas novas regras, bebês de até um ano devem
usar bebê conforto no banco de trás. Para crianças
entre um e 4 anos, será obrigatória cadeirinha no
banco de trás. De 4 a 7 anos e meio, as crianças
devem ser transportadas em assento de elevação,
sem encosto, no banco de trás, com cinto de
segurança. De 7 anos e meio a 10 anos, é preciso
estar no banco de trás com cinto.
De acordo com o presindete do Contran, o objetivo
das regras para o transporte de crianças é
educativo. “A intenção não é multar, mas sim
conscientizar os pais e demais condutores sobre a
importância
e
necessidade
do
uso
dos
equipamentos”.
A resolução do Conselho Nacional de Trânsito
(Contran) que obriga o transporte de crianças de até
sete anos e meio em dispositivos de segurança é
questionada pelo Ministério Público Federal (MPF).
O órgão instaurou, no último dia 31 de maio, um
Inquérito Civil Público (ICP) para apurar a
ilegalidade da resolução por excluir alguns tipos de
veículos da obrigatoriedade.
O MPF questiona o fato de as exigências não se
aplicarem aos veículos de transporte coletivo, de
aluguel, de transporte autônomo de passageiro
(táxis), aos veículos escolares e demais veículos
com peso bruto total superior a 3,5t.
O Contran afirma que a obrigatoriedade em veículos
escolares
será
estudada
para
futura
regulamentação, no entanto, não há prazo. No caso
dos táxis, o órgão argumenta que a tendência no
Brasil é não incluir esses veículos na
obrigatoriedade, devido à própria dificuldade deles
utilizarem o equipamento, já que transportam
passageiros diversos.
Os ônibus estão fora da lista pelas próprias regras
do Código Brasileiro de Trânsito, que permite que
em veículos de transporte os passageiros fiquem
em pé, assim os passageiros desses veículos estão
dispensados da utilização do cinto de segurança e
consequentemente do dispositivo de retenção para
crianças.
A Resolução 277 do Contran foi publicada em junho
de 2008, definindo o prazo de dois anos para a
adequação com a previsão de início da fiscalização

QUESTÃO 20
Preencha as lacunas abaixo e após assinale a
alternativa correta.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A Assistência Social, enquanto política pública que
compõe o tripé da _________________________, e
considerando as características da população
atendida por ela, deve fundamentalmente inserir-se
na articulação _______________ com outras
políticas sociais, particularmente, as públicas de
Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Emprego,
Habitação, entre outras, para que as ações não
sejam _________________ e se mantenha o acesso
e a qualidade dos serviços para todas as famílias e
indivíduos.
Política Social / intersetorial / focalizadas
Justiça Social / multiprofissional / fragmentadas
Seguridade Social / multiprofissional / focalizadas
Seguridade Social / intersetorial / fragmentadas
Justiça Social / intersetorial / fragmentadas

LÍNGUA PORTUGUESA
Contran adia para 1º de setembro início da exigência da
cadeirinha
Uso do dispositivo em automóveis iria ser
obrigatório
a
partir
de
quarta
(9).
Órgão mudou data por causa da falta de cadeirinhas
nas lojas.
O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) decidiu
em reunião nesta terça-feira (8) adiar para o dia 1º
de setembro o início do prazo para exigência da
cadeirinha em automóveis em todo o país. De
acordo com o órgão, a falta do produto nas lojas

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

-6-

a partir de 9 de junho de 2010. De acordo com o
Código de Trânsito Brasileiro, as crianças até dez
anos devem ser transportadas obrigatoriamente no
banco traseiro.

QUESTÃO 27
No caso dos táxis, o órgão argumenta que a
tendência no Brasil é não incluir esses veículos na
obrigatoriedade, devido à própria dificuldade deles
utilizarem o equipamento, já que transportam
passageiros diversos.

Disponível em <http://g1.globo.com/carros/noticia/2010/06/contranadia-para-1-de-setembro-inicio-da-exigencia-dacadeirinha.html>. Acesso em 8 jun 2010.

QUESTÃO 21
Em “De 7 anos e meio a 10 anos, é preciso estar no
banco de trás com cinto.”, a oração destacada é
(A)
subordinada substantiva subjetiva.
(B)
subordinada adverbial concessiva.
(C)
subordinada substantiva objetiva direta.
(D)
subordinada adverbial condicional.
(E)
subordinada substantiva predicativa.

(A)

(B)

QUESTÃO 22
Assinale a alternativa que NÃO apresenta a função
sintática correta das expressões destacadas.
(A)
“...em relação ao assento...” (objeto indireto)
(B)
“...apurar a ilegalidade...” (objeto direto)
(C)
“No caso dos táxis, o órgão...” (adjunto adverbial)
(D)
“...exigência da cadeirinha...” (complemento nominal)
(E)
“Os ônibus estão fora da lista...” (sujeito)

(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 23
Todas as palavras abaixo apresentam cinco letras e
cinco fonemas, EXCETO
(A)
anos.
(B)
estar.
(C)
cinto.
(D)
prazo.
(E)
bebês.

QUESTÃO 28
Em todas as alternativas abaixo a expressão
destacada foi substituída corretamente pela
expressão entre parênteses, EXCETO em
(A)
“...os passageiros fiquem em pé, assim os passageiros
desses veículos estão dispensados...” (desse modo)
(B)
“O MPF questiona o fato de as exigências não se
aplicarem aos veículos de transporte coletivo...” (das)
(C)
“...o G1 constatou que alguns produtos estavam em
falta por conta do início da exigência...” (devido ao)
(D)
“A intenção não é multar, mas sim conscientizar os pais
e demais condutores...” (senão)
(E)
“...conscientizar os pais e demais condutores sobre a
importância e necessidade...’”. (a respeito da)

QUESTÃO 24
Assinale a alternativa que não apresenta dígrafo.
(A)
Setembro
(B)
Conselho
(C)
Junho
(D)
Escolares
(E)
Assento
QUESTÃO 25
Em “O Contran afirma que a obrigatoriedade em
veículos escolares será estudada para futura
regulamentação, no entanto, não há prazo.”, a
expressão em destaque introduz
(A)
uma conclusão.
(B)
uma adição.
(C)
um contraste.
(D)
uma explicação.
(E)
uma alternância.
QUESTÃO 26
São mantidas a correção gramatical e o sentido
original do texto somente se for substituída
(A)
a expressão trás pela expressão traz, em “... bebês de
até um ano devem usar bebê conforto no banco de
trás.”
(B)
a expressão de acordo pela expressão consoante, em
“De acordo com o órgão, a falta do produto...”.
(C)
a expressão pelas pela expressão por causa das, em
“Pelas novas regras, bebês de até um ano devem
usar...”.
(D)
a forma verbal têm pela forma verbal tem, em “Esses
assentos não têm encosto...”.
(E)
a expressão por causa pela expressão em virtude, em
“Órgão mudou data por causa da falta de cadeirinhas...”.
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A única alternativa que apresenta uma reescrita do
conteúdo do fragmento acima com atendimento à
norma padrão e ao sentido original é
O órgão argumenta que o Brasil tende a não incluí-los
na obrigatoriedade, como os táxis transportam
passageiros diversos, eles têm dificuldade em utilizar o
equipamento.
O órgão argumenta que o Brasil tende a não incluir os
táxis na obrigatoriedade, em razão da própria
dificuldade de eles utilizarem o equipamento, dado que
transportam passageiros diversos.
O Brasil tende a não incluir os táxis na obrigatoriedade,
por que eles têm dificuldade em utilizar o equipamento,
pois transportam passageiros diversos.
Os táxis transportam passageiros diversos, o que
dificulta a utilização do equipamento, fazendo que o
órgão argumente que o Brasil não deve incluí-los na
obrigatoriedade.
Os táxis transportam passageiros tão diversos e têm
tanta dificuldade em utilizar o equipamento que o órgão
argumenta que o Brasil tende a não incluí-los na
obrigatoriedade.
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QUESTÃO 29
Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao
emprego dos sinais de pontuação empregados no
texto 2.
(A)
Em “De acordo com o presidente do Contran, Alfredo
Peres da Silva, foi constatada maior carência dos
equipamentos no mercado em São Paulo...” as vírgulas
isolam o aposto do termo fundamental.
(B)
Em “O órgão instaurou, no último dia 31 de maio, um
Inquérito Civil Público (ICP) para apurar a ilegalidade
da resolução por excluir alguns tipos de veículos da
obrigatoriedade.” as vírgulas isolam um adjunto
adverbial.
(C)
Em “’A intenção não é multar, mas sim conscientizar os
pais e demais condutores sobre a importância e
necessidade do uso dos equipamentos’” a vírgula é
obrigatória, pois separa orações coordenadas.
(D)
Em “Os ônibus estão fora da lista pelas próprias regras
do Código Brasileiro de Trânsito, que permite que em
veículos de transporte...” a vírgula após o primeiro ‘que’
é obrigatória, ao passo que após o segundo ‘que’ é
facultativa.
(E)
Em “O MPF questiona o fato de as exigências não se
aplicarem aos veículos de transporte coletivo, de
aluguel, de transporte autônomo...” as vírgulas são
obrigatórias, pois separam elementos de mesma função
sintática.

(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 32
Preencha as lacunas e, em seguida, assinale a
alternativa correta. A Lei Orgânica do Município de
Santo Augusto poderá ser emendada mediante
proposta de _________, no mínimo, dos membros
da Câmara e do Prefeito Municipal. A proposta será
discutida e votada em dois turnos, com interstício
mínimo de dez dias, considerando-se aprovada se
obtiver, em cada um, ___________dos votos dos
membros da Câmara.
(A)
dois terços / um terço
(B)
um terço / dois terços
(C)
metade / dois terços
(D)
três quintos / metade
(E)
maioria absoluta / um terço
QUESTÃO 33
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. De acordo com a Lei
Orgânica do Município de Santo Augusto

QUESTÃO 30
Em todas as alternativas abaixo a substituição da
expressão destacada está correta gramaticalmente,
EXCETO em
(A)
“...prazo
para
exigência
da
cadeirinha
em
automóveis...” (exigir a cadeirinha em automóveis...)
(B)
“...a criança fique na altura adequada para utilizar o
cinto de segurança. (utilização do cinto de segurança.)
(C)
“O uso dos dispositivos de retenção para transporte de
crianças...” (transportar crianças...)
(D)
“...um Inquérito Civil Público (ICP) para apurar a
ilegalidade da resolução...” (apuração da ilegalidade da
resolução...)
(E)
“...prazo de dois anos para a adequação com a
previsão...” (adequar a previsão de início da
fiscalização...)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
QUESTÃO 31
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. De acordo com a Lei
Orgânica do Município de Santo Augusto, cabe à
Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, dispor
sobre as matérias da competência do Município,
especialmente sobre

(A)

I.

o sistema tributário municipal, arrecadação e
distribuição de suas rendas.

II.

plano plurianual, diretrizes orçamentárias,
orçamento anual, operações de crédito e
dívida pública.

III.

fixação e modificação do efetivo da Guarda
Municipal.

IV.

planos
e
programas
desenvolvimento.

municipais

de

Apenas I, II e III.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

Apenas I, II e IV.
Apenas II e III.
Apenas I e II.
I, II, III e IV.
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I.

o Poder Executivo é exercido pelo Prefeito
Municipal,
auxiliado
por
Secretários
Municipais.

II.

a eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito darse-á mediante pleito direto e simultâneo de
conformidade com a Legislação Federal.

III.

em caso de impedimento simultâneo do
Prefeito e do Vice-Prefeito, ou de vacância de
ambos os cargos, será chamado a exercer o
cargo de Prefeito o Presidente da Câmara
Municipal.

IV.

o Prefeito e o Vice-Prefeito não poderão, sem
licença da Câmara Municipal, ausentar-se do
Município por período superior a dez dias
consecutivos, sob pena de perda do cargo.

Apenas I, II e III.
Apenas I, II e IV.
Apenas II e III.
Apenas I e II.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 34
Analise as assertivas e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta as corretas. De acordo
com a Lei Municipal nº 1692/2003, o serviço público
centralizado no Executivo Municipal é integrado
pelos seguintes quadros:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

quadro dos cargos de provimento efetivo.

II.

quadro dos cargos em comissão e funções
gratificadas.

III.

quadro dos cargos dos prestadores de
serviços terceirizados.

IV.

quadro dos cargos dos funcionários
prestadores de serviços não remunerados.

QUESTÃO 37
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. De acordo com o Código
Tributário do Município de Santo Augusto ( Lei
Municipal
nº
1618/2002),
nos
casos
de
impossibilidade de exigência do cumprimento da
obrigação principal pelo contribuinte, respondem
solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões pelas quais forem
responsáveis

Apenas I, II e III.
Apenas I, II e IV.
Apenas II e III.
Apenas I e II.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 35
Assinale a alternativa correta. Para os efeitos da Lei
Municipal nº 1692/2003, considera-se Carreira
(A)
o conjunto de atribuições e responsabilidades
cometidas a um servidor público, mantidas as
características de criação por lei, denominação própria,
número certo e retribuição pecuniária padronizada.
(B)
o agrupamento de cargos da mesma denominação,
com iguais atribuições e responsabilidades, constituída
de padrões e classes.
(C)
o conjunto de cargos de provimento efetivo para os
quais os servidores poderão ascender através das
classes, mediante promoção.
(D)
a identificação numérica do valor do vencimento da
categoria funcional.
(E)
a passagem do servidor de uma determinada classe
para a imediatamente superior da mesma categoria
funcional.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

os pais, pelos tributos devidos por seus
filhos menores.

II.

os tutores e curadores, pelos tributos
devidos por seus tutelados ou curatelados.

III.

o inventariante, pelos tributos devidos pelo
espólio.

IV.

o síndico e o comissário, pelos tributos
devidos pela massa falida ou pelo
concordatário.

Apenas I, II e III.
Apenas I, II e IV.
Apenas II e III.
Apenas I e II.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 38
Analise as assertivas e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta as corretas. De acordo
com a Lei Complementar Municipal nº 03/2009, a
Secretaria Municipal de Finanças é responsável
pela gestão financeira e tributária do Município. São
competências desta Secretaria:

QUESTÃO 36
De acordo com o Código Tributário do Município
de Santo Augusto (Lei Municipal nº 1618/2002),
assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
Obrigação tributária principal é a que surge com a
ocorrência do fato gerador e tem por objeto o
pagamento de tributo ou de penalidade pecuniária,
extinguindo-se juntamente com o crédito dela
decorrente.
(B)
Obrigação tributária acessória é a que decorre da
legislação tributária e tem por objetivo a prática ou a
abstração de atos nela prevista, no interesse da
Fazenda Municipal.
(C)
Obrigação tributária acessória, pelo simples fato de sua
inobservância, converte-se em acessória relativamente
à penalidade pecuniária.
(D)
Fato gerador da obrigação principal é a situação
definida neste código como necessária e suficiente para
justificar o lançamento e a cobrança de cada um dos
tributos de competência do município.
(E)
Fato gerador da obrigação acessória é qualquer
situação que, na forma da legislação tributária do
Município, imponha a prática ou a abstenção de ato que
não configure obrigação principal.
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I.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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I.

dirigir e executar as políticas e a
administração tributária, fiscal, econômica e
financeira do Município.

II.

auxiliar na elaboração das leis orçamentárias
do Município.

III.

desenvolver sistemas de processamento de
dados, contribuindo para a modernização e
melhoria da gestão administrativa e do
atendimento.

IV.

promover o equilíbrio entre receita e a
despesa para garantir o desenvolvimento da
cidade e a qualidade na prestação de
serviços.

Apenas I, II e III.
Apenas I, II e IV.
Apenas II e III.
Apenas I e II.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 39
De acordo com a Lei Municipal n.1690/2003 que
trata sobre o regime jurídico dos servidores
públicos do Município de Santo Augusto, analise as
assertivas e assinale a alternativa que apresenta as
corretas.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

Posse é a aceitação expressa das
atribuições, deveres e responsabilidades
inerentes ao cargo público, com o
compromisso de bem servir, formalizada com
a assinatura de termo pela autoridade
competente e pelo nomeado.

II.

Exercício é o desempenho das atribuições do
cargo pelo servidor.

III.

A posse e o exercício devem
simultaneamente na mesma data.

IV.

O nomeado terá o prazo de até trinta dias
contados da data de sua ciência ou da
publicação do ato de nomeação, para tomar
posse e entrar em exercício do cargo.

ocorrer

Apenas I, II e III.
Apenas I, II e IV.
Apenas II e III.
Apenas I e II.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 40
De acordo com a Lei Municipal n.1690/2003 que
trata sobre o regime jurídico dos servidores
públicos do Município de Santo Augusto. O servidor
nomeado para cargo de provimento efetivo em
virtude de concurso público adquire estabilidade
após
(A)
um (01) ano de efetivo exercício.
(B)
dois (02) anos de efetivo exercício.
(C)
três (03) anos de efetivo exercício.
(D)
quatro (04) anos de efetivo exercício.
(E)
cinco (05) anos de efetivo exercício.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

- 10 -

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

- 11 -

