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Você está recebendo o seu Caderno de Questões, 
contendo 50 (cinquenta) questões objetivas de 
múltipla escolha, numeradas de 01 a 50, em ordem 
sequencial. Confira a sequência numérica de seu 
Caderno de Questões antes de iniciar a resolução, 
assim como o número de páginas, comunicando, 
imediatamente, ao Fiscal de Sala, em caso de 
repetição ou ausência de questão ou página.

Você deve conferir, na capa do Caderno de Questões 
e no rodapé das páginas internas, o nível a que o 
Caderno de Questões se refere. Caso você tenha 
recebido um Caderno de Questões que não 
corresponda ao mesmo nível descrito no seu Cartão 
Resposta, comunique imediatamente ao Fiscal de 
Sala e exija o Caderno de Questões correto.

Para cada questão da Prova Objetiva de Múltipla 
Escolha existirão 04 (quatro) alternativas de resposta 
(A, B, C e D), das quais apenas uma será correta, de 
acordo com o comando da questão. A marcação de 
mais de uma no Cartão Resposta anula, automatica
mente, a resposta da questão.

O tempo máximo disponível para realização da prova 
é de 3h30 (três horas e trinta minutos), já incluído o 
tempo destinado à identificação e ao preenchimento 
do Cartão Resposta.

Somente depois de decorridos 120 minutos do início 
da prova, o candidato poderá entregar o seu Caderno 
de Questões e o seu Cartão Resposta, e retirar-se da 
sala de prova.

As respostas das questões objetivas de múltipla 
escolha do Caderno de Questões deverão ser 
transcritas para o Cartão Resposta com caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em 
material transparente.

0

Os 3 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala 
de provajuntos.

Será permitido ao candidato levar consigo o Caderno 
de Questões e o Gabarito desde que nos últimos 30 
(trinta) minutos antes do término da prova.

^A TEN Ç Ã O

Escreva po espaço apropriado do Cartão Resposta, com a sua 
caligrafia'usual, é seguinte “frase mestra” de Jack Dempsey:

‘U m ca m p eã o  é alguém  que se levanta  
*, apesar de não ser capaz.”

.• -V
A tra.nscrição da "frase mestra” é obrigatória e servirá para identificar o Cartão 
Resposta do candidato, bem como possibilitar o Exame Pericial Grafotécnico, 
quando, for o caso. A falta da transcrição poderá ocasionar a eliminação do 
candi,da^o no premente concurso público.
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Leia o texto com atenção e responda as questões de acordo 
com os comandos.

A MAGICA DA EDUCAÇAO
Educar-se é a precondição para que o trabalho seja uma escola

Segundo o texto, “A mágica da educação” estaria:
A) em dar maior plasticidade à capacidade de raciocinar.
B) em fazer com que não saiam da memória os conteúdos 
fixados.
C) em permitir que, com menos estudos, ganhe-se mais.
D) em atualizar conhecimentos através das mídias sociais.

Quase todos entendem: Os mais educados ganham 
mais. Por que será? O que a escola terá enfiado na cabeça do 
aluno, mudando sua forma de trabalhar - ou de se comportar 
como cidadão? Os números mostram claramente: quanto mais 
anos de escolaridade, maior o nível de renda. Que outras 
dúvidas haveria para demonstrar o poder da educação?

Isso é fácil de entender, pois aprendem-se na escola 
coisas que podemos usar no primeiro dia de trabalho. De fato, 
aprendem-se habilidades que o mercado valoriza e pelas quais 
está disposto a pagar, como ler, escrever, receber instruções por 
escrito e muito mais. A escolaridade permite decifrar um 
orçamento e entender um manual de instruções. Quem sabe 
fazer essas coisas ganha mais, pois é mais produtivo para a 
empresa. E, como os economistas demonstram de forma 
persuasiva, se alguém recebe salários maiores é porque produz 
mais. Mas os números contêm uma charada. Com o passar do 
tempo, vamos esquecendo o que aprendemos na escola. Alguns 
conhecimentos mal duram até o dia da prova.

Ao começarmos a trabalhar, usamos o que nos ensinou 
a escola. No ano seguinte, já teremos esquecido muito do que 
nos foi ensinado. Sendo assim, diria a lógica, se ganhamos pelo 
que aprendemos na escola, ao irmos esquecendo, nosso salário 
devería diminuir. Mas é exatamente o oposto. Os analfabetos se 
aposentam praticamente com o mesmo salário inicial. Para 
quem estudou, em vez de caírem, os salários sobem ao longo da 
vida profissional. E não é só isso: sobem mais quanto mais 
escolaridade se consegue acumular. Mas não voltamos à 
escola, não nos ensinaram nada de novo que pudesse ser 
remunerado. Ainda assim, sobem os salários.

Por que será? Diante de uma situação de trabalho, o 
analfabeto não consegue encontrar uma maneira melhor de lidar 
com ela. Portanto, continua fazendo sempre o mesmo. Já quem 
passou pela escola adquiriu formas de pensar e agir que 
permitem decifrar as situações de trabalho e lidar criativamente 
com os desafios que aparecem. Amadurece seu julgamento, 
toma melhores decisões e aprende formas mais eficazes de 
trabalhar. Além disso, alcança uma compreensão mais ampla do 
mundo. Enfim, adquire um equipamento intelectual que lhe 
permite transformar a experiência de trabalho em produtividade. 
Usando uma expressão comum aprender a aprender.

Portanto, quanto mais aprendemos na escola, mais 
somos capazes dessa conversão de experiência  em 
aprendizado. O equipamento para lidar criativamente e aprender 
com o mundo do trabalho torna-se mais poderoso. Com um 
diploma superior, ao chegar à maturidade, um indivíduo ganha 
três vezes seu salário inicial. Os números são claros: a 
capacidade de aprender a aprender dos mais escolarizados vale 
mais que os conhecimentos úteis que possuíam no primeiro dia 
de trabalho. A educação consiste em equipar as pessoas para 
aprender a fazer coisas que não foram ensinadas na escola. O 
trabalho é uma grande escola, mas somente para quem estudou. 
No fundo, os conhecimentos incluídos nos currículos valem 
menos por sua utilidade intrínseca e mais pela oportunidade de 
exercitar nosso raciocínio, ao lidarmos com eles.

(CASTRO, Cláudio de Moura. Revista Veja, 6 de AGOSTO,
2018. p. 73)

(Questão)-^ ^ ) -----------------------------------------------------------------------

Em: "Os números mostram claramente: quanto mais anos de 
escolaridade, maior o nível de renda”, o fragmento denota:
A) tempo.
B) finalidade.
C ) concessão.
D) proporção.

ÍQÜÊTstãõH^^)-----------------------------------------------------------------------

Sobre o excerto "Mas os números contêm uma charada”, é 
correto afirmar:
A) que há uso de acento diferencial na forma verbal.
B) existirem duas palavras proparoxítonas.
C) que “os” e “uma” são monossílabos tônicos.
D) que o vocábulo “charada” é oxítona.

fQuestãoH^ ^ ) -----------------------------------------------------------------------

O verbo passar, presente em: “Já quem passou pela escola (...)’’ 
é polissêmico. Identifique a alternativa em que o sentido do verbo 
é similar ao do exemplo:
A) Os números do desemprego passaram de cem.
B) A bela funcionária passou o rodo na maioria dos rapazes da 
fábrica.
C) O gerente passou as informações com fluência.
D) Ao passar pela universidade, pouco aprendi de prático.

(QuestáoH ^ -----------------------------------------------------------------------

No parágrafo 2, “pois aprendem-se na escola coisas (...)” não se 
pode afirmar sobre o fragmento:
A) ser correto acrescentar duas vírgulas no adjunto adverbial.
B) que o sujeito da oração é "coisas”.
C) que o sujeito é agente da ação verbal.
D) que “se” é partícula apassivadora.

(Qucstào -----------------------------------------------------------------------
O sinônimo adequado para o objeto direto da frase: “(...) os 
números contêm uma charada." é:
A ) algaritmos.
B) incluem.
C) ordinais.
D ) enigma.

(QuestãoH^ ^ ) -----------------------------------------------------------------------

Marque a alternativa que identifica o antecedente do pronome 
relativo que, em: “(...) não nos ensinaram nada de novo que 
pudesse ser remunerado.”:
A ) de novo.
B) nada.
C ) ensinaram.
D ) pudesse.
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Ao analisar a oração, “(...) ao chegar à maturidade é 
inadequado afirmar:
A) O verbo chegar é intransitivo.
B) . O acento grave assinala a fusão de “a” (preposição) e “a” 
(artigo).
C) Apreposição “a” poderia ser substituída porem + a = na.
D) "à maturidade” é adjunto adverbial.

Ao re-escrever a frase, houve desobediência à norma padrão 
em:
A) Porque será? / Será porquê?
B) Que outras dúvidas haveria para demonstrar o poder da 
educação? / Que outras dúvidas existiríam para demonstrar o 
poderda educação?
C) No fundo, os conhecimentos incluídos nos currículos valem 
menos na sua utilidade intrínseca./ Os conhecimentos incluídos 
no currículo, no fundo, valem menos na sua utilidade implícita.
D) Enfim, adquire um equipamento que lhe permite transformar a 
experiência de trabalho./Adquire, enfim, um equipamento que o 
permite transformar a experiência de trabalho.

Conectivo que substitui, sem alteração semântica, o termo 
“Portanto" em: “Portanto, quanto mais aprendemos na escola, 
mais somos capazes (...)”,é:
A) Porém.
B) Assim.
C) Contudo.
D) Conforme.

J S H  INFORMÁTICA

ÍQuestãoH^ p ) -

Dada a seguir a planilha Microsoft Excel 2010 (versão em 
português), identifique a alternativa que apresenta o resultado 
da célula D3= MÉDIA(SOMA(A1 :B2);C1 ;C2)

A B C D

A) 55
B) 58
C) 54
D) 45

10 15 50
15 20 52

Valor:

jQuestãoH^P)-----------------------------------------------------------------------

A célula B4, do trecho de planilha do MS Exce/2010 (versão em 
português) apresentada a seguir, foi preenchida com a 
expressão matemática:

= S E (B 1>5; S E (A 3 = 7 ;A 4 ;A 1 );S E (B 2 < 5 ;A 3 ;A 2 ))

A B

1 33 4
2 25 11
3 7
4 13 i

Qual é o resultado apresentado na célula B4?
A) #NAME
B) 25
C) 11
D) 33
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Alguns dos aplicativos que compõem o pacote MS Office 2010 
são:
I- Exce/2010.
II- PowerPoint 2010.
III- Word 2010.
O vírus de computador é um programa malicioso que se instala 
no seu computador por diversas formas. Tal como um vírus 
biológico, o programa infecta o sistema, faz cópias de si e tenta 
se espalhar para outros computadores e dispositivos de 
informática. Sobre os aplicativos listados do pacote Office 2010, 
indique em qual deles existe a possibilidade de serem infectados 
por vírus de macro?
A) I, lie  III.
BJApenas II e III.
C) Apenas I e III.
D) Apenas I e II.

ÍQuestãôH^jp)------------------------------------------------------..- ....-

Firewall é uma solução de segurança baseada em hardware ou 
software (mais comum), onde sua função é:
A) separar os e-mails desejados dos indesejados (spams).
B) alertar o usuário quando há um problema no teclado.
C) alertar o usuário que há uma nova atualização do Word2010.
D) Controlar a movimentação de todos os dados do computador 
através da internet. Prevenir o vazamento de informações do 
computador para a internet, fazendo o bloqueio de acesso de 
softwares maliciosos que podem prejudicar o computador.

(QuestáoH^ j^ ) .......................................................... ....... .........

O Sistema Operacional Windows 8 é muito utilizado, no mundo, 
devido a sua facilidade de utilização. Os usuários mais 
avançados do sistema operacional, costumam utilizar teclas de 
atalho para economizar tempo no passo a passo de uma 
operação. Sobre teclas de atalho analise os itens a seguir e 
marque a alternativa correta:
I- A tecla J j+R  irá abrir a janela Executar, onde ao se digitar o 
comando cmd e teclar ENTER, irá abrir o prompt de comando do 
Windows;
II- Atecla ■£ +T irá bloquear a área de trabalho;
III- Atecla 5 }  +E irá criar pastas e arquivos;
IV- Atecla S j+ D  iráexibireocultaraáreadetrabalho.

A) somente os itens I e IV estão corretos.
B) somente os itens I, lie  IV estão corretos.
C) somente os itens I e III estão corretos.
D) somente os itens II, III e IV estão corretos.

{ ATUALIDADES )

“Descoberta de cientistas da UFRJ abre caminho promissor para 
acurado Alzheimer". (Fonte: G1 .com. Acesso em 07.01.2019). 
Sobre o assunto da reportagem, apenas não se pode afirmar:
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A) A irisina, hormônio produzido nos músculos durante exercício 
físico, teve efeito positivo contra a doença em camundongos 
cobaias.
B) Uma descoberta de cientistas da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro abriu um caminho promissor para a cura do Alzheimer 
e o ponto de partida é o exercício físico.
C) O responsável pela mudança de comportamento é um 
hormônio descoberto há seis anos: a irisina. Ela é produzida nos 
músculos, com o estímulo da atividade física, e cai na corrente 
sanguínea.
D) E uma promessa de tratamento. Um remédio como este 
hormônio pode anular os efeitos nocivos do Alzheimer. A 
fabricação do medicamento deverá ocorrer ainda esse ano, pois 
independe de testes em seres humanos.

' — ------------------------------------------------------------------
“Apenas 22% dos britânicos apoiam o acordo do Brexit fechado 
por May. Apesar da rejeição ao Brexit, o Partido Conservador de 
May é o primeiro nas intenções de voto, com 40% - de acordo 
com levantamento da Yougov.”. (Fonte: Revista VEJA. Acesso 
em 06.01.2019). Sobre o assunto, analise as afirmações a seguir 
e marque a alternativa correta:
I- Apenas 22% dos britânicos apoiam o acordo sobre a saída do 
Reino Unido da União Européia (UE) o qual foi fechado com 
Bruxelas pela primeira-ministra, Theresa May;
II- O estudo, baseado em mais de 25 mil entrevistas, afirma que o 
apoio ao pacto, que o Parlamento começará a debater esta 
semana, obtém o apoio de 28% entre os britânicos partidários do 
“Brexit”;
III- o Partido Conservador de May é o primeiro nas intenções de 
voto, com 40%, enquanto o Partido Trabalhista recebe o apoio de 
34% dos eleitores e o Partido Liberal Democrata terceiro com 
10%, segundo essa pesquisa;
IV- Já 53% dos indagados acredita que deve ser convocado um 
segundo plebiscito sobre o “Brexit", no qual ganharia a opção de 
continuar na UE com 63% dos votos, se fosse dado a escolher 
aos cidadãos entre o acordo de May ou permanecer no bloco.
A) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
B) Apenas as afirmações III e IV estão corretas.
C) Apenas as afirmações I, II e III estão corretas.
D) As afirmações I, II, III e IV estão corretas.

T; ii'sfno;

“Terremoto atinge oeste do (...) e deixa 31 feridos. Serviço 
Geológico dos Estados Unidos classificou a magnitude do 
tremor em 5,5. Um terremoto atingiu uma área no oeste do (...) 
perto da fronteira com o Iraque neste domingo, ferindo cerca de 
31 pessoas, a maioria delas levemente, informou a agência 
estatal de notícias IRNA. (...) Em novembro, um terremoto de 
magnitude 6,3 abalou o oeste do (...), ferindo mais de 700 
pessoas, a maioria levemente.
A localização do (...) o deixa propenso a abalos sísmicos 
frequentes. Em 2003, um terremoto de magnitude 6,6 na 
província de Kerman matou 31 mil pessoas e destruiu a cidade 
histórica de Bam.”. (Fonte: G1.com. Acesso em 06.01.2019). Em 
qual país ocorreu esse terremoto reportado?
A) Iraque.
B) Irã.
C) Egito.
D) Chile.

“Madeireiros invadem Terra Indígena Arara, no sudoeste do PA, 
diz Funai. Moradores da região temem que ocorra conflito, já que 
há tensões entre os indígenas para realizar um protesto na 
rodovia Transamazônica.” . (Fonte: G1.com. Acesso em
03.01.2019) . Em atenção à notícia apresentada analise os itens 
a seguir e marque a alternativa correta.
I- Uma equipe da Coordenadoria Regional da Fundação do índio 
informou nesta quinta-feira (3) que acompanha uma situação de 
invasão de madeireiros na Terra índigena (TI) Arara, entre 
Uruará e Medicilândia, no sudoeste do Pará;
II- De acordo com a Funai, um grupo de madeireiros invadiu a 
área desde o último dia 30 de dezembro para extrair madeira 
ilegalmente e ocupar a terra com demarcação de lotes;
III- Moradores da região temem que ocorra conflito, já que há 
tensões entre os indígenas para realizar um protesto na rodovia 
BR-230, a Transamazônica, devido a invasão;
IV- A TI Arara abrange os municípios de Altamira, Tailândia, 
Medicilândia e Santarém. A área compreende mais de 200.000 
hectares e abriga quase 300 indígenas. De acordo com a Funai, 
o local teve os limites homologados na década de 90.
A) Apenas os itens I, II e III estão corretos.
B) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.
C) Apenas os itens II e IV estão errados.
D) Apenas os itens II e III estão errados.

fQuestãoH^p)-----------------------------------------------------------------------

"Governo cubano publica texto final da nova Constituição; 
referendo será em fevereiro." (Fonte: G1.com. Acesso em
06.01.2019) . Sobre o assunto divulgado nessa reportagem, 
marque a única alternativa correta:
A) O governo cubano publicou neste sábado (5) a minuta final da 
nova Constituição do país, que não poderá ser consultada pela 
população antes do referendo previsto para fevereiro.
B) O texto é divulgado duas semanas após ser aprovado por 
minoria simples pelo Parlamento para atualizar a atual 
Constituição cubana, vigente desde 2000.
C) A versão digital da nova carta magna foi disponibilizada em 
sites oficiais do governo, como o portal Cubadebate, e o jornal 
estatal "Granma".
D) Diferentemente da primeira versão, o texto prevê a 
legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo.

LEGISLAÇÃO }

Todos os dispositivos legais mencionados nas questões 
21, 22, 23, 24 e 25 foram retirados da Lei n.° 2.177/2Q05 
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
A n a n in d e u a ), ra z ã o  p e la  q u a l e las  d evem  ser  
respondidas com base nessa legislação:

Analise as afirmações seguintes sobre o abono familiar previsto 
no art. 91, incisos e parágrafos, e marque a alternativa correta:
I- Será concedido o abono familiar ao servidor, ativo ou inativo, 
independentemente do valor da remuneração, desde que sejam 
atendidas algumas condições;
II- O benefício previsto neste artigo 91 será concedido mediante 
a apresentação de certidão expedida pelo Instituto Nacional de 
Seguridade Social ou outro que vier substituí-lo, atestando que o 
beneficiário não recebe nenhuma remuneração;
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III- O abono familiar será concedido ao servidor, respeitadas as 
exigências previstas no caput do art. 91, por cônjuge, quando 
inválido ou mentalmente incapaz e que não tenha renda própria;
IV- A invalidez, para efeito deste artigo, corresponde à 
incapacidade total e permanente para o trabalho, comprovada 
mediante inspeção médica oficial.

A) Apenas as afirmações I e
B) Apenas as afirmações I, I
C) Apenas as afirmações II,
D) Apenas as afirmações

estão corretas.
I e III estão corretas.
Ill e IV estão corretas, 
e IV estão corretas.

[QuestãoH^ ^ ]

A licença por acidente disciplinada pelos artigos 140 e 141 
confere as seguintes orientações, exceto:
I- O servidor que decorrente de acidente de trabalho necessite 
de tratamento especializado poderá ser tratado em instituição 
privada, podendo, a critério da administração, ser os custos 
assumidos pelo Município;
II- O tratamento de que trata especializado em instituição privada 
deverá ser recomendado por junta médica oficial e somente será 
permitido se existirem meios e recursos adequados em 
instituição pública;
III- A prova do acidente será feita no prazo de 10 (dez) dias, 
prorrogáveis por igual período quando as circunstâncias o 
exigirem.
Estão corretas apenas as orientações:
A) I e II.
B) I e III.
C) II e III.
D) I, II e III.

fQuestãoj-yffij]
Em relação às férias, as determinações previstas nos artigos 
152,160,162 e 163 apenas não determinam que:
A) o servidor casado com servidora do Município e vice-versa 
poderão gozar férias no mesmo período, desde que não haja 
prejuízo para o serviço.
B) a época do gozo das férias pelo servidor será estabelecida de 
acordo com a escala organizada pela chefia imediata.
C) no caso de exoneração não será devida ao servidor a 
remuneração correspondente ao período de férias cujo direito 
tenha adquirido.
D) as férias somente poderão ser interrompidas por imperiosa 
necessidade de serviço.

fQuestáõH^ ^ ) -

Sobre o auxílio alimentação previsto no art.108-B e seus 
parágrafos e alíneas, marque a única alternativa incorreta:
A) O servidor que acumule cargo ou emprego na forma da 
Constituição fará jus a percepção dos dois auxílios-alimentação.
B) 0  auxílio-alimentação não será incorporado ao vencimento, 
remuneração, provento ou pensão.
C) A concessão do au x ílio -a lim e n ta çã o  terá  ca rá te r 
indenizatório.
D) O Poder Executivo disporá sobre a concessão mensal do 
auxílio- alimentação por dia de trabalho, aos servidores públicos 
ativos na Prefeitura Municipal de Ananindeua.

ÍQuestáoH^ S |~

A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor ou 
de ofício. A exoneração de ofício, nos termos do parágrafo 
primeiro do art. 46, ocorrerá:
I- quando não satisfeitas as condições do estágio probatório;
II- quando tendo tomado posse, o servidor não entrar em 
exercício no prazo estabelecido;

III- quando não aprovado na avaliação periódica de desempenho 
prevista no art. 31, III;
IV- quando houver necessidade de redução de pessoal, em 
cumprimento ao interesse pessoal do prefeito.
Estão corretos apenas os itens:
A) I e II.
B) I, II e III.
C) II, III e IV.
D) III e IV.

Os dispositivos legais mencionados nas questões 26, 27, 
28,29 e 30 foram retirados da Lei n.° 2.176/2005 (Plano de 
Cargos, C arre iras  e R em unerações da Prefeitura  
Municipal de Ananindeua), os quais servirão de base para 
responderas respectivas questões.

(Questão)-(0 n)

O art. 24 determina que o quadro de pessoal da administração 
direta da Prefeitura Municipal de Ananindeua compreende 
cargos de provimento efetivo, cargos de provimento em 
comissão, funções de confiança e funções gratificadas, que 
devem ser geridos, considerando-se os seguintes princípios, 
pressupostos e diretrizes. Marque a única alternativa que não 
define esses princíp ios, pressupostos e/ou d iretrizes 
corretamente:
A) Equidade: fica assegurado o tratamento igualitário para os 
profissionais integrantes dos cargos iguais ou assemelhados, 
entendido como igualdade de direitos, obrigações e deveres.
B) Universalidade: integram o Plano, todos os servidores 
municipais estatutários e celetistas, que participam do processo 
de trabalho desenvolvido pelos Órgãos da Prefeitura Municipal 
de Ananindeua.
C) Participação na Gestão: para a implantação ou adequação 
deste Plano às necessidades da Prefeitura, deverá ser 
observado o princípio da participação unilateral, entre os 
Servidores e os Órgãos Gestores da Prefeitura Municipal de 
Ananindeua.
D) Publicidade e Transparência: todos os fatos e atos 
administrativos referentes a este PCCR serão públicos, 
garantindo total e permanente transparência.

(QuestãõH^ H
Com base nas orientações legais dos artigos 53, 54, 56 e seus 
parágrafos sobre as funções de confiança e as funções 
gratificadas, analise as afirmações a seguir e marque a única 
alternativa correta:
I- O servidor investido em função de confiança ou função 
gratificada poderá optar por receber a complementação da 
remuneração da função, em relação ao valor de seu cargo 
efetivo ou poderá receber o acréscimo de quarenta por cento de 
seu nível de vencimento pelo exercício de função de confiança 
ou gratificada;
II- As Funções Gratificadas destinam-se ao atendimento dos 
encargos de direção, coordenação e supervisão de atividades;
III- As funções de confiança são correlatos aos cargos 
comissionados. As funções de confiança são de provimento 
exclusivo por servidores efetivos do quadro de pessoal da 
Prefeitura de Ananindeua.
A) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
B) Apenas as afirmações I e III estão corretas.
C) Apenas as afirmações lie  III estão corretas.
D) Todas as afirmações estão corretas.
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No que tange à questão da progressão por vencimento 
prevista nos artigos 126, 127, 128 e 129, apenas não se pode 
afirmar:
A) O processo de progressão de vencimento dar-se-á a cada três 
anos, no mês a ser definido em decreto, onde serão 
movimentados os servidores que atenderem às condições 
estabelecidas nos instrumentos que venham regulamentar o
processo.
B) A progressão de vencimento por mérito deverá se restringir 
rigorosamente ao limite superior da faixa de vencimento do 
cargo/classe objeto da movimentação.
C) A progressão de vencimento por mérito ocorrerá por aplicação 
de instrumento aprovado em legislação, para aferir o 
desempenho funcional do servidor.
D) No processo de avaliação dos servidores candidatos à 
progressão de vencimento serão considerados como fatores de 
desempate, nesta ordem: o grau de desempenho, o nível de 
escolaridade/especialização, o maior tempo de efetivo exercício 
no cargo, o maior tempo de serviço na Prefeitura.

Analise as afirmações seguintes e marque a única correta de 
acordo com o preceituado nos artigos 40,41 e seus incisos:
A) Entender-se-á por provimento de cargo, o conjunto de 
procedimentos que regulamentam o preenchimento das vagas 
inexistentes no Quadro de Pessoal da Prefeitura.
B) As vagas serão originárias inicialmente das seguintes 
situações: Aumento de quadro (vaga criada e ainda não 
ocupada) e Substituição de servidor (vaga prevista e ocupada de 
que se dá a vacância).
C) Entender-se-á por vacância a abertura de vaga em cargo não 
previsto antes ocupado.
D) Entender-se-á por excedente o cargo previsto e não ocupado.

H ,t}0^

No que diz respeito ao instituto da transferência previsto nos 
artigos 87,88,89 e 90, apenas não se pode afirmar:
A) O instituto da transferência, regulado neste Plano, se aplica 
aos servidores abrangidos por este Plano que estejam em 
estágio probatório.
B) Os critérios específicos para a transferência de um servidor de 
um local de trabalho para outro deverão ser elaborados pelas 
diversas secretarias municipais, tendo em vista, o estatuto dos 
servidores públicos municipais e suas especificidades, desde 
que ocorram no mesmo ambiente organizacional.
C) Nos casos de mudança do quadro de pessoal, fruto da 
avaliação anual do dimensionamento previsto neste Plano, e de 
instalação de novos equipamentos sociais ou unidades de 
trabalho, será promovido pela secretaria responsável pela 
gestão de pessoal, processo aberto de transferência, visando à 
adequação das necessidades institucionais com as dos 
servidores públicos municipais, observados os critérios e 
limitações previstas neste Plano e no estatuto dos servidores 
municipais de Ananindeua.
D) Terminado o estágio probatório, a transferência do servidor de 
uma unidade de lotação para outra no mesmo ambiente 
organizacional é livre, bastando que seja garantida a 
capacitação do mesmo nas atividades, subatividade e área de 
conhecimento do novo ambiente organizacional.

^ / (CÒNHECIIVIENTOS ESPECÍFICOS}----------------------

[QuestãoH^ p )-----------------------------------------------------------------------

A assistência social tem por um de seus objetivos a proteção 
social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à 
prevenção da incidência de riscos, especialmente:
I- a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência 
eà velhice;
II- o amparo às crianças e aos adolescentes carentes;
III- a promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV- a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária.
Completam corretamente o commando da questão apenas:
A) os itens le  II.
B ) os itens I, II e III.
C) os itens II, III e IV.
D ) ositens I, II, III e IV.

[Questão

As instâncias deliberativas do Suas, de caráter permanente e 
composição paritária entre governo e sociedade civil, são:
I- o Conselho Nacional de Assistência Social;
II- os Conselhos Estaduais de Assistência Social;
III- o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal;
IV- os Conselhos Municipais de Assistência Social.
Após a análise das afirmações, marque a alternativa correta:
A) Apenas as afirmações I e 11 estão corretas.
B) Apenas as afirmações I e III estão erradas.
C) Apenas as afirmações I, II e IV estão corretas.
D) As afirmações I e IV estão corretas.

[Questão}

Constituem atribuições privativas do Assistente Social, exceto:
A) dirigir e coordenar Unidades de Ensino e Cursos de Serviço 
Social, de graduação e pós-graduação.
B) dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de estudo e 
de pesquisa em Serviço Social.
C) coordenar seminários, encontros, congressos e eventos 
assemelhados sobre assuntos de Serviço Social.
D) assessoria e consultoria em órgãos da Administração Pública 
direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, em 
matéria de Legislação Social.

(Questào)-(fc^jj)----------------------------------------------------------------------------- ;-------

Sobre as penalidades que os CRESS aplicarão aos infratores 
dos dispositivos da Lei n.° 8.662, de 7 de junho de 1993, apenas 
não se pode afirmar:
A) O cancelamento definitivo do registro ocorrerá nos casos de 
extrema gravidade ou de reincidência contumaz.
B) A multa será no valor de uma a vinte vezes a anuidade vigente.
C) No caso de reincidência na mesma infração no prazo de dois 
anos, a multa cabível será elevada ao dobro.
D) Provada a participação ativa ou conivência de empresas, 
entidades, instituições ou firmas individuais nas infrações a 
dispositivos desta lei pelos profissionais delas dependentes, 
serão estas também passíveis das multas.

[QuestãoHifrj^)-------------------------------------------------------------------------------------

Marque a alternativa correta de acordo com a LOAS (Lei n.° 
8.662, de 7 de junho de 1993):
A) A universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o 
destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais 
políticas públicas é um princípio da assistência social.
B) A supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre 
as exigências de rentabilidade econômica é uma diretriz da 
assistência social.
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C) A divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e 
projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo 
Poder Público e dos critérios para sua concessão é uma diretriz 
da assistência social.
D) A primazia da responsabilidade do Estado na condução da 
política de assistência social em cada esfera de governo é um 
princípio da assistência social.

(QuestáoHfc^fj)-----------------------------------------------------------------------

Segundo o art. 20 da LOAS: “O benefício de prestação 
continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa 
com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou 
mais que comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção nem de tê-la provida por sua família.". Sobre o 
assunto apenas não se pode afirmar:
A) O benefício de que trata este artigo pode ser acumulado pelo 
beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social 
ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão 
especial de natureza indenizatória.
B) A condição de acolhimento em instituições de longa 
permanência não prejudica o direito do idoso ou da pessoa com 
deficiência ao benefício de prestação continuada.
C) Na hipótese de não existirem serviços no município de 
residência do beneficiário, fica assegurado, na forma prevista 
em regulamento, o seu encaminhamento ao município mais 
próximo que contar com tal estrutura.
D) Para efeito de concessão do benefício de prestação 
continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que 
tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais 
barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Os projetos de enfrentamento da pobreza, segundo o art. 25 da 
LOAS, compreendem:
A) a instituição de investimento econômico-politico nos grupos 
populares, buscando subsidiar, financeira e economicamente, 
iniciativas que lhes garantam meios, capacidade produtiva e de 
gestão para melhoria das condições gerais de subsistência, 
elevação do padrão da qualidade de vida, a preservação do 
meio-ambiente e sua organização social.
B) a instituição de investimento econômico-politico nos grupos 
populares, buscando subsidiar, financeira e tecnicamente, 
iniciativas que lhes garantam meios, capacidade produtiva e de 
gestão para melhoria das condições gerais de alimentação, 
elevação do padrão da qualidade de moradia, a preservação do 
meio-ambiente e sua organização social.
C) a instituição de investimento econômico-social nos grupos 
populares, buscando subsidiar, financeira e tecnicamente, 
iniciativas que lhes garantam meios, capacidade produtiva e de 
gestão para melhoria das condições gerais de subsistência, 
elevação do padrão da qualidade de vida, a preservação do 
meio-ambiente e sua organização social.
D) a instituição de investimento econômico-social nos grupos 
populares, buscando subsidiar, financeira e tecnicamente, 
iniciativas que lhes garantam meios, capacidade produtiva e de 
gestão para melhoria das condições gerais de moradia, 
elevação do padrão da qualidade de saúde, a preservação do 
meio-ambiente e sua organização social.

[Questão j-Î T ))--------------------------------------------------------------------------------------

O CNAS recomenda as seguintes ações referentes à 
NOB/SUAS ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome, atualmente denominado de Ministério da Cidadania, 
exceto:

A) divulgá-la amplamente nos diversos meios de comunicação.
B) incluí-la como conteúdo do Plano Nacional de Desenvolvi
mento Sustentável.
C) publicá-la em meio impresso e distribuí-la, inclusive em braile 
eem meiodigital acessível.
D) regulamentar os blocos de financiamento em tempo hábil para 
que os municípios possam elaboraros seus Planos Plurianuais - 
PPA.

A acolhida é uma das seguranças afiançadas pelo SUAS 
(NOB/SUAS -  2012). A acolhida é provida por meio da oferta 
pública de espaços e serviços para a realização da proteção 
social básica e especial, devendo as instalações físicas e a ação 
profissional conter:
I- condições de recepção;
II- escuta profissional qualificada;
III- informação;
IV- referência;
V- concessão de benefícios.
Estão corretos apenas:
A) I, II e III.
B ) II, III, IVeV.
C) I, III, IVe V.
D) I, II, III, IVe V.

[Q u g s tã o X ^ ) ----------------------------------------------------------------------------  .....

Segundo a NOB/SUAS -  2012, a garantia de proteção 
socioassistencial compreende, exceto:
A) precedência da proteção social básica, com o objetivo de 
prevenir situações de risco social e pessoal.
B) submissão do usuário a situações de subalternização.
C) dimensão proativa que compreende a intervenção planejada 
e sistemática para o alcance dos objetivos do SUAS com 
absoluta primazia da responsabilidade estatal na condução da 
política de assistência social em cada esfera de governo.
D) reafirmação da assistência social como política de seguridade 
social e a importância da intersetorialidade com as demais 
políticas públicas para a efetivaqão da proteção social.

[QuestãoX^ ) ................................................ ............................... ...............

Seguindo as diretrizes da Lei do SUS, a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito 
administrativo, as seguintes atribuições, exceto:
A) organização e coordenação do sistema de informação de 
saúde.
B) elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões 
de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a 
assistência à saúde.
C) definir as instâncias e mecanismos de controle e fiscalização 
inerentes ao poderde polícia ambiental.
D) fomentar, coordenar e executar programas e projetos 
estratégicos e de atendimento emergencial.

f QuestãoHj^ ^ )-------------------------------------------------------------------------------------

As Comissões Intergestores B ipartite e Tripartite são 
reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre 
gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único 
de Saúde (SUS). A atuação das Comissões Intergestores 
Bipartite e Tripartite terá por objetivo:
I- decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e 
adm in istra tivos da gestão compartilhada do SUS, em 
conformidade com a definição da política consubstanciada em 
planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde;
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II- definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, 
a respeito da organização das redes de ações e serviços de 
saúde, principalmente no tocante à sua governança institucional 
e à descentralização das ações e serviços dos entes federados;
III- fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, 
integração de territórios, referência e contrarreferência e demais 
aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde 
entre os entes federados.
Após a leitura dos itens, marque a alternativa correta:
A) Apenas os itens I e II estão corretos.
B) Apenas os itens I e III estão corretos.
C) Apenas os itens II e III estão corretos.
D) Todos os itens estão corretos.

, slllo -------------------------------------------------------------------

A LDB determina em seu art. 71 que não constituirão despesas 
de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas
com:
I- pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, ou, 
quando efetivada fora dos sistemas de ensino, que não vise, 
precipuamente, ao aprimoramento de sua qualidade ou à sua
expansão;
II- subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter 
assistencial, desportivo ou cultural;
III- formação de quadros especiais para a administração pública, 
sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos;
IV- programas suplementares de alimentação, assistência 
médico-odontológica, farmacêutica e psicológica, e outras 
formas de assistência social.
Considerando as afirmações, marque a única alternativa correta:
A) As afirmações I, II e III estão corretas.
B) As afirmações II e IV estão erradas.
C) As afirmações II, III e IV estão erradas.
D) Apenas as afirmações I e III estão corretas.

Oiiestãor-

Sobre os recursos públicos, o art. 77 da LDB estabelece que eles 
serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a 
escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas que, 
exceto:
A) comprovem finalidade lucrativa e distribuam resultados, 
dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu 
patrimônio.
B) apliquem seus excedentes financeiros em educação.
C) assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola 
comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, 
no caso de encerramento de suas atividades.
D) prestem contas ao Poder Público dos recursos recebidos.

; Qijes~üio}-(^Jp)— -------------------------------------------------------------------
De acordo com o art. 13 do ECA, os casos de suspeita ou 
confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante 
e de maus-tratos contra criança ou adolescente serão 
obrigatoriamente comunicados:
A) ao Sistema Único de Saúde, sem prejuízo de outras 
providências legais.
B) ao CRAS, sem prejuízo de outras providências legais.
C) ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de 
outras providências legais.
D) ao juizado da infância e juventude, sem prejuízo de outras 
providências legais.

Questão}

A questão da adoção é tratada no ECA sob as seguintes
diretrizes, exceto:

A) A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu 
filho para adoção, antes ou logo após o nascimento, será 
encaminhada ao CRAS.
B) A gestante ou mãe será ouvida pela equipe interprofissional 
da Justiça da Infância e da Juventude, que apresentará relatório 
à autoridade judiciária, considerando inclusive os eventuais 
efeitos do estado gestacional e puerperal.
C) A autoridade judiciária, após receber o relatório da equipe 
interprofissional que ouviu a mãe, poderá determinar o 
encaminhamento da gestante ou mãe, mediante sua expressa 
concordância, à rede pública de saúde e assistência social para 
atendimento especializado.
D) A busca à família extensa, conforme definida nos termos do 
parágrafo único do art. 25 do ECA, respeitará o prazo máximo de 
90 (noventa) dias, prorrogável por igual período.

(QucstaoH^ p ) ----------------------------------------------------------------------

O Estatuto do Idoso estabele normas sobre a Previdência Social. 
Marque a única alternativa em dissonância a essas orientações 
normativas:
A) Os benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral da 
Previdência Social observarão, na sua concessão, critérios de 
cálculo que preservem o valor real dos salários sobre os quais 
incidiram contribuição, nos termos da legislação vigente.
B) A perda da condição de segurado será considerada para a 
concessão da aposentadoria por idade, desde que a pessoa 
conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente 
ao exigido para efeito de carência na data de requerimento do 
benefício.
C) O pagamento de parcelas relativas a benefícios, efetuado 
com atraso por responsabilidade da Previdência Social, será 
atualizado pelo mesmo índice utilizado para os reajustamentos 
dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, 
verificado no período compreendido entre o mês que deveria ter 
sido pago e o mês do efetivo pagamento.
D) O Dia Mundial do Trabalho, 1o de Maio, é a data-base dos 
aposentados e pensionistas.

(QuestãoH^^ ) -

Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é 
assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe 
for reputado mais favorável. Não estando o idoso em condições 
de proceder à opção, esta será feita, salvo:
A) pelo curador, quando o idoso for interditado.
B) pelos familiares, quando o idoso não tiver curador ou este não 
puder ser contactado em tempo hábil.
C) pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não 
houver tempo hábil para consulta a curador ou familiar.
D) pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar 
conhecido, caso em que deverá comunicar o fato ao Conselho 
Tutelar.

(QuestãoH^j)-----------------------------------------------------------------------

A auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) 
apontou desafios para o programa da SEDH de reinserção do 
adolescente em conflito com a lei, que devem ser agregados na 
análise situacional do atendimento socioeducativo, bem como 
para a política de atendimento sócio-educativa. Entre eles, 
destacam-se, exceto:
A) o conhecimento da realidade do sistema socioeducativo e da 
doutrina da proteção integral por parte dos atores do sistema.
B) o apoio para maior produção e aproveitamento das 
informações, pesquisas e trabalhos sobre a temática do 
adolescente em conflito com a lei.
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C) a divulgação da realidade e incentivo à discussão com parcela 
da sociedade atingida a fim de internalizar amplamente os 
princípios e práticas compatíveis com a doutrina da proteção 
integral.
D) a incorporação do adolescente em conflito com a lei nas 
diferentes políticas públicas e sociais.
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O SINASE 2009 determina que os Conselhos Nacional, 
Estaduais, Distrital e Municipais dos Direitos da Criança e do 
Adolescente bem como os órgãos gestores do Sistema Nacional 
de Atendimento Socioeducativo, nos seus respectivos níveis, 
devem articular-se com os Conselhos e órgãos responsáveis 
pelo controle, gestão, supervisão e avaliação dos demais 
sistemas e políticas sociais para o desenvolvimento de ações 
integradas e que levem em consideração as peculiaridades que 
cercam o atendimento aos adolescentes inseridos no SINASE. 
Entre outras ações que podem favorecer o desenvolvimento da 
articulação NÃO se destaca:
A) estímulo à prática da intersetorialidade.
B) campanhas conjuntas destinadas à sociedade em geral e aos 
profissionais da área, com vistas à concretização da Doutrina de 
Proteção Integral adotada pelo ECA.
C) promoção de discussões, encontros, seminários (gerais e 
temáticos) conjuntos.
D) respeito às competências e atribuições apenas dos entes 
municipais e de seus órgãos, evitando-se a sobreposição de 
ações.
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