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verso desta capa. 
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INSTRUÇÕES GERAIS: 

 

1. Este caderno de provas contém um total de 30 (trinta) questões objetivas, 

sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de Legislação e 10 de Conhecimentos 

Específicos. Confira-o. 

2. As provas objetivas de múltipla escolha terão duração de, no mínimo, 1 

(uma) hora e, no máximo, de 3 (três) horas, incluído o tempo destinado 

à transcrição de suas respostas no gabarito oficial. 

3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha 

de respostas, usando caneta esferográfica azul ou preta. 

4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro 

do candidato. 

5. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com a folha de 

respostas, devidamente preenchidos e assinados. 

6. Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão ausentar-se do 

recinto de realização das provas objetivas decorrida 1 (uma) hora do início 

de aplicação das mesmas. 

7. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a 

mesma poderá ser destacada. 

8. As questões das Provas Objetivas e os gabaritos serão publicados no qua-

dro de avisos da sede da Prefeitura de Santa Luzia, situada à Avenida VII, 

nº 50 – Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia – MG, e divulgados nos 

endereços eletrônicos www.santaluzia.mg.gov.br e www.fumarc.org.br no 

1º (primeiro) dia útil subsequente à realização das provas. 

9. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa 
prova. 

 

  

http://www.santaluzia.mg.gov.br/
http://www.fumarc.org.br/
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  Prezado(a) candidato(a): 
 
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo: 

 
  Nº de Inscrição Nome 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
ASSINALE A RESPOSTA CORRETA. 

 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Das Vantagens de Ser Bobo 

 

O bobo, por não se ocupar com ambições, tem tempo para ver, ouvir e 

tocar o mundo. O bobo é capaz de ficar sentado quase sem se mexer por duas 

horas. Se perguntado por que não faz alguma coisa, responde: "Estou fazendo. 

Estou pensando." 

Ser bobo às vezes oferece um mundo de saída porque os espertos só se 

lembram de sair por meio da esperteza, e o bobo tem originalidade, espontanea-

mente lhe vem a ideia. 

O bobo tem oportunidade de ver coisas que os espertos não veem. Os 

espertos estão sempre tão atentos às espertezas alheias que se descontraem di-

ante dos bobos, e estes os veem como simples pessoas humanas. O bobo ganha 

utilidade e sabedoria para viver. O bobo nunca parece ter tido vez. No entanto, 

muitas vezes, o bobo é um Dostoievski. 

Há desvantagem, obviamente. Uma boba, por exemplo, confiou na palavra 

de um desconhecido para a compra de um ar refrigerado de segunda mão: ele 
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disse que o aparelho era novo, praticamente sem uso porque se mudara para a 

Gávea onde é fresco. Vai a boba e compra o aparelho sem vê-lo sequer. Resul-

tado: não funciona. Chamado um técnico, a opinião deste era de que o aparelho 

estava tão estragado que o conserto seria caríssimo: mais valia comprar outro. 

Mas, em contrapartida, a vantagem de ser bobo é ter boa-fé, não desconfiar, e, 

portanto, estar tranquilo. Enquanto o esperto não dorme à noite com medo de ser 

ludibriado. O esperto vence com úlcera no estômago. O bobo não percebe que 

venceu.  

Aviso: não confundir bobos com burros. Desvantagem: pode receber uma 

punhalada de quem menos espera. É uma das tristezas que o bobo não prevê. 

César terminou dizendo a célebre frase: "Até tu, Brutus?"  

Bobo não reclama. Em compensação, como exclama!  

Os bobos, com todas as suas palhaçadas, devem estar todos no céu. Se 

Cristo tivesse sido esperto não teria morrido na cruz.  

O bobo é sempre tão simpático que há espertos que se fazem passar por 

bobos. Ser bobo é uma criatividade e, como toda criação, é difícil. Por isso é que 

os espertos não conseguem passar por bobos. Os espertos ganham dos outros. 

Em compensação os bobos ganham a vida. Bem-aventurados os bobos porque 

sabem sem que ninguém desconfie. Aliás não se importam que saibam que eles 

sabem.  

Há lugares que facilitam mais as pessoas serem bobas (não confundir 

bobo com burro, com tolo, com fútil). Minas Gerais, por exemplo, facilita ser bobo. 

Ah, quantos perdem por não nascer em Minas!  

Bobo é Chagall, que põe vaca no espaço, voando por cima das casas. É 

quase impossível evitar excesso de amor que o bobo provoca. É que só o bobo é 

capaz de excesso de amor. E só o amor faz o bobo. 

 

Clarice Lispector https://pensador.uol.com.br/cronicas_de_clarice_lispector/ 

 

 

 

https://pensador.uol.com.br/autor/clarice_lispector/
https://pensador.uol.com.br/cronicas_de_clarice_lispector/
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QUESTÃO 01  

 

Em relação ao texto, analise as afirmativas: 

 

I. O texto estabelece intertextualidade com outros textos de forma explí-

cita. 

II. A noção de bobo da autora é apresentada ao longo do texto. 

III. A comparação entre ser bobo e ser esperto se faz, além de outros 

recursos, por meio de adjetivações. 

 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I, II e III. 

 

QUESTÃO 02  

 

Pode-se deduzir do texto que os “bobos” 

 

(A) são mais felizes. 

(B) são religiosos. 

(C) têm uma vida sedentária. 

(D) vivem levando desvantagem. 

 

QUESTÃO 03  

 
Em Se perguntado por que não faz alguma coisa, responde: "Estou fazendo. Estou 

pensando.", as aspas marcam: 

 

(A) A fala do enunciador. 

(B) A intertextualidade. 

(C) A ironia da autora. 

(D) O destaque da frase. 
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QUESTÃO 04  

 

O segundo parágrafo do texto apresenta características de argumentação porque 

 

I. explica a vantagem de ser bobo. 

II. mostra a desventura de ser bobo. 

III. apresenta uma comparação entre ser bobo e ser esperto. 

 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I, II e III. 

 

QUESTÃO 05  

 

Entre os benefícios de ser bobo que integram a visão de Clarice Lispector, o que 

o texto mais destaca é:  

 

(A) A confiança. 

(B) A imoralidade. 

(C) A instabilidade. 

(D) O amor. 

 

QUESTÃO 06  

 

Aliás não se importam que saibam que eles sabem.  

Essa frase NÃO terá seu sentido alterado se se substituir o aliás sublinhado por: 

 

(A) Ao passo que. 

(B) Assim como. 

(C) Contudo. 

(D) Na verdade. 
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QUESTÃO 07  

 

Os bobos, com todas as suas palhaçadas, devem estar todos no céu. Se Cristo 

tivesse sido esperto não teria morrido na cruz.  

 

Nessa frase, o se sublinhado estabelece no período uma relação de: 

 

(A) Causalidade. 

(B) Concessão. 

(C) Condição. 

(D) Conformidade. 

 

QUESTÃO 08  

 

Os espertos estão sempre tão atentos às espertezas alheias que se descontraem 

diante dos bobos, e estes os veem como simples pessoas humanas. 

 

O pronome este funciona no período anterior como: 

 

(A) Anáfora. 

(B) Catáfora. 

(C) Dêixis. 

(D) Exófora. 

 

QUESTÃO 09  

 

Os espertos ganham dos outros. Em compensação os bobos ganham a vida. 

 

O verbo ganhar nas orações anteriores se classifica, respectivamente, como: 

 

(A) Intransitivo e transitivo direto. 

(B) Transitivo direto e transitivo direto. 

(C) Transitivo indireto e transitivo direto. 

(D) Transitivo indireto e intransitivo. 
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QUESTÃO 10  

 

Enquanto o esperto não dorme à noite com medo de ser ludibriado. 

 

Nessa frase, a palavra ludibriado pode ser substituída por: 

 

(A) Aborrecido. 

(B) Atraiçoado. 

(C) Confundido. 

(D) Equivocado. 
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PROVA DE LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 11  

 

A investidura em cargo de provimento efetivo depende de aprovação prévia em 

concurso público de  

 

(A) provas ou apenas de títulos. 

(B) provas ou de provas e títulos. 

(C) provas, de provas e títulos ou mediante escolha do prefeito conforme critérios 

de confiança. 

(D) provas, vedado o concurso de provas e títulos. 

 

QUESTÃO 12  

 

Acerca do estágio probatório, é INCORRETO afirmar: 

 

(A) Durante o período de estágio probatório serão observados os seguintes fato-

res: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, responsa-

bilidade e idoneidade moral. 

(B) Durante tal período, a aptidão e a capacidade do servidor serão objeto de ava-

liação para o desempenho do cargo.  

(C) O servidor não aprovado no estágio será exonerado ou, se estável, recondu-

zido ao cargo anteriormente ocupado.  

(D) O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio 

probatório por período de doze meses.  

 

QUESTÃO 13  

 

NÃO constitui penalidade disciplinar à qual se submetem os servidores públicos: 

 

(A) advertência. 

(B) cassação de direitos políticos.  

(C) demissão.  

(D) suspensão. 
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QUESTÃO 14  

 

Acerca da defesa do servidor no processo disciplinar, é CORRETO afirmar: 

 

(A) Caberá ao presidente da comissão decidir se o servidor indiciado poderá apre-

sentar defesa e a quais partes do processo disciplinar terá acesso.  

(B) O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão 

para apresentar defesa escrita, no prazo de dez dias, assegurando-se-lhe vista 

do processo na repartição.  

(C) O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão 

para apresentar defesa escrita, no prazo de dez dias, vedada, porém, a vista 

do processo disciplinar.  

(D) O servidor não possui direito de acompanhar o processo, assim como não 

pode produzir provas e contraprovas no âmbito do processo disciplinar.  

 

 

 

 

 

QUESTÃO 15  

 

São normas impostas pela Lei Orgânica aos tributos municipais todas as elenca-

das a seguir, EXCETO: 

 

(A) É proibida a utilização de tributos com efeito de confisco. 

(B) É vedado ao Município instituir imposto sobre patrimônio, renda ou serviços da 

União, do Estado e de outros Municípios.  

(C) Não pode o Município cobrar tributo no mesmo exercício financeiro em que 

haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. 

(D) O Município pode exigir ou aumentar tributo através de decreto do Prefeito 

Municipal.  
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QUESTÃO 16  

 

Acerca da fiscalização contábil, financeira e orçamentária do Município, é INCOR-

RETO afirmar: 

 

(A) O controle externo será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Es-

tado ou órgão estadual a que for atribuída essa incumbência.  

(B) As contas do Município ficarão, durante 60 (sessenta) dias, anualmente, para 

exame e apreciação, à disposição de qualquer contribuinte, que poderá ques-

tionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. 

(C) A separação de poderes prevista na Lei Orgânica Municipal veda a fiscaliza-

ção contábil, financeira e orçamentária do Município pela Câmara Municipal.  

(D) A fiscalização contábil, financeira e orçamentária do Município será exercida 

pela Câmara Municipal mediante controle externo, e pelos sistemas de con-

trole interno do Executivo instituídos em lei. 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 17  

 

Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacância do cargo, 

assumirá a Administração Municipal: 

 

(A) O candidato a Prefeito que tenha obtido o segundo lugar nas últimas eleições 

municipais.  

(B) O Juiz da Comarca.  

(C) O Presidente da Câmara Municipal. 

(D) O Promotor de Justiça da Comarca.  
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QUESTÃO 18  

 

Constitui norma a ser observada pela Administração Pública, Direta e Indireta, de 

quaisquer dos Poderes do Município: 

 

(A) A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 

concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza 

e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas 

as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração.  

(B) A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para aten-

der a qualquer necessidade perene ou temporária da Administração Pública.  

(C) As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes 

de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servido-

res de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, 

destinam-se a quaisquer atribuições a juízo do Prefeito Municipal e de seus 

Secretários.  

(D) O Município não poderá estabelecer percentual dos cargos e empregos públi-

cos para as pessoas portadoras de deficiência.  

 

 

 

QUESTÃO 19  

 

Sobre a publicidade dos atos municipais, é CORRETO afirmar: 

 

(A) A publicação das leis e atos municipais far-se-á em órgão da imprensa local 

ou regional ou afixação na sede da Prefeitura ou da Câmara Municipal, con-

forme o caso. 

(B) A publicação dos atos não normativos, pela imprensa, deverá ser obrigatoria-

mente completa em todos os casos. 

(C) A escolha do órgão da imprensa para a divulgação das leis e dos atos admi-

nistrativos far-se-á através de escolha pessoal do Prefeito Municipal. 

(D) O ato produzirá efeito independentemente de sua publicação. 

 



 13 

QUESTÃO 20  

 

Sobre o direito à saúde no âmbito do Município, é INCORRETO afirmar: 

 

(A) O Município, como integrante do Sistema Único de Saúde, implementará polí-

ticas sociais e econômicas que visem à prevenção, à redução, à eliminação 

do risco de doenças e de outros agravos, bem como ao acesso geral e iguali-

tário às ações e aos serviços para promoção, proteção e recuperação da sa-

úde.  

(B) É atribuição do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Município, prestar as-

sistência domiciliar nos casos de tratamentos e reabilitação de pessoas impos-

sibilitadas de se locomoverem até os postos de saúde. 

(C) A saúde é direito de todos os cidadãos que comprovem sua incapacidade de 

custear, por meios próprios, os tratamentos dos quais necessitem.  

(D) A administração Municipal manterá constantemente medicamentos básicos 

para atendimento nas Unidades de Saúde do Município.  
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 21  

 
A Lei 8.662/93, em seu artigo 3º, dispõe sobre as competências do Assistente So-

cial, afirma: 

 

I. O uso do registro profissional ao elaborar relatório seguido de parecer téc-

nico. 

II. Participar de programas emergenciais com objetivo de socorrer a popula-

ção em situações de calamidade pública. 

III. Abster-se de práticas que caracterizem o cerceamento da liberdade e cen-

sura. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

(A) I, II, III. 

(B) I e III, apenas. 

(C) II, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

 

QUESTÃO 22  

 

O Código de Ética Profissional, em seu artigo 22, constitui como infrações discipli-

nares, EXCETO: 

 

(A) Exercer a profissão quando não inscrito ou impedido de fazê-lo. 

(B) Não cumprir, no prazo estabelecido, determinação emanada pelo Conselho, 

depois de notificada. 

(C) Participar de instituição que, tendo por objeto o Serviço Social, não esteja 

inscrita no Conselho Regional ou Federal. 

(D) Prestar informações dos usuários junto às equipes multidisciplinares, dentro 

dos limites estritamente necessários. 
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QUESTÃO 23  

 

São princípios fundamentais descritos no Código de Ética Profissional do Assis-

tente Social, EXCETO: 

 

(A) Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que parti-

lhem dos mesmos princípios éticos e da luta geral dos trabalhadores. 

(B) Exercício da profissão sem discriminar por questões de classe social, gênero, 

etnia, nacionalidade, orientação sexual, idade e condição física. 

(C) Posicionamento em favor da equidade e prática social, que assegure a uni-

versalidade de acesso aos bens e serviços. 

(D) Posicionamento no exercício de sua autoridade, de maneira a limitar ou cer-

cear o direito do usuário de participação e decisão sobre seus interesses. 

 

QUESTÃO 24  

 

A entrevista é um instrumental essencial à realização da pesquisa. Identifique com 

V ou F o que o pesquisador, ao utilizar este recurso, deve considerar: 

 

(    ) A sua forma de organização, que poderá se caracterizar como: uma son-

dagem de opinião, ser focalizada, aberta, semiestruturada, projetiva. 

(    ) A interação social que se instaura entre pesquisador e pesquisado como 

elemento essencial. 

(    ) Utilização de instrumentos adequados para o registro das falas, garan-

tindo a integralidade das respostas, com prévio consentimento do entre-

vistado. 

(    ) A neutralidade do pesquisador, que deverá assegurar distanciamento e 

postura adequada no momento da entrevista. 

 

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

 

(A) V – F – F – V. 

(B) V – F – V – V. 

(C) V – V – V – F. 

(D) F – V – V – F. 
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QUESTÃO 25  

 

Ao afirmar “que a aproximação do Serviço Social com a pesquisa, numa postura 

histórico-crítica, integra-se à progressiva mudança de perspectiva no próprio en-

caminhamento da formação. Formação e fazer profissional começam a ser desco-

bertos como construções sociais que continuamente se inter-relacionam” (NICO-

LAU, 2004), constituem-se em uma unidade dialética, EXCETO: 

 

(A) Neutralidade e posicionamento. 

(B) Saber e fazer. 

(C) Sujeito e objeto. 

(D) Teoria e prática. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 26  

 

Ao considerar o debate sobre a relação entre exclusão social e cidadania, numa 

perspectiva histórica, é fundamental observar: 

 

(A) A cidadania responde às condições concretas e históricas de cada formação 

social. 

(B) A exclusão social configura-se por meio de questões de gênero, de pobreza, 

de multiculturalismo, de etnias, de pluralidade linguística. 

(C) A efetivação de cidadania foi capaz de minimizar a exclusão social, de forma 

linear, nos países onde a distância salarial é menor. 

(D) As particularidades históricas e culturais que diferenciam as categorias e os 

processos sociais. 
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QUESTÃO 27  

 

O Planejamento Estratégico é um instrumental utilizado para subsidiar o fazer pro-

fissional, sendo relevante destacar, EXCETO: 

 

(A) É uma metodologia de ação que pode ser manipulada para manutenção ou 

transformação de determinado estado. 

(B) É um dispositivo para atingir um fim em si mesmo. 

(C) É um processo de racionalidade, por meio do qual se estabelece uma nova 

situação, acoplando em si as dimensões técnica e política. 

(D) É um recurso de trabalho que cria condições favoráveis de racionalização e 

otimização para interferir em determinada realidade. 

 

 

 

QUESTÃO 28  

 

O Assistente Social, no exercício de suas funções, deverá atentar-se para:  

 

I. Um constante processo de aprendizagem contínuo e acúmulo teórico, téc-

nico, político e ético. 

II. Viabilizar informação, para que as pessoas tenham compreensão e envol-

vimento nos processos decisórios individuais e coletivos. 

III. Desempenhar, no âmbito de sua atuação, o acesso às políticas sociais 

como agentes mobilizadores num processo educativo.  

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I, II e III. 
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QUESTÃO 29  

 

No decorrer do processo histórico, a família sofre alterações em seus papéis e 

formas de organização. Portanto, é possível afirmar que: 

 

I. No século XIX, com o processo de modernização e o movimento feminista, 

o modelo patriarcal sofre questionamentos. 

II. A família patriarcal delimitava com precisão as fronteiras do público e do 

privado e o chefe de família era de exclusividade do homem. Enfatizava a 

intimidade familiar, interferindo na arquitetura da casa e na organização 

dos cômodos.  

III. Do século XIV até o século XVII, a família medieval sofre mudanças com 

perda gradativa dos poderes da mulher, que culmina, no século XVII, com 

a formalização da incapacidade jurídica da mulher casada. 

IV. O processo de modernização da família, ao longo do processo histórico, 

ocorreu de forma linear, com um modelo se sobrepondo ao outro, interfe-

rindo em todas as classes sociais. 

 

Estão CORRETAS apenas as afirmativas: 

 

(A) I, III e IV. 

(B) I, II e III.  

(C) I, II e IV. 

(D) II, III e IV. 
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QUESTÃO 30  

 

O Sistema Único da Assistência Social (SUS) requer, no campo da gestão, uma 

atividade permanente de monitoramento e avaliação. O Assistente Social, no 

exercício da gestão, deve garantir os princípios fundamentais do seu Código de 

Ética − dentre os quais o compromisso com a qualidade dos serviços prestados à 

população.  

Analise nos itens as condições que pretendem corresponder a este princípio:  

 

I. Garantia da atuação de equipes interdisciplinares nos espaços profissio-

nais. 

II. Informações orçamentárias socializadas entre gestores, técnicos e usuá-

rios. 

III. Elaboração de relatórios sistemáticos de avaliação dos serviços, progra-

mas e projetos.  

IV. Construção de indicadores capazes de expressar as desigualdades de 

classes. 

V. Articulação da rede nos diferentes níveis de complexidade, ampliando a 

cobertura dos serviços. 

 

Estão CORRETOS apenas: 

 

(A) I, II e III. 

(B) I, II, III e V. 

(C) I, II e IV. 

(D) III e V. 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
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