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QUESTÕES 01 A 08 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia a seguinte estrofe da obra Os Lusíadas, 
escrita por Luís de Camões, para responder às 
questões de 1 a 3.

“Cessem do sábio Grego e do Troiano
As navegações grandes que fizeram;
Cale-se de Alexandre e de Trajano
A fama das vitórias que tiveram;
Que eu canto o peito ilustre Lusitano,
A quem Netuno e Marte obedeceram.
Cesse tudo o que a Musa antiga canta,
Que outro valor mais alto se alevanta”.
________________________________________

01. Assinale a alternativa que melhor expressa a 
interpretação do trecho acima:
a) São exaltadas, em verso, as navegações e 
vitórias dos gregos e troianos, tidas por superiores 
às dos lusitanos.
b) Graças à ação portuguesa, o Deus judaico-
cristão é colocado em par de igualdade com as 
antigas divindades greco-romanas.
c) O poeta exalta as proezas dos portugueses 
de sua época, em detrimento das conquistas da 
Antiguidade.
d) A grandeza das navegações portuguesas é 
comparada aos avanços da astronomia, sendo 
citados no poema, inclusive, dois planetas do 
sistema solar.
________________________________________

02. Considere os dois primeiros versos do poema. O 
verbo “cessar” está conjugado em sua forma plural:
a) Para concordar com a palavra “navegações”.
b) Pois diz respeito a gregos e troianos.
c) Porque o narrador se comporta como “nós”.
d) Por opção estética do autor, visto que poderia 
estar também no modo singular.
________________________________________

03. Em relação à linguagem empregada no texto, 
assinale a alternativa correta:
a) É empregada linguagem poética metrificada.
b) Ainda que não seja um texto rimado, pode ser 
considerado poético.
c) O autor utiliza linguagem chula e informal.
d) Trata-se de texto histórico em prosa.
________________________________________

04. Dentre as orações abaixo, assinale aquela em 
que é empregada variante linguística com marca de 
oralidade/informalidade:
a) Ontem, choveu copiosamente.
b) Há quanto tempo não se via isto!
c) Já não o vejo há trinta anos.
d) Me dá um copo d’água.

05. Leia os seguintes versos de Olavo Bilac, 
extraídos de seu poema “O Tempo”:

“Trabalhai, porque a vida é pequena,
E não há para o Tempo demoras!
Não gasteis os minutos sem pena!
Não façais pouco caso das horas!”

Assinale a alternativa que apresenta um termo cujo 
sentido corresponde à expressão “façais pouco 
caso”, presente no último verso do poema:
a) Cogitar.
b) Lisonjear.
c) Menosprezar.
d) Superestimar.
________________________________________

06. Assinale a alternativa que apresenta uma 
palavra cuja ortografia NÃO está de acordo com a 
norma padrão da Língua Portuguesa:
a) Álgebra.
b) Exceção.
c) Opnião.
d) Candelabro.
________________________________________

07. Considere os seguintes versos de Olavo Bilac 
e assinale a alternativa que indica as palavras que 
neles exercem a função gramatical de substantivo:

Direis agora: “Tresloucado amigo!
Que conversas com elas? Que sentido
Tem o que dizem, quando estão contigo?”

E eu vos direi: “Amai para entendê-las!
Pois só quem ama pode ter ouvido
Capaz de ouvir e de entender estrelas.”

a) Ama, capaz e entender.
b) Sentido, ouvido e estrelas.
c) Agora, conversas e contigo.
d) Tresloucado, contigo e estrelas.
________________________________________

08. Considere o seguinte trecho, extraído da obra 
“Memórias Póstumas de Brás Cubas”, escrita por 
Machado de Assis:

“Era fixa a minha idéia, fixa como... Não me ocorre 
nada que seja assaz fixo nesse mundo: talvez a lua, 
talvez as pirâmides do Egito, talvez a finada dieta 
germânica”.

Assinale a alternativa que apresenta um termo que 
poderia substituir a palavra “assaz” que aparece 
neste fragmento, sem alteração do seu sentido 
original:
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a) Atualmente.
b) Escassamente.
c) Suficientemente.
d) Parcamente.

QUESTÕES 09 A 11 - MATEMÁTICA 

09. Cada vez mais, os controles de portões 
eletrônicos têm sido substituídos por controles 
em que a central (o receptor de sinal no portão) 
é “informada” de quais controles podem abrir o 
portão, sendo que cada controle funciona em uma 
codificação única, aumentando assim a segurança. 
Antigamente, a codificação era baseada em 8 
circuitos diferentes que poderiam estar abertos ou 
fechados. Na central, criava-se uma combinação 
entre “aberto” ou “fechado” para cada um dos 8 
circuitos e, para um controle abrir um portão, era 
necessário que a combinação da central fosse 
reproduzida no controle. Quantas combinações 
de codificações eram possíveis para esse tipo de 
controle?
a) 256.
b) 64.
c) 16.
d) 240.
________________________________________

10. O taxímetro é um aparelho utilizado para auxiliar 
os taxistas na cobrança de suas viagens. A tarifa é 
composta pela soma de um valor inicial (bandeirada) 
e um valor por quilômetro rodado. Em uma viagem 
de 8 km, é cobrado R$29,40 e, em uma de 5,5 km, 
R$21,90. Qual o valor por quilômetro rodado nessa 
tarifa?
a) R$ 3,00.
b) R$ 7,50.
c) R$ 4,50.
d) R$ 5,50.
________________________________________
11. A representação mais comum de juros compostos 
em uma poupança é M(t)=C.(1+i ) t em que M é o 
montante após um período de tempo, representado 
por t, C é o capital aplicado inicialmente e i é a taxa 
de juros (à unidade de tempo de t). Os valores do 
montante para t = 0,1,2,3,… formam uma:  

a) Combinação de C termos, organizados t a t.
b) Progressão aritmética com o primeiro termo igual 
a C e razão (1+i).
c) Arranjo de (1+i) termos, organizados C a C.
d) Progressão geométrica com o primeiro termo 
igual a C e razão (1+i).

QUESTÕES 12 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

12. O político Barack Obama, do Partido 
Democrata, já foi eleito duas vezes para o cargo 
de Presidente dos Estados Unidos da América: em 
2008 e 2012. Assinale a alternativa que contempla, 
respectivamente, o nome dos candidatos do Partido 
Republicano derrotados nas urnas por Barack 
Obama naqueles anos.
a) Donald Trump e Albert Gore.
b) George Bush e Bill Clinton.
c) Jeb Bush e Hillary Clinton.
d) John McCain e Mitt Romney.
________________________________________

13. A palavra “cultura” carrega, em Língua 
Portuguesa, diferentes significados. Um desses 
significados, mais restrito, diz respeito à dedicação 
individual às artes ou aos estudos. Há, porém, 
outra definição, de raiz antropológica, bem mais 
ampla para este termo. Assinale a alternativa 
que apresenta a melhor definição “ampla” para o 
conceito de cultura:
a) Conjunto artístico produzido por um agrupamento 
humano em um certo período de tempo.
b) Formação resultante da dedicação individual às 
Artes, às Ciências e às Letras de um modo geral.
c) Caráter individual, resultante de disposições 
genéticas, que define a trajetória moral de uma 
pessoa vivendo em sociedade.
d) Sistema de padrões de comportamento, valores 
e atitudes, assim como de ideias, conhecimentos 
e técnicas, que caracteriza uma determinada 
sociedade.
________________________________________

14. A Constituição da República Federativa do 
Brasil estabelece determinados direitos e garantias 
fundamentais aos seus cidadãos. Assinale a 
alternativa que NÃO apresenta um desses direitos 
ou garantias:
a) Liberdade de consciência e de crença.
b) Livre manifestação do pensamento, desde que 
amparado sobre a noção de justiça.
c) Igualdade entre homens e mulheres no tocante a 
direitos e obrigações.
d) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
algo, senão em virtude de lei.

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

15. Os avanços alcançados na construção do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e os desafios 
atuais exigem a concentração de esforços para 
que o planejamento possa responder oportuna e 
efetivamente às necessidades deste Sistema e às 
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demandas que se apresentam continuamente aos 
gestores. Os esforços devem estar direcionados 
para implementar processos que permitam a 
formulação e a aplicação efetiva de instrumentos 
básicos de planejamento, na conformidade 
dos princípios e diretrizes que regem o SUS. 
Considerando o exposto, assinale a alternativa 
correta sobre o Sistema de Planejamento do SUS:
a) Existe um caráter técnico-político em relação a 
processos contínuos de planejamento, desarticulado 
aos princípios da universalidade, integralidade e 
equidade na definição de ações e serviços.
b) Devido aos avanços na gestão, as demandas 
contingenciais de curto prazo não mais prejudicam 
o processo de estruturação e consolidação do SUS.
c) O Programa Planeja JÁ veio ao encontro de 
demandas como a inexistência de um  sistema de 
planejamento que viabilizasse o aperfeiçoamento do 
trabalho, a efetiva melhoria da gestão, da atenção 
e da vigilância em saúde, inclusive no tocante à 
reorientação das ações.
d) O processo ascendente de planejamento, do 
nível local ao federal, definido pela Lei Orgânica da 
Saúde – Lei 8.080/90 - configura-se relevante desafio 
para os responsáveis por sua condução devido à 
complexidade do perfil epidemiológico brasileiro, 
da quantidade e diversidade de municípios e da 
desigualdade no acesso à saúde. 
________________________________________

16. Quanto às características do Processo de 
Trabalho das equipes de Atenção Básica do SUS, 
assinale a alternativa correta:
a) Desenvolver ações que priorizem os grupos 
de menor risco e os fatores de baixo risco clínico-
comportamentais, alimentares e/ou ambientais, 
com a finalidade de prevenir o aparecimento ou a 
persistência de doenças e danos evitáveis.
b) Realizar atenção à saúde preferencialmente 
na Unidade Básica de Saúde, evitando, quando 
possível, o domicílio e locais do território (salões 
comunitários, escolas, creches, praças, etc.).
c) Desenvolver ações educativas que possam 
interferir no processo de saúde-doença da 
população, no desenvolvimento de autonomia, 
individual e coletiva, e na busca por qualidade de 
vida pelos usuários.
d) Implementar diretrizes de solidificação dos 
modelos de atenção e gestão que hoje se 
apresentam, tais como a participação coletiva 
nos processos de gestão, a valorização, fomento 
à autonomia e protagonismo na produção de 
saúde, compromisso com a ambiência e com as 
condições de trabalho e cuidado, identificação das 
necessidades sociais, dentre outras.

17. Do período de 1950 até meados de 1980, a 
preocupação central dos gestores públicos na área 
da Saúde estava restrita ao financiamento, estrutura 
da rede e organização dos serviços. Entretanto, 
as mudanças ocorridas no mundo do trabalho a 
partir de 1980, denominada de reestruturação 
produtiva, exige o início de uma  discussão sobre 
um novo paradigma do trabalho, o qual recoloca a 
centralidade do trabalhador no processo produtivo. 
Neste contexto, torna-se necessário ampliar a 
discussão sobre a gestão do trabalho, e repensar 
os processos de planejamento e qualificação do 
trabalho e do trabalhador, no âmbito da gestão 
pública e do SUS. Considerando o exposto, é 
correto afirmar que:
a) Novas competências são requeridas dos 
trabalhadores: o aumento de escolaridade, 
exigência de conhecimentos gerais, capacidade de 
planejar, capacidade de comunicação, trabalho em 
equipe, flexibilidade, acesso a mais informações, 
capacidade de decisão frente a problemas 
complexos, valorização de traços de personalidade. 
b) As novas competências sugerem, quando 
possível, que se pense em redefinir as formas de 
formar, recrutar, selecionar, qualificar e manter 
os profissionais em suas respectivas atividades, 
criando novas alternativas de incorporação e de 
remuneração da força de trabalho, cada vez mais 
especializada.
c) O desafio da discussão do campo de trabalho na 
Saúde se dá por ser uma área multi e interdisciplinar 
que compreende um restrito espectro de atividades 
de produção e de serviços que abrangem desde a 
indústria de equipamentos e medicamentos até a 
prestação de serviços médicos, em nível hospitalar, 
ambulatorial ou de unidades de saúde, passando 
pela produção de conhecimento e informação. 
d) O foco secundário dessas atividades são pessoas 
e, portanto, o processo de trabalho é pautado no 
contato humano e na relação entre as pessoas. 
________________________________________

18. “Não haverá paz no Brasil e no mundo enquanto 
persistirem injustiças, exclusões, preconceitos e 
opressão de qualquer tipo. A equidade e o respeito 
à diversidade são elementos basilares para que se 
alcance uma convivência social solidária e para que 
os Direitos Humanos não sejam letra morta da lei.” 
(trecho retirado de: BRASIL. Programa Nacional 
de Direitos Humanos (PNDH-3) / Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da República - 
rev. e atual. - Brasília: SDH/PR, 201.). Assinale a 
alternativa correta sobre a Promoção da Educação 
em Direitos Humanos no serviço público:
a) Objetiva-se apoiar e desenvolver atividades 
de formação e capacitação pontuais em Direitos 
Humanos para servidores públicos em todas as 
esferas de governo.
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b) Uma das estratégias é a inserção da temática 
dos Direitos Humanos nos programas das escolas 
de formação de servidores vinculados aos órgãos 
públicos federais. 
c) Oferecer, continuamente e permanentemente, 
cursos em Direitos Humanos para os profissionais 
do sistema de segurança pública e justiça criminal é 
uma das ações programáticas para a Promoção da 
Educação em Direitos Humanos no serviço privado. 
d) Apoio a capacitação de policiais em direitos das 
crianças, em aspectos básicos do desenvolvimento 
infantil e em maneiras de reprimir os grupos 
em situação de vulnerabilidade, como crianças 
e adolescentes em situação de rua, vítimas de 
exploração sexual e em conflito com a lei.
________________________________________

19. “As reconfigurações dos espaços públicos, 
em termos de 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”. (trecho extraído de BRASIL, Política 
Nacional de Assistência Social. PNAS/2004. 
Brasília, Novembro de 2005). Considerando a 
afirmação acima e o conceito de matricialidade 
sociofamiliar, previsto na PNAS, é correto afirmar 
que:
a) Família constitui-se um espaço contraditório, cuja 
dinâmica cotidiana de convivência é marcada por 
conflitos e geralmente, também, por desigualdades.
b) As três dimensões clássicas - sexualidade, 
procriação e convivência - ainda estão estritamente 
ligadas para definição do que seja família.
c) A Política Nacional de Assistência conceitua 
família como o conjunto de pessoas que se acham 
ligadas apenas por laços consanguíneos ou 
afetivos.
d) O explícito reconhecimento da importância da 
família na vida social previsto no arcabouço sócio 
jurídico tem sido suficiente para uma diminuição 
dos processos de penalização e desproteção das 
famílias brasileiras. 
________________________________________

20. De acordo com a Lei 8.742/93, que dispõe sobre 
a organização da Assistência Social, o Benefício 
de Prestação Continuada (BPC) é a garantia de 
1 (um) salário mínimo mensal à pessoa portadora 
de deficiência e pessoa idosa com 65 (sessenta e 
cinco) anos ou mais, que comprovem não possuir 
meios de prover a própria manutenção e nem de tê-
la provida por sua família. Sobre o BPC, é correto 
afirmar que:

a) Considera-se incapaz de prover a manutenção 
da pessoa portadora de deficiência ou idosa a 
família cuja renda mensal per capita seja inferior a 
1/5 (um quinto) do salário mínimo.
b) A condição de acolhimento em instituição de 
longa permanência prejudica o direito do idoso ou 
do portador de deficiência ao benefício de prestação 
continuada. 
c) A concessão do benefício à pessoa com 
deficiência ficará sujeita a avaliação da deficiência 
e do grau de impedimento, composta por avaliação 
médica e avaliação social realizados por peritos e 
assistentes sociais do Instituto Nacional do Seguro 
Social - INSS. 
d) O benefício de prestação continuada deve ser 
revisto a cada 4 (quatro) anos para avaliação da 
continuidade das condições que lhe deram origem.
________________________________________

21. A política de atendimento ao idoso deve 
ocorrer por meio do conjunto articulado de ações 
governamentais e não-governamentais da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
Dentre as ações de atendimento a essa população, 
destacamos as Entidades de Atendimento ao Idoso. 
Quanto a elas, é correto afirmar que:
a) É facultativo às entidades governamentais e 
não-governamentais de assistência ao idoso a 
realização da inscrição de seus programas junto 
ao órgão competente da Vigilância Sanitária e 
Conselho Municipal da Pessoa Idosa, observados 
alguns requisitos, tais como: oferecer instalações 
físicas em condições adequadas de habitabilidade, 
higiene, salubridade e segurança. 
b) As entidades que desenvolvem programas de 
institucionalização de longa permanência adotarão 
determinados princípios. Dentre eles a preservação 
dos vínculos familiares; atendimento coletivo e 
em grupos de até 10 (dez) pessoas; participação 
do idoso nas atividades comunitárias, de caráter 
interno e externo. 
c) Dentre as obrigações das entidades de 
atendimento estão: celebrar contrato escrito 
de prestação de serviço com o idoso; oferecer 
acomodações apropriadas para recebimento 
de visitas; promover atividades educacionais, 
esportivas, culturais e de lazer; propiciar assistência 
religiosa àqueles que desejarem, de acordo com a 
crença da instituição.
d) As entidades de atendimento devem comunicar 
ao Ministério Público, para as providências cabíveis, 
a situação de abandono moral ou material por parte 
dos familiares. 
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22. A Lei Maria da Penha afirma que toda mulher, 
independentemente de classe, raça, etnia, 
orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, 
idade e religião, goza dos direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas 
as oportunidades e facilidades para viver sem 
violência, preservar sua saúde física e mental e seu 
aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Tendo 
isso em vista, assinale a alternativa correta sobre 
as formas de violência doméstica e familiar contra 
a mulher:
a) Violência física: qualquer conduta que ofenda a 
integridade ou saúde corporal. 
b) Violência moral: qualquer conduta que cause 
dano emocional e diminuição da autoestima, ou 
que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, 
ou que vise degradar ou controlar as ações, 
comportamentos, crenças e decisões, mediante 
ameaça, constrangimento, humilhação, 
manipulação, isolamento, vigilância constante, 
perseguição contumaz, insulto, chantagem, 
ridicularização, exploração e limitação do direito de 
ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à 
saúde psicológica e à autodeterminação. 
c) Violência sexual: qualquer conduta que 
constranja a presenciar, a manter ou a participar 
de relação sexual não desejada, mediante 
intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que 
induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer 
modo, a sua sexualidade, que a incentive a usar 
método contraceptivo ou que force ao matrimônio, 
à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante 
coação, chantagem, suborno ou manipulação.
d) Violência Econômica: qualquer conduta que 
configure retenção, subtração, destruição parcial 
ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, 
documentos pessoais, bens, valores e direitos ou 
recursos econômicos, incluindo os destinados a 
satisfazer as necessidades. 
________________________________________

23. A Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) 
estabelece um novo desenho institucional, 
colocando os Planos de Assistência Social (PAS) 
como instrumentos impulsionadores de novas e 
planejadas práticas interventivas. A exigência de 
Planos decorreu da necessidade de incorporação 
de práticas planejadas baseadas em diagnósticos 
e estudos de realidade, e desenvolvidas com 
monitoramento e avaliação sistemáticos e 
contínuos. A requalificação do diálogo, da 
negociação e pactuação entre os vários atores, 
fomenta a elaboração de Planos de Assistência 
Social com metas factíveis, diante da diversidade 
socioterritorial e das competências de cada esfera 
de governo. Considerando o exposto, assinale a 
alternativa correta:

a) Planos de Assistência Social - intersetorialidade 
das políticas sociais: destaca-se a noção de público 
como uma categoria central para a construção de 
um espaço socialmente democrático. A participação 
da sociedade tem condição fundamental para 
o exercício do controle social e ativação da 
capacidade dos sujeitos sociais participarem dos 
espaços de produção das políticas públicas. 
b) Planos de Assistência Social - responsabilidade 
estatal: É de suma importância o planejamento 
realizado pelas três esferas de governo, levando 
em consideração a autonomia e competência de 
cada ente federado e relações de cooperação e 
complementaridade entre os mesmos, visando a 
implementação do sistema.
c) Planos de Assistência Social - instrumento 
para a descentralização democrática: o processo 
de descentralização desencadeia mudanças na 
natureza das relações entre sujeitos e estruturas, 
pressupondo a substituição de instâncias 
administrativas horizontais e hierárquicas por 
relações verticais e compartilhadas dentro do 
espaço institucional.
d) Planos de Assistência Social - condição para a 
gestão pública do SUAS: é uma exigência diante 
da complexidade da realidade social e um desafio 
para o planejamento e implementação das ações 
no âmbito do SUAS. Dados e informações setoriais, 
das diversas políticas, comporão um quadro 
mais complexo, evitando um desenho analítico 
fragmentado da realidade local.
________________________________________

24. Considerando a Lei n° 8.662, de 7 de junho de 
1993, referente à Regulamentação da Profissão, 
assinale a alternativa correta sobre as competências 
do Assistente Social:
a) Realizar estudos socioculturais com os usuários 
para fins de benefícios e serviços sociais junto a 
órgãos da administração pública direta e indireta, 
empresas privadas e outras entidades.
b) Orientar indivíduos e grupos de diferentes 
segmentos sociais no sentido de identificar recursos 
e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na 
defesa dos interesses do profissional.
c) Planejar, executar e avaliar pesquisas que 
possam contribuir para a análise da realidade social 
e para subsidiar ações profissionais. 
d) Prestar assessoria e apoio aos movimentos 
sindicais em matéria relacionada às políticas 
sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, 
políticos e sociais da coletividade. 
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25. A Resolução CFESS nº 533, de 29 de setembro 
de 2008, dispõe sobre o Estágio Supervisionado 
devido à necessidade de regulamentar a supervisão 
direta de estágio, no âmbito do Serviço Social. O 
Estágio Supervisionado é uma atividade curricular 
obrigatória que se configura a partir da inserção 
do aluno no espaço socioinstitucional, objetivando 
capacitá-lo para o exercício profissional, o que 
pressupõe supervisão sistemática. Considerando o 
exposto, assinale a alternativa correta: 
a) A supervisão direta de estágio em Serviço Social 
estabelece-se na relação entre unidade acadêmica 
e, obrigatoriamente, a instituição pública que recebe 
o estudante. 
b) Ao supervisor de campo cabe a inserção, 
acompanhamento, orientação e avaliação do 
estudante no campo de estágio em conformidade 
com o plano de intervenção da instituição que o 
contrata.
c) Ao supervisor acadêmico cumpre o papel de 
orientar o estagiário e avaliar seu aprendizado, 
visando a qualificação do aluno durante o processo 
de formação e aprendizagem das dimensões 
técnico-operativas, teórico-metodológicas e ético-
política da profissão.
d) A responsabilidade ética e técnica da supervisão 
direta são exclusivas do supervisor de campo, 
cabendo a ele o dever de planejar as atividades 
inerentes ao estágio, estabelecer o cronograma de 
supervisão sistemática e presencial, que deverá 
constar no plano de estágio.
________________________________________

26. Considerando o Código de Ética do Assistente 
Social, assinale a alternativa que apresenta a 
afirmativa correta sobre direitos e deveres do 
assistente social:
a) Constitui dever do profissional participar 
em sociedades científicas e em entidades 
representativas e de organização da categoria que 
tenham por finalidade, respectivamente, a produção 
de conhecimento, a defesa e a fiscalização do 
exercício profissional.
b) Constitui direito do profissional apoiar e/ou 
participar dos movimentos sociais e organizações 
populares vinculados à luta pela consolidação 
e ampliação da democracia e dos direitos de 
cidadania. 
c) Constitui direito do profissional denunciar ao 
Conselho Regional as instituições públicas ou 
privadas, onde as condições de trabalho não 
sejam dignas ou possam prejudicar os usuários ou 
profissionais. 
d) Constitui dever do profissional cercear a 
autonomia dos movimentos populares e das 
organizações das classes trabalhadoras que sejam 
contrárias a suas convicções.

27. Sobre os bens municipais, de acordo com as 
disposições da Lei Orgânica do Município de Pinhão 
– PR, é correto afirmar que:
a) Não é obrigatório o cadastramento de todos os 
bens móveis do Município, por se tratar de medida 
irrazoável.
b) A municipalidade deverá dar preferência à 
concessão de direito real de uso de bens imóveis, 
em detrimento da doação.
c) O uso de bens municipais por terceiros é 
terminantemente proibido, ainda que feito mediante 
concessão, permissão ou autorização.
d) A afetação e a desafetação de bens municipais 
independe de lei.
________________________________________

28. O processo legislativo municipal compreende a 
elaboração de:
a) Emenda à constituição estadual.
b) Leis federais.
c) Decretos legislativos.
d) Portarias.
________________________________________

29. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Pinhão – PR, existem competências privativas do 
Município e competências comuns ao Município, ao 
Estado e à União. Assinale, abaixo, alternativa que 
indica hipótese de competência COMUM:
a) Elaborar e executar o plano diretor.
b) Zelar pela segurança pública.
c) Dispor sobre loteamentos e arruamentos.
d) Sinalizar as vias urbanas.
________________________________________

30. Sobre o orçamento municipal, de acordo 
com a Lei Orgânica do Município de Pinhão, é 
INCORRETO afirmar que:
a) Leis de iniciativa da Câmara de Vereadores 
estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes 
orçamentárias e os orçamentos anuais.
b) Os planos e programas municipais de 
execução plurianual ou anual serão elaborados 
em consonância com o plano plurianual e com 
as diretrizes orçamentárias, respectivamente, e 
apreciados pela Câmara Municipal.
c) Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, 
as diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e 
aos créditos adicionais suplementares e especiais 
serão apreciados pela Câmara Municipal, na forma 
do Regimento Interno.
d) Execução do orçamento do Município se refletirá 
na obtenção das suas receitas próprias, transferidas 
e outras, bem como na utilização das dotações 
consignadas às despesas para a execução dos 
programas nele determinados, observando sempre 
o princípio de equilíbrio.
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GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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