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INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 20 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única resposta 

correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de 
sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Gabarito, o qual conterá o Cartão de Identificação e o Cartão 

Resposta. 
O Cartão de Identificação deverá ser preenchido atentamente com Nome, Nº da Inscrição, Data de Nascimento e 

Assinatura. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, na ordem de 01 a 20, com caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo: 
 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento correto implica a 
anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão Resposta por erro de preenchimento por 
parte do candidato.  
O Gabarito é insubstituível e de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, 
rasgado ou rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos ou eletrônicos. O 
candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na 
interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Gabarito, somente será permitida após transcorrido 
30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Gabarito ao fiscal de 

sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Processo 
Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Gabarito. 
O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página da prova escrita objetiva para conferir 
com o gabarito oficial. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais de 
sala, conferir os Gabaritos, assinar a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões de Identificação, os 
Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do presente Caderno de 
Questões e de preenchimento do Gabarito, implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e a prova escrita/objetiva estarão disponíveis, no dia 16 de janeiro de 2017, no site 
www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita objetiva através do e-mail 
recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 17 e 18 de janeiro de 2017. 
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Língua Portuguesa 

 
01) Dadas as sentenças: 

 

1. Eu me refiro à Amanda. 

2. A rua vai até à praia. 

 

Em relação ao emprego do acento indicador de crase: 

 
a) Tanto na sentença 1 quanto na 2 a crase é 

obrigatória. 
b) Tanto na sentença 1 quanto na 2 a crase é opcional. 
c) Tanto na sentença 1 quanto na 2 a crase está 

erroneamente empregada. 
d) Na sentença 1 a crase é opcional e na 2 obrigatória. 
e) Na sentença 1 a crase é obrigatória e na 2 é opcional. 
 
02) Complete as sentenças com as formas verbais 

corretas ao contexto e a norma culta padrão: 

 

1. Antigamente..................poucos moradores na 

cidade. 

2. Já ..........muitos anos que não se ouvia essa música. 

3. .................dias que não a via mais. 

 

Respeitando a ordem em que as frases aparecem, 

temos: 

 

a) haviam – faz - fazem 
b) havia – fazia - fazem 
c) haviam – fazia - fazem 
d) haviam – faz - fazia 
e) havia – faz - fazia 
 
03) As orações a seguir, apesar de utilizarem a mesma 

conjunção, expressam circunstâncias diferentes: 

 
I. Ela não será barrada no evento, uma vez que 

pague o débito que tem comigo. 

II. Ela não será barrada no evento, uma vez que 

pagou o débito que tem comigo. 

 

São elas, respectivamente:  

 
a) condição e tempo 
b) tempo e causa 
c) condição e causa  
d) tempo e condição 
e) causa e tempo 
 
04) Leia os anúncios a seguir: 

1- 

 

Disponível em: www.embalario.com.br Acesso:25/12/2016. 

 
2- 

 
Disponível em: www.sinaletica.com.pt Acesso:25/12/2016. 

 
Em relação à concordância nominal: 

 
a) A sentença um está incorreta pelo uso da preposição 

DE antes do substantivo estranhos. 
b) As duas sentenças estão incorretas quanto ao uso do 

termo proibido (a). 
c) Somente o primeiro anúncio está correto, pois não há 

necessidade de empregar o artigo em frases 
informativas. 

d) Tanto o primeiro quanto o segundo anúncio estão de 
acordo com a norma culta padrão.  

e) Somente o anúncio dois está correto pela presença 
do artigo A antes do substantivo Entrada. 

 

05) Marque a alternativa em que não há 

correspondência entre o substantivo e o coletivo 

indicado:  

 

a) cáfila – de camelos 
b) atilho – de espigas 
c) girândola – de girassóis  
d) colônia – de insetos 
e) nuvem – de mosquitos 
 

Conhecimentos Gerais 

 

06) Simbolizado por um laço de fita vermelho, o Dia 

Mundial de Luta contra a Aids é celebrado em 

__________. A data foi criada em 1998 e serve para dar 

visibilidade à doença, combater o preconceito e 

informar corretamente as formas de transmissão do 

vírus. Assinale a alternativa que contempla 

corretamente o trecho acima: 

 

a) 1º de dezembro. 
b) 15 de dezembro. 
c) 1º de novembro. 
d) 15 de novembro. 
e) 1º de janeiro. 
 

07) A Copa Sul-Americana é o segundo torneio mais 

importante a nível de clubes organizado pela 

Confederação Sul-Americana de Futebol. O torneio se 

disputa na segunda metade do ano. Na maior parte das 

Associações, as equipes são classificadas de acordo com 

os méritos esportivos. O campeão da Sul-Americana 

conquista o direito de disputar a Recopa Sul-Americana 



3 
 

ante o campeão da Copa Libertadores da América, e a 

Copa Suruga, com o campeão do Japão. O atual 

campeão é o time do(a): 

 
a) River Plate (Arg.) 
b) Lanús (Arg.) 
c) São Paulo (Br.) 
d) San Lorenzo (Arg.) 
e) Chapecoense (Br.) 
 

08) Recentemente a imprensa noticiou a morte do ex-

presidente de Cuba, que morreu no dia 26 de 

novembro de 2016, aos 90 anos, na capital Havana. 

Trata-se de: 

 

a) Raul Castro. 
b) Evo Morales. 
c) Mauricio Macri. 
d) Fidel Castro. 
e) Nicolás Maduro. 
 

09) Nesse ano em que dia será o feriado de Carnaval? 

 

a) 07 de março. 
b) 07 de fevereiro. 
c) 14 de fevereiro. 
d) 21 de fevereiro. 
e) 28 de fevereiro. 
 

10) O incêndio da boate Kiss, em Santa Maria, na Região 

Central do Rio Grande do Sul, completa neste mês _____ 

anos. Centenas de jovens foram intoxicados pela fumaça 

produzida pela queima de uma espuma acústica após o 

vocalista da banda que tocava na festa "Agromerados" ter 

acendido um artefato pirotécnico dentro do 

estabelecimento. A tragédia terminou com 242 mortos e 

mais de 600 feridos. Assinale a alternativa que contempla 

corretamente o trecho acima: 

 
a) 4  
b) 3  
c) 2  
d) 5  
e) 6  
 

Conteúdos Específicos 

 

11) De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social - 

LOAS (Lei n.º 8.742/93), art. 2o, a assistência social tem 

por objetivos, exceto:  

 
a) A proteção social. 
b) A proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice.  
c) O amparo às crianças e aos adolescentes carentes. 
d) Promoção da integração ao mercado de trabalho. 

e) A garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício 
mensal ao idoso que tenha mais de 60 (sessenta) 
anos. 

 
12) De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social - 

LOAS (Lei n.º 8.742/93), art. 6o-C, § 1o, o ________ é a 

unidade pública municipal, de base territorial, 

localizada em áreas com maiores índices de 

vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação 

dos serviços socioassistenciais no seu território de 

abrangência e à prestação de serviços, programas e 

projetos socioassistenciais de proteção social básica às 

famílias. Assinale a alternativa que preenche 

corretamente a lacuna acima: 

 
a) CREAS 
b) LOAS 
c) SUAS 
d) CRAS 
e) CNAS 
 

13) De acordo com o Estatuto do Idoso, Lei nº 

10.741/2003, art. 23, a participação dos idosos em 

atividades culturais e de lazer será proporcionada 

mediante descontos de pelo menos 

_____________________ nos ingressos para eventos 

artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o 

acesso preferencial aos respectivos locais. 

 
a) 5% (cinco por cento)  
b) 15% (quinze por cento)  
c) 25% (vinte e cinco por cento)  
d) 50% (cinquenta por cento) 
e) 75% (setenta e cinco por cento) 
 

14) De acordo com o Estatuto do Idoso, Lei nº 

10.741/2003, art. 28, o Poder Público criará e 

estimulará programas de: 

 

I. Profissionalização especializada para os idosos, 

aproveitando seus potenciais e habilidades para 

atividades regulares e remuneradas. 

II. Preparação dos trabalhadores para a 

aposentadoria, com antecedência mínima de 5 

(cinco) anos, por meio de estímulo a novos 

projetos sociais, conforme seus interesses, e de 

esclarecimento sobre os direitos sociais e de 

cidadania. 

III. Estímulo às empresas públicas para admissão de 

idosos ao trabalho. 

 
a) Somente I está incorreta. 
b) Somente II e III estão incorretas. 
c) Somente III está incorreta. 
d) Somente I e III estão incorretas. 
e) Todas estão corretas. 
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15) De acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Lei n.º 8.069/90, art. 18-B, os pais, os 

integrantes da família ampliada, os responsáveis, os 

agentes públicos executores de medidas 

socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de 

cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-

los ou protegê-los que utilizarem castigo físico ou 

tratamento cruel ou degradante como formas de 

correção, disciplina, educação ou qualquer outro 

pretexto estarão sujeitos, sem prejuízo de outras 

sanções cabíveis, às seguintes medidas, que serão 

aplicadas de acordo com a gravidade do caso: 

 

I. Encaminhamento a programa oficial ou 

comunitário de proteção à família. 

II. Obrigação de tratamento psicológico ou 

psiquiátrico. 

III. Encaminhamento a cursos ou programas de 

orientação. 

IV. Obrigação de encaminhar os responsáveis a 

tratamento especializado. 

V. Advertência para a criança. 

 
a) Somente I, II e IV estão corretas. 
b) Somente II, III, IV e V estão corretas. 
c) Somente I e III estão corretas. 
d) Somente I e IV estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 

16) De acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Lei n.º 8.069/90, art. 60, é proibido 

qualquer trabalho a menores: 

 
a) De quatorze anos de idade, inclusive na condição de 

aprendiz. 
b) De quatorze anos de idade, salvo na condição de 

aprendiz. 
c) De dezesseis anos de idade, salvo na condição de 

aprendiz. 
d) De dezesseis anos de idade, inclusive na condição de 

aprendiz.  
e) De dezessete anos de idade, inclusive na condição de 

aprendiz. 
 
17) De acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Lei n.º 8.069/90, art. 69, o adolescente 

tem direito à profissionalização e à proteção no 

trabalho, observados os seguintes aspectos: 

 

I. Respeito à condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento. 

II. Capacitação profissional adequada ao mercado de 

trabalho. 

III. Remuneração do adolescente em relação ao 

trabalho prestado. 

 
 
 

a) Somente I e III estão corretas. 
b) Somente I e II estão corretas. 
c) Somente II e III estão corretas. 
d) Somente I está correta. 
e) Todas estão corretas. 
 
18) (Lei Orgânica) De acordo com o art. 71, constituem 

bens municipais todas as coisas móveis e imóveis, 

direitos e ações que a qualquer título pertençam ao 

município:  

 

I. Cabe ao Prefeito a administração dos bens 

municipais, respeitada a competência da Câmara, 

quanto aqueles utilizados em seus serviços.  

II. Todos os bens municipais deverão ser cadastrados, 

com a identificação respectiva. 

III. A alienação de bens móveis e imóveis do 

município será sempre procedida de avaliação, 

licitação e concorrência e dependerá sempre de 

autorização legislativa. 

IV. A aquisição de bens imóveis, por compra ou 

permuta, dependerá de prévia autorização 

legislativa. 

 

a) Somente I e II estão corretos. 
b) Somente II e III estão corretos. 
c) Somente I e III estão corretos. 
d) Somente IV está incorreto. 
e) Todos estão corretos. 
 

19) (Lei Orgânica) De acordo com o art. 82, leis de 

iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:  

 

I. O plano plurianual.  

II. As diretrizes orçamentárias.  

III. Os orçamentos anuais. 

 

a) Somente I e II estão corretos. 
b) Somente II e III estão corretos. 
c) Somente I e III estão corretos. 
d) Nenhum está correto. 
e) Todos estão corretos. 
 
20) (Lei Orgânica) De acordo com o art. 99, a prestação 

de serviços públicos, pelo Município, diretamente ou 

sob regime de concessão ou permissão, será regulada 

em lei complementar que assegurará:  

 

I. A exigência de licitação, em alguns os casos. 

II. Definição do caráter especial dos contratos de 

concessão ou permissão, casos de prorrogação, 

condição de caducidade, forma de fiscalização e 

rescisão. 

III. Os direitos dos usuários. 

IV. A política tarifária. 

V. A obrigação de manter o serviço adequado. 
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a) Somente I, II, IV e V estão corretos. 
b) Somente II, III, IV e V estão corretos. 
c) Somente I, III e V estão corretos. 
d) Todos estão corretos. 
e) Nenhum está correto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


