
 

CONCURSO PÚBLICO 
Edital 02/2010 

 

AGENTE GOVERNAMENTAL 
AGENTE SOCIAL 

Código 201 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO. 
Elas fazem parte da sua prova. 

Este caderno contém a Prova Objetiva abrangendo conteúdos de Língua Portuguesa, 
Matemática, Atualidades/Legislação e Conhecimentos Específicos.  

 

Use como rascunho a Folha de Respostas reproduzida no final deste caderno. 
 

Ao receber a Folha de Respostas: 

 confira seu nome, número de inscrição e cargo de opção; 

 assine, A TINTA, no espaço próprio indicado. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                            NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 
                                           A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada. 

                                           CUIDE BEM DELA, ELA É A SUA PROVA. 
 

No período estabelecido para a realização da prova, está incluído o tempo necessário à 
transcrição das respostas do rascunho para a Folha de Respostas. 
 

ATENÇÃO: Nos termos do Edital 02/2010, “Será eliminado deste Concurso Público o candidato que 
incorrer nas seguintes situações: [...], portar arma(s) no local de realização das provas [...] portar 
[...] ou fazer uso [...] de qualquer equipamento eletrônico [...] ou de instrumentos de 

comunicação [...] celular [...] entre outros [...].” (subitem 8.3.30 alíneas “e” e “f”).  

DURAÇÃO TOTAL DA PROVA: QUATRO HORAS 

 

 

 
 

 

Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas: 

 use apenas caneta esferográfica azul ou preta; 

 preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra 
correspondente à resposta solicitada em cada questão; 

 assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta 
não será computada se houver marcação de mais de uma 
alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas. 
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A T E N Ç Ã O 
 
 
 

Senhor(a) Candidato(a), 
 
 

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno 

contém, ao todo, 30 (trinta) questões de múltipla 

escolha  10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 5 

(cinco) questões de Matemática, 5 (cinco) questões de 

Atualidades/Legislação e 10 (dez) questões de 

Conhecimentos Específicos, todas perfeitamente 

legíveis. 

 

Havendo algum problema, informe-o imediatamente ao 

Aplicador de Provas para que ele tome as providências 

necessárias. 

 

Caso V.Sª não observe essa recomendação, não lhe 

caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores. 
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 Língua Portuguesa  
 
 

INSTRUÇÃO  As questões de 1 a 10 relacionam-se com o texto abaixo. Leia 
atentamente todo o texto antes de responder a elas. 

 
 

HORA DE ACORDAR 
 

 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 

35 

O Brasil chega a 2011 com outra cara, fruto da consolidação de várias mudanças 
positivas que foram se encadeando sobretudo nas duas últimas décadas. A 
sociedade civil está mais fortalecida, a Constituição de 88 promoveu avanços 
importantes na relação do cidadão com o Estado, na garantia das liberdades 
individuais e nos direitos coletivos. Há maior equilíbrio econômico e melhoria em 
diversos indicadores sociais. Milhões de pessoas saíram da condição de pobreza. A 
moeda se tornou estável e a economia, menos vulnerável. O País acumulou 
experiências concretas em inúmeros projetos locais e regionais participativos e de 
valorização da diversidade socioambiental. 

Esses avanços, porém, não foram suficientes para superar problemas históricos 
— como a desigualdade, a corrupção ou a degradação ambiental. Nas avaliações de 
qualidade de ensino, entre 65 países o Brasil aparece em 53o em leitura e ciências, 
57o em matemática. Não há como adiar a revolução da educação de qualidade para 
todos, formadora de cidadãos conscientes, solidários e preparados. A escola tem que 
ser o lugar onde as crianças e os jovens queiram estar, alinhada com a linguagem e 
as oportunidades geradas pelas mudanças em curso no mundo. 

O que já alcançamos não é suficiente para nos preparar para uma sociedade 
sustentável. A falta de investimento estratégico em educação, inovação tecnológica e 
na conservação dos recursos naturais compromete o nosso desenvolvimento a longo 
prazo. 

Não podemos, em nome dos acertos, ser complacentes com erros e omissões. 
Precisamos ser capazes de identificar os novos desafios que emergem da realidade 
global, marcada por uma crise profunda, que é econômica, ambiental e também de 
cultura política. [...] 

Como disse certa vez o sociólogo Eduardo Viveiro de Castro, não podemos 
continuar a serrar o galho em que estamos sentados por incapacidade de colocar a 
sustentabilidade (com todas as suas implicações) no centro das decisões 
estratégicas do País. O Brasil abriga parte significativa da biodiversidade e da água 
doce existentes no planeta, terras cultiváveis que nos permitem grande produtividade, 
recursos minerais estratégicos, diversidade étnico-cultural e uma rica variedade de 
formações naturais cujo papel é fundamental no equilíbrio climático continental e 
global. Esses recursos serão cada vez mais fundamentais, mas é preciso ter 
sabedoria e coragem para usá-los da maneira correta. 

[...] Temos inteligência, sensibilidade, conhecimentos científicos, saberes 
tradicionais, tecnologias e capacidade de mobilização da sociedade. Está passando 
da hora de acordar para o enorme potencial dessa riqueza. 

SILVA, Marina. ISTOÉ, 5 janeiro de 2011. (Texto adaptado) 
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Questão 1 

“O Brasil chega a 2011 com outra cara [...]” (linha 1) 
 
A leitura do texto permite identificar, nessa outra cara do Brasil, aspectos 
 
A) claros e ambíguos. 

B) éticos e estéticos. 

C) positivos e negativos. 

D) reais e irreais. 
 
 

Questão 2 

Entre as qualidades atuais atribuídas, no texto, ao perfil do nosso País, NÃO se faz 
referência 
 
A) à melhoria das condições sociais. 

B) ao crescimento do prestígio internacional. 

C) aos diversos avanços políticos. 

D) aos progressos dos fatores econômicos. 
 
 

Questão 3 

O tratamento dado ao problema da educação no Brasil é, no texto, 
 
A) animador. 

B) enganoso. 

C) preocupante. 

D) superficial. 
 
 

Questão 4 

Entre os recursos que podem dinamizar o desenvolvimento do Brasil, NÃO há, no texto, 
referência 
 
A) à imensidão litorânea. 

B) à natureza pródiga. 

C) à produtividade das terras. 

D) à riqueza do subsolo. 
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Questão 5 

NÃO se menciona no texto a seguinte característica que pode fundamentar “a 
sustentabilidade [...] no centro das decisões estratégicas do País”. (linhas 27-28)  
 
A) Capacidade de planejar 

B) Participação social 

C) Preparo tecnológico 

D) Saber científico 
 
 

Questão 6 

“Milhões de pessoas saíram da condição de pobreza.” (linha 6) 
 
A respeito da forma verbal sublinhada nessa frase, NÃO se pode afirmar que ela esteja 
conjugada 
 
A) na terceira pessoa. 

B) na voz ativa. 

C) no modo subjuntivo. 

D) no tempo perfeito. 
 
 

Questão 7 

Em relação ao emprego do verbo haver na frase “Há maior equilíbrio econômico [...]” 
(linha 5), é CORRETO afirmar que 
 
A) concorda com seu objeto direto. 

B) concorda com um sujeito posposto. 

C) é uma forma verbal fixa, sem sujeito. 

D) se relaciona a um sujeito em frase anterior. 
 
 

Questão 8 

“Esses avanços, porém, não foram suficientes para superar problemas históricos [...]” 
(linha 10) 
 
A conjunção sublinhada confere à frase em que se insere um sentido de 
 
A) concessão. 

B) condição. 

C) explicação. 

D) oposição. 
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Questão 9 

“Precisamos ser capazes de identificar os novos desafios que emergem da realidade 
global, marcada por uma crise profunda, que é econômica, ambiental e também de cultura 
política.” (linhas 22-24) 
 
Das palavras sublinhadas, as que exercem nessa frase uma função qualificativa são em 
número de 
 
A) apenas uma palavra. 

B) quatro palavras. 

C) seis palavras. 

D) sete palavras. 
 
 

Questão 10 

“[...] é preciso ter sabedoria e coragem para usá-los da maneira correta.” (linhas 33-34) 
 
O pronome sublinhado nessa frase pode ser adequadamente classificado como 
 
A) demonstrativo. 

B) indefinido. 

C) pessoal. 

D) possessivo. 
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 Matemática  
 
 

Questão 11 

Em uma repartição pública 18 funcionários têm o primeiro grau e fazem serviços gerais, 
enquanto 3/5 dos funcionários da repartição são técnicos com nível médio e 1/7 têm nível 
superior. 
 
Assim sendo, é CORRETO afirmar que a porcentagem dos funcionários dessa repartição 
que tem nível superior é de 
 
A) 9%. 

B) 10%. 

C) 12%. 

D) 14,2%. 

 
 

Questão 12 

Um fiscal deverá fiscalizar três lojas A, B e C de um determinado bairro. Ele deverá 
escolher, aleatoriamente, a ordem em que deverá comparecer a cada uma dessas lojas. 
 
Nesse caso, a probabilidade do fiscal escolher a ordem B, C, A  é de 
 
A) 1/9. 

B) 1/3. 

C) 1/6. 

D) 2/9. 
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Questão 13 

Analise o seguinte gráfico em que se mostra a variação, admitida linear do número de 
habitantes e do número de pessoas analfabetas de uma cidade XYZ, nas duas últimas 
décadas. 
 
 

 
 
 
De acordo com os dados desse gráfico, é CORRETO admitir que o índice de 
analfabetismo na cidade XYZ em 2000 era 
 
A) menor que 0,09. 

B) entre 0,09 e 0,11. 

C) entre 0,11 e 0,13. 

D) maior que 0,13. 

 
 

Questão 14 

Dois capitais foram aplicados à taxa de 3% ao mês, com capitalização mensal. No final de 
dois anos, o primeiro capital foi resgatado e um mês depois, o segundo também foi 
resgatado. Nos dois casos os valores resgatados foram iguais. 
 
Sabendo-se que a diferença entre os dois capitais era inicialmente de R$ 600,00, então a 
soma dos valores dos capitais no ato da aplicação era 
 
A) menor que  R$ 38.600,00. 

B) entre R$ 38.600,00  e  R$ 39.460,00. 

C) entre R$ 39.460,00  e  R$ 40.200,00. 

D) maior que R$ 40.200,00. 
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Questão 15 

João trabalhou como motorista autônomo de uma transportadora de Uberaba durante 
todos os dias do mês de novembro de 2010. O trabalho consistia em fazer uma entrega 
diária em Uberlândia, recebendo R$50,00, ou em Araxá, recebendo R$60,00, ou em 
Patrocínio, com pagamento de R$70,00 pela entrega. 
Para cada falta João deveria pagar uma multa contratual de R$5,00, além de não receber 
o valor da entrega. 
As entregas de Patrocínio eram sempre às sextas-feiras, com exceção do dia 19, quando 
João entregou em Uberlândia. As entregas de Uberlândia eram sempre às terças e 
quintas.  João faltou ao serviço nos feriados dos dias 2 e 15 e trabalhou normalmente nos 
outros dias. 
A empresa pagou ainda 10% sobre o valor pago por entrega realizada a título de vale 
refeição.     
 
 

 
 
Assim sendo, é CORRETO afirmar que pelos serviços realizados no mês de novembro de 
2010, João recebeu da transportadora 
 
        
A) menos de R$ 1.780,00. 

B) entre R$ 1.780,00 e R$ 1.791,00. 

C) entre R$ 1.791,00  e  R$ 1.823,00. 

D) mais de R$ 1.823,00. 
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Atualidades/Legislação 
 

Questão 16 

A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 
como fundamentos, EXCETO 
 
A) a cidadania. 

B) a soberania. 

C) os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 

D) o unipartidarismo político. 
 
 

Questão 17 

Marcos Reigota trabalha com a ideia de que a educação ambiental é uma educação 
política, fundamentada numa filosofia política da ciência e da educação antitotalitária e 
pacifista, no sentido de exigir e chegar aos princípios básicos de justiça social. 
 
Considerando os objetivos da educação ambiental como educação política, assinale com 
V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas. 
 
(    ) Deve estar empenhada na formação do cidadão nacional, continental e planetário. 

(    ) Deve ser realizada onde forem possíveis espaços de coinspiração na criação de 
novas possibilidades de ação dos cidadãos. 

(    ) Deve preocupar-se em transmitir conhecimentos e não produzir conhecimentos. 

(    ) Deve formar cidadãos que possam participar da tomada de decisões sobre 
assuntos que dizem respeito a grupos sociais e étnicos diferentes. 

 
Assinale a afirmativa que apresenta a sequência de letras CORRETA. 
 
A) (V) (V) (F) (V)  

B) (F) (V) (F) (V) 

C) (V) (F) (V) (F) 

D) (F) (F) (V) (F) 
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Questão 18 

“Seria bom 
se tudo fosse um sonho 
e quando eu acordasse 
estivesse tudo lindo e 
pronto.”  (Gabriel,o Pensador)  
 
Poucos, hoje em dia, conseguem uma explicação única ou definitiva para o fenômeno da 
violência contemporânea em suas múltiplas expressões e sua complexidade.  
 
São fatores envolvidos no fenômeno da violência em nosso país, EXCETO 
 
A) a corrupção e o mau exemplo de elites que desrespeitam o patrimônio público e 

escapam, frequentemente, da punição. 

B) a má qualidade do atendimento na saúde e na educação, que, mesmo se 
universalizando, ainda não consegue cumprir com sua promessa de uma vida melhor 
para os jovens. 

C) a estrutura de nossa organização econômica que contribui para promover uma 
distribuição de renda justa. 

D) o crescimento desordenado das cidades, sem a presença dos equipamentos públicos 
necessários. 

 
 

Questão 19 

“Diferentemente dos animais irracionais, o homem interage e modifica o mundo natural, 
criando, dentre outras coisas, objetos e instrumentos”. (GARCIA, 2009, p. 81)   
 
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I associando corretamente cada 
período em que se divide a relação do ser humano com a natureza às suas 
características.   
 
       COLUNA II                                                      COLUNA I 

1. Era pré-industrial 

2. Era industrial 

3. Era pós-industrial 

(    ) determinada pelo conhecimento como “o maior e melhor 
produto” a ser produzido. 

(    ) marcada pela relação de extrativismo e coleta. 

(    ) caracterizada pela produção no campo e na indústria e 
expansão do comércio. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA. 
 
A) (2) (1) (3) 

B) (3) (1) (2) 

C) (2) (3) (1) 

D) (1) (2) (3)    
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Questão 20 

“A destruição do equilíbrio ambiental, em nome do que chamamos de progresso, poderá 
custar muito caro para a qualidade de vida e para a sobrevivência da espécie. Nesse 
sentido, somos os únicos responsáveis pelo ambiente que deixaremos para as próximas 
gerações”. (GARCIA, 2009, p.109) 
 
Essa responsabilidade, sendo intransferível, impõe as seguintes orientações e princípios, 
EXCETO 
 
A) a certeza de que os recursos da natureza são infinitos, isto é, podem acabar mais 

cedo do que imaginamos. 

B) a mudança de atitude em relação ao ambiente em que vivemos. 

C) a produção econômica e tecnológica deve observar os limites da Terra, sem violentar 
o ambiente. 

D) o respeito a todos os seres vivos, animais e vegetais, em sua diversidade. 
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 Conhecimentos Específicos 

 

Questão 21 

No processo de comunicação grupal, ZéliaTorres (1982) aponta quatro elementos para 
que a comunicação verbal aconteça: o emissor, o veículo, a mensagem e o receptor. Ao 
trabalharmos com grupos devemos ficar atentos às barreiras que podem tornar a 
comunicação menos eficaz.  
 
Segundo a referida autora, são barreiras para a comunicação 
 
A) a aceitação, a autoconsciência e a empatia. 

B) os preconceitos, a linguagem técnica ou confusa e a dificuldade de escutar o outro. 

C) a antipatia, a dificuldade de escutar o outro e a subjetividade.  

D) a rejeição, a dificuldade de escutar o outro e a subjetividade. 
 
 

Questão 22 

Segundo Zélia Torres (1982) são considerados elementos do processo de integração 
social, EXCETO 
 
A) cooperação. 

B) competição. 

C) conflito. 

D) diálogo.  
 
 

Questão 23 

Em relação ao Conselho Tutelar, assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
A) O Conselho tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 

encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 
adolescente. 

B) Maria e seu cunhado Diego foram eleitos para servir no Conselho Tutelar de Uberaba, 
mas foram impedidos de tomar posse devido à relação de parentesco. 

C) A escolha dos membros do Conselho tutelar é estabelecida por lei municipal. 

D) Para ser conselheiro tutelar é necessária idade superior a 18 anos e residir no 
respectivo município.  
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Questão 24 

Considerando o que estabelece o ECA quanto à adoção, analise as seguintes afirmativas. 
 
I. O adotando deve contar, no máximo 18 nos quando da data do pedido de adoção. 

II. Podem adotar, maiores de 18 anos, independente do estado civil. 

III. Em caso de morte do adotante é restabelecido o poder familiar dos pais naturais. 
 
A partir da análise, pode-se concluir que 
 
A) apenas a afirmativa I está correta. 

B) apenas a afirmativa II está correta. 

C) apenas as afirmativas I e II estão corretas.  

D) todas as afirmativas estão corretas. 
 
 

Questão 25 

Com base no Estatuto do Idoso, assinale a afirmativa que descreve uma situação 
CORRETA. 
 
A) Rodolfo, 70 anos, está internado em um hospital de Uberaba. Seu filho deslocou-se 

até o hospital com o propósito de acompanhar o pai, alegando que hospital é obrigado 
a permitir e viabilizar a permanência de acompanhante junto ao idoso.  

B) Senhor José, 60 anos, sem condições de prover seu sustento recebe o Benefício de 
Prestação Continuada, no valor de 1 (hum) salário mínimo, previsto na Lei Orgânica 
de Assistência Social (LOAS).  

C) Marília, 67 anos, conhecedora dos seus direitos referentes ao acesso à educação, 
reivindicou junto à Prefeitura de Uberaba a criação da Universidade da Terceira 
Idade, como uma responsabilidade governamental. 

D) Jaqueline, Assistente Social do Pronto Socorro de Uberaba, atendeu um idoso com 
suspeita de maus tratos. Jaqueline imediatamente denunciou o ocorrido na 
Defensoria Pública especializada em Idoso.  
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Questão 26 

Analise as seguintes afirmativas, tendo como base o Estatuto do Idoso e assinale com     
V as verdadeiras e com F as falsas. 
 
(    ) O Dia Mundial do Trabalho, 1º de Maio, é a data-base relativa aos aposentados e 

pensionistas, devendo o reajuste salarial ser igual ao reajuste do salário-mínimo,  
preservando o valor real do salário. 

(    ) O poder público criará e estimulará a profissionalização especializada para os 
idosos, aproveitando seus potenciais e habilidades para atividades regulares e 
remuneradas. 

(    ) Os programas de preparação dos trabalhadores para a aposentadoria devem 
ocorrer com antecedência mínima de 12 meses, por meio de estímulo a novos 
projetos sociais, conforme seus interesses, e de esclarecimento sobre os direitos 
sociais e de cidadania. 

(    ) O idoso goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria nos 
programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, com uma 
reserva de 2% (dois por cento) das unidades residenciais. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA. 
 
A) (V) (F) (V) (F) 

B) (F) (V) (F) (V) 

C) (V) (F) (F) (V) 

D) (F) (V) (V) (F) 
 
 

Questão 27 

A Lei Orgânica de Assistência Social prevê como objetivos da assistência social, 
EXCETO 
 
A) o amparo às crianças e adolescentes em acolhimento institucional. 

B) a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de 
sua integração à vida comunitária. 

C) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. 

D) a promoção da integração ao mercado de trabalho. 
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Questão 28 

Em relação aos benefícios previstos na Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), para o 
auxílio natalidade e funeral, é CORRETO afirmar que 
 
A) são classificados como benefícios de prestação continuada.  

B) é de competência do Estado efetuar o seu pagamento. 

C) os valores desses benefícios são variáveis, de acordo com a regulamentação dos 
Conselhos de Assistência Social do Estado, Distrito Federal e Municípios.  

D) têm como critério de elegibilidade a renda familiar per capita mensal de 1 (um) salário 
mínimo.  

 
 
 

Questão 29 

Segundo a Lei n. 8.080, assinale com V as verdadeiras e com F as falsas. 
 
(    ) A vigilância sanitária caracteriza-se por um conjunto de ações capaz de eliminar, 

diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de 
serviços de interesse da saúde. 

(    ) Um dos objetivos do SUS é a assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção, proteção básica e especial de média e alta complexidade e recuperação 
da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades 
preventivas. 

(    ) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de 
políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 
outros agravos e o estabelecimento de condições que assegurem acesso universal 
e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

(    ) Os municípios, sendo necessário, poderão constituir consórcios para o 
desenvolvimento conjunto de ações e serviços de saúde.  

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA. 
 
A) (V) (V) (V) (F) 

B) (F) (F) (V) (V) 

C) (F) (V) (F) (V) 

D) (V) (F) (V) (V) 
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Questão 30 

Bidarra (2006) faz uma reflexão sobre os conselhos gestores de políticas públicas.  
 
Quanto aos conselhos gestores, é possível afirmar que 
 
A) têm sempre caráter consultivo e composição paritária entre governo e sociedade civil. 

B) são um valioso instrumento para a constituição de uma gestão democrática e 
participativa, caracterizada por novos padrões de interação entre governo e sociedade 
em torno das políticas setoriais. 

C) tiveram como marco legal para a sua institucionalização a Lei Orgânica de Assistência 
Social. 

D) haverá, em cada município, no mínimo um conselho, composto de 5 (cinco) membros, 
escolhidos pela comunidade local para mandato de três anos, sendo permitida uma 
recondução. 
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FOLHA DE RESPOSTAS 
(RASCUNHO) 

 

 

 

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE 
RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS 
DADAS NA CAPA DA PROVA. 

 
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 
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