
      PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ – 18.668.376/0001-34 

 

 

1 

LINGUA PORTUGUESA 

 

 

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 01 A 03. 

 

FEIJÕES OU PROBLEMAS? 

 

Reza a lenda que um monge, próximo de se aposentar, precisava encontrar um sucessor. 

Entre seus discípulos, dois já haviam dado mostras de que eram os mais aptos, mas apenas um 

o poderia. Para sanar as dúvidas, o mestre lançou um desafio, para por a sabedoria dos dois à 

prova: ambos receberiam alguns grãos de feijão, que deveriam colocar dentro dos sapatos, para 

então empreender a subida de uma grande montanha. 

Dia e hora marcado, começa a prova. Nos primeiros quilômetros, um dos discípulos 

começou a mancar. No meio da subida, parou e tirou os sapatos. As bolhas em seus pés já 

sangravam, causando imensa dor. Ficou para trás, observando seu oponente sumir de vista. 

Prova encerrada, todos de volta ao pé da montanha, para ouvir do monge o óbvio 

anúncio. Após o festejo, o derrotado aproxima-se do vencedor e pergunta como é que ele havia 

conseguido subir e descer com os feijões nos sapatos. 

- Antes de colocá-los no sapato, eu os cozinhei. 

Carregando feijões, ou problemas, há sempre um jeito mais fácil de levar a vida. 

Problemas são inevitáveis. Já a duração do sofrimento, é você quem determina. 

 

Disponível em: . Acesso em: 13 mar. 2011. 

 

QUESTÃO 01: Nesse texto, o discípulo que venceu a prova 

 

(A) colocou o feijão em um sapato. 

(B) cozinhou o feijão. 

(C) desceu a montanha correndo. 
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(D) sumiu da vista do oponente. 

 

QUESTÃO 02: No trecho “- Antes de colocá-los no sapato, eu os cozinhei”, os pronomes 

oblíquos destacados referem-se 

 

(A) aos sapatos. 

(B) aos problemas. 

(C) aos discípulos. 

(D) aos feijões. 

 

QUESTÃO 03: No texto, qual é o conflito gerador desse enredo? 

 

(A) A necessidade do monge em encontrar um sucessor. 

(B) A solução encontrada pelo discípulo vencedor. 

(C) A subida dos discípulos a uma grande montanha. 

(D) O desafio proposto pelo mestre aos seus discípulos. 

 

QUESTÃO 04: Leia o texto a seguir. 

 

As canções têm a particularidade de fazer, na conjunção letra e música, um retrato do 

cotidiano, expondo jeitos de ser, maneiras de falar, personagens, tipos característicos de 

determinados momentos, lugares, classes, comunidades. 

Seja qual for o estilo, a canção motiva uma escuta que possibilita um contato quase que 

de primeiro grau com vozes que tocam o ouvinte e estabelecem com ele um diálogo que 

tematiza, de maneira explícita ou não, valores sociais, culturais, morais. 

Nesse sentido, a mulher, tanto quanto na poesia e nas artes em geral, tem povoado as 

canções, aparecendo como “divina e graciosa/estrela majestosa”, “mulher de verdade”, 

“mulher indigesta”, “mulher de trinta”, “dessas mulheres que só dizem sim”, “Marina morena” 

etc. Se a lista nunca se acaba, as mulheres encarnadas pelas canções dizem muito sobre os 
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costumes e os valores de uma época, revelando concepções de feminino. Maria do Socorro, 

recente composição de Edu Krieger, cantada por Maria Rita, e a “mina” de Pelados em Santos, 

composição de Dinho, do saudoso grupo Mamonas Assassinas, dimensionam a maneira como 

dois tipos urbanos entram para a galeria das mulheres brasileiras retratadas pela música 

popular. Essas canções mostram, cada uma a seu modo, o lugar assumido pelo observador para 

estabelecer um enquadramento, delineando, sobretudo pelas escolhas linguísticas, as vozes que 

as materializam. 

 

BRAIT, Beth. Disponível em: . Acesso em: 14 jan. 2011. Fragmento. 

 

No terceiro parágrafo desse texto, a palavra “mina” é representativa da linguagem 

 

(A) coloquial. 

(B) jornalística. 

(C) literária. 

(D) padrão. 

 

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 05 E 06: 

 

ÁREA INTERNA 

 

Morava no terceiro andar [...]; não havia vizinho, do quarto andar para cima, que não 

jogasse lixo na sua área. Sua mulher era uma dessas conformadas que só existem duas no 

mundo, sendo que a outra ninguém viu: 

- Deixa isso pra lá, Antônio, pior seria se a gente morasse no térreo. 

Antônio não se controlava, ficava uma fera quando via cair cascas de banana, de laranja, 

restos de comida. Em época de melancia ficava quase louco, tinha vontade de se mudar. A 

mulher procurava contornar: 

- Tenha calma, Antônio, daqui a pouco as melancias acabam e você esquece tudo. 
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Mas ele não esquecia: 

- Acabam as melancias, vêm as jacas, vêm os abacates. Já pensou, Marieta? Caroço de 

abacate é fogo! 

Um dia chegou na área, tinha até lata de sardinha. Procurou pra ver se tinha alguma 

sardinha, mas a lata tinha sido raspada. Se queimou. Falou com o síndico, ele disse que era 

impossível fiscalizar todos os quarenta e oito apartamentos pra ver quem é que atirava as 

coisas. Pensou em fechar a área com vidro, pediram uma nota firme e se não decidisse dentro 

de sete dias, ia ter um acréscimo de trinta por cento. Foi à polícia dar queixa dos vizinhos, o 

delegado achou muita graça, disse que não podia dar educação aos vizinhos e, se pudesse daria 

aos seus, pois ele morava no térreo e era muito pior. [...] 

 

ELIACHAR, Leon. O homem ao zero. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1980. Fragmento. 

 

QUESTÃO 05: O fato que motivou essa narrativa foi 

 

(A) o descontrole do marido. 

(B) a paciência da mulher. 

(C) o lixo jogado na área. 

(D) a queixa feita contra os vizinhos. 

 

QUESTÃO 06: Assinale o trecho, retirado do texto, que indica ser um exemplo de linguagem 

escrita padrão: 

 

(A) “[...] pior seria se a gente morasse no térreo.” 

(B) “[...] ficava uma fera quando via cair cascas de bananas [...]” 

(C) “Procurou pra ver se tinha alguma sardinha.” 

(D) “Foi à polícia dar queixa dos vizinhos [...]” 

 

QUESTÃO 07: Leia o texto a seguir. 
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POR QUE TODO MUNDO USAVA PERUCA NA EUROPA DOS SÉCULOS XVII E XVIII? 

 

Não era todo mundo, apenas os aristocratas. A moda começou com Luís XIV (1638-

1715), rei da França. Durante seu governo, o monarca adotou a peruca pelo mesmo motivo que 

muita gente usa o acessório ainda hoje: esconder a calvície. O resto da nobreza gostou da ideia 

e o costume pegou. A peruca passou a indicar, então, as diferenças sociais entre as classes, 

tornando-se sinal de status e prestígio. Também era comum espalhar talco ou farinha de trigo 

sobre as cabeleiras falsas para imitar o cabelo branco dos idosos. Mas, por mais elegante que 

parecesse ao pessoal da época, a moda das perucas também era nojenta. “Proliferava todo tipo 

de bicho, de baratas a camundongos, nesses cabelos postiços”, afirma o estilista João Braga, 

professor de História da Moda das Faculdades SENAC, em São Paulo. 

Em 1789, com a Revolução Francesa, veio a guilhotina, que extirpou a maioria das 

cabeças com perucas. Símbolo de uma nobreza que se desejava exterminar, elas logo caíram em 

desuso. Sua origem, porém era muito mais velha do que a monarquia francesa. No Egito antigo, 

homens e mulheres de todas as classes sociais já exibiam adornos de fibra de papiro – na 

verdade, disfarce para as cabeças raspadas por causa de uma epidemia de piolhos. Hoje, as 

perucas de cachos brancos, típicas da nobreza europeia, sobrevivem apenas nos tribunais 

ingleses, onde compõem a indumentária oficial dos juízes. 

Disponível em: http://mumdoestranho.abril.com.br/historia/pergunta_285920.shtmal. Acesso 

em: 27 mar. 2010. Adaptado 

 

No trecho, segundo parágrafo, “[...] elas logo caíram em desuso”, o pronome em destaque 

retoma 

 

(A) diferenças. 

(B) cabeleiras. 

(C) perucas. 

(D) classes sociais. 

http://mumdoestranho.abril.com.br/historia/pergunta_285920.shtmal
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QUESTÃO 08: Leia o texto a seguir. 

 

DIABETES SEM FREIO 

 

A respeitada revista médica inglesa “The Lancet” chamou a atenção, em editorial, para o 

crescimento da epidemia de diabetes no mundo. A estimativa é de que atuais 246 milhões de 

adultos portadores da doença se transformem em 380 milhões em 2025. O problema é 

responsável por 6% do total de mortes no mundo, sendo 50% devido a problemas cardíacos – 

doença associada à diabetes. 

Galileu, n. 204, jul. 2008, p. 14. 

 

Qual é a informação principal desse texto? 

 

(A) A diabetes associada a problemas cardíacos. 

(B) O crescimento da epidemia de diabetes no mundo. 

(C) A estimativa de adultos portadores de diabetes. 

(D) O percentual de mortes no mundo. 

 

 

 

 

Questões de matemática 

 

QUESTÃO 09: Em um projeto para a construção de um cinema, os arquitetos estão avaliando a 

relação entre a quantidade de fileiras e a quantidade de cadeiras em cada fileira. O projeto 

inicial prevê uma sala para 304 pessoas. No caso de utilizarem 19 fileiras, o número de cadeiras 

por fileira será 
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a) 14. 

b) 15. 

c) 16. 

d) 13. 

 

QUESTÃO 10: Se lançarmos um dado, qual a probabilidade de obtermos um número maior que 

4? 

a) 2/3 

b) 1/4 

c) 1/3 

d) 3/2 

 

QUESTÃO 11: Se em uma turma é formada por 8 alunos do sexo feminino e 7 do sexo masculino 

e a professora escolher aleatoriamente um estudante para ir ao quadro resolver um exercício, 

qual a probabilidade de ser selecionada uma aluna? 

a) 8/15 

b) 7/15 

c) 11/15 

d) 13/15 

 

QUESTÃO 12: Na pandemia de covid-19, uma confecção se dedicou à fabricação de máscaras de 

tecido.  Quando a confecção tinha 8 funcionários, o total de máscaras produzidas diariamente 

era de 184 máscaras. Com o objetivo de atingir uma produção de 500 máscaras diárias, quantos 

funcionários no mínimo devem ser contratados a mais? 

A) 21 

B) 22 
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C) 14 

D) 15 

 

QUESTÃO 13: Em uma empresa de revisão de redação, 12 corretores igualmente eficientes 

corrigem 1560 redações em 5 horas. Se mais 5 corretores, com a mesma eficiência, se juntarem 

à equipe inicial, qual será a quantidade de redações corrigidas nesse mesmo tempo? 

A) 650 

B) 2210 

C) 2300 

D) 2450 

 

QUESTÃO 14: Alessandro saiu de casa e foi ao mercado a pedido de sua mãe para comprar 

algumas coisas. A mãe de Alessandro lhe deu uma nota de R$ 200,00 e uma lista com os 

seguintes itens: 3 kg de arroz, 2 kg de feijão, 2 kg de tomates e 3 kg de batatas. Por fim, pediu 

para que guardasse o troco e o devolve-se, pois ainda tinha outras despesas. 

Veja os preços dos produtos: 

1 kg de arroz, R$ 14,40 

1 kg de feijão, R$ 7,30 

1 kg de tomates, R$ 3,50 

1 kg de batatas, R$ 4,75 

Marque a opção que representa a quantia do troco que Alessandro devolveu para sua mãe. 

A) R$ 118,35 

B) R$ 120,95 

C) R$ 90,25 

D) R$ 85,75 
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QUESTÃO 15: Uma confecção que produz biquínis, teve uma produção de 12 567 peças no mês 

de janeiro. No mês de fevereiro, como a procura foi ainda maior, foram produzidas 2 342 peças 

a mais que em janeiro. Quantas peças foram produzidas ao final dos dois meses? 

A- 14 909 

B-16 753 

C- 9 754 

D-27 476 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 16: Segundo o Art.103 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA : “considera se 

ato infracional  a conduta descrita como crime ou contravenção penal”. As contravenções 

penais são crimes “menores”, punidos pela lei com pena de prisão simples ou multas. São 

Penalmente inimputáveis: 

 

a- menores de vinte e um anos, sujeitos a medidas previstas nessa lei; 

b- maiores de dezoito anos, sujeitos a medidas previstas nessa lei; 

c-menores de dezoito anos, sujeitos a medidas previstas nessa lei; 

d-maiores de vinte um anos, sujeitos a medidas previstas em lei; 

 

QUESTÃO 17: Assinale a alternativa que se refere corretamente a um objetivo da assistência 

social, conforme a Lei nº 8.742/1993. 

 

a-A proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência 

de riscos. 

 

b-Descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e 

comando único das ações em cada esfera de governo. 
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c-Participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das 

políticas e no controle das ações em todos os níveis. 

 

d-Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, 

garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais.  

 

 

QUESTÃO 18: Considerando a afirmação abaixo, identifique qual Serviço é correspondente : 

“Consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de 

fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu 

acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. 

 

a- Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua 

b- Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos 

c- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

d- Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 

 

 

QUESTÃO 19: Se caracterizam como ações do Paif: 

 

a- Acolhida, Ações Comunitárias, Ações Particularizadas, Oficina de Família, Encaminhamentos, 

b- Acolhida, Visitas Domiciliares, Campanhas, Atendimento particularizados, Reuniões; 

c- Acolhida, Ações Particularizadas, visitas domiciliares, Campanhas Educativas, Reuniões de 

Rede; 

d-Acolhida, Oficina de Família, Relatórios sociais, Acompanhamentos , Referenciamentos 
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QUESTÃO 20: De acordo com o ECA, a gestante ou a mãe que manifeste interesse em entregar 

seu filho para a adoção, será obrigatoriamente encaminhado à :     

 

a-Conselho Tutelar; 

b-Policia Civil;            

c-Justiça da Infância e da Juventude; 

d-Ministério Publico;     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

QUESTÃO 21: Segundo dispõe expressamente o Estatuto do Idoso, o envelhecimento é 

 

a-um fenômeno social complexo e o idoso, objeto da tutela estatal.  

b-um fato social que demanda a custódia e a proteção jurídica do idoso. 

c-um fator de vulnerabilidade tutelado pelo direito à proteção especial. 

d-um direito personalíssimo e a sua proteção, um direito social.   

 

QUESTÃO 22: Considerando o Estatuto do Idoso Discriminar pessoa idosa, impedindo ou 

dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar 

ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo de 

idade: 

 a- Reclusão de um a quatro anos. 

  b- Detenção de um a quatro anos. 

  c- Reclusão de seis meses a um ano e multa. 

  d-Detenção de seis meses a um ano e multa. 

 

QUESTÃO 23: A Assistência Social, legalmente reconhecida como direito social e dever estatal 

pela Constituição de 1988 e pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), compõe:  
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       a- a Seguridade Social; 

       b- a Previdência Social; 

       c- o SUS; 

d-a segurança alimentar; 

 

 

QUESTÃO 24: São atribuições privativas do Assistente Social: 

 a -treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de Serviço Social.  

 b -realização de visitas domiciliares. 

 c -convocação do responsável para informar sobre alta e óbito.  

 d-acolher e orientar famílias e indivíduos em situação de violação de direitos. 

 

QUESTÃO 25: São requisitos fundamentais para o desenvolvimento da política de assistência 

social estabelecidos no art. 30 da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS - Lei federal nº 

8.742/1993), cujo efetivo funcionamento é condição para o recebimento de recursos  de 

cofinanciamento no Suas: 

a- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos  

b-Conselho, Plano e Fundo; 

c-Sistema Único de Saúde; 

d- Proteção e Atendimento Integral à Família ; 

  

QUESTÃO 26: A LOAS estabelece uma nova matriz para a assistência social brasileira, iniciando 

um processo que tem como perspectiva torná-la visível como política pública e direito dos que 

dela necessitarem. A inserção na Seguridade aponta também para seu caráter de política de 

proteção social, articulada a outras políticas do campo social voltadas para a: 

 

 a- parametrização das desigualdades sociais. 
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b- garantia de direitos e de condições dignas de vida. 

c- consolidação de um sistema econômico mais justo. 

d- qualificação do excedente de mão de obra, considerado o crescimento do país. 

 

QUESTÃO 27: O estudo social tão presente no cotidiano da intervenção ao longo do processo 

histórico do Serviço Social, tudo indica, foi redescoberto como um[a] 

A- estratégia a serviço das instituições. 

B- possibilidade metodológica limitadora. 

C- recurso compulsório para atendimento ao usuário. 

D- objeto de investigação sistemática. 

 

QUESTÃO 28: Uma mulher, mãe de três filhos menores de idade e que residem com ela, 

comparece ao serviço social buscando informações para requerer o Benefício da Prestação 

Continuada (BPC), benefício da LOAS. Um dos filhos é portador de uma doença neurológica 

grave e incapacitante e a renda total da família é de dois salários-mínimos, auferidos através do 

trabalho com carteira assinada de seu marido. Diante das informações prestadas, a assistente 

social orienta que: 

 

a -a família tem direito ao benefício, uma vez que atende aos requisitos requeridos pela lei. 

b-o fato de o marido ter emprego formal coloca a família fora dos requisitos para o acesso ao 

benefício. 
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c- a situação familiar torna-os elegíveis para outros programas de transferência de renda, mas 

não para o BPC. 

 

d-a renda per capita familiar é superior a um quarto do salário-mínimo e ultrapassa os critérios 

de elegibilidade da LOAS. 

 

QUESTÃO 29: Sobre o benefício assistencial de prestação continuada, é CORRETO afirmar: 

a-Independente dos critérios, se houver mais de uma pessoa com deficiência em uma mesma 

família, desde que considerados incapazes, poderão cada uma receber o benefício assistencial. 

 

b-Para a concessão de mais um benefício a uma mesma família, a renda proveniente do 

benefício assistencial ou previdenciário no valor de até um salário mínimo pago ao idoso, não 

será calculada para fins do critério de renda familiar.  

 

c-O pagamento previdenciário mínimo mensal é um dos critérios para concessão do benefício 

aos idosos com 65 anos ou mais. 

 

d-Diante da pandemia do COVID-19 e consequente crise econômica nacional, o benefício de 

prestação continuada poderá ser suspenso por até três meses ou diminuído em 30% do valor 

total.  

 

QUESTÃO 30: Sobre a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, verifique as 

assertivas e assinale a INCORRETA.  

 

a-O Serviço de Acolhimento Institucional inclui as seguintes modalidades: abrigo institucional; 

Casalar; Casa de Passagem e Residência Inclusiva.  
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b-Os Serviços de Proteção Social Básica compreendem o PAIF; o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos e o Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com 

deficiência e idosas.   

 

c)O Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua encontra-se entre os Serviços de 

Proteção Social Básica.   

 

d- O Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) encontra-

se inserido no Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade.   

 

 


