Processo Seletivo Simplificado do Conselho Regional de Serviço Social – 7ª
Região
Cargo: Agente Administrativo
Dia 28/03/2017
Instruções:











Este caderno possui 20 (vinte) questões de conteúdo específico e o tema da redação.
Confira devidamente o material (Cartão de Respostas e Caderno de Questões); se
houver falha, solicite a substituição ao fiscal.
O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser
preenchido com bastante atenção, à caneta esferográfica, azul ou preta, marcando uma
única alternativa em cada questão. A redação deverá ser escrita com caneta
esferográfica azul ou preta.
Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não
amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a
substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS.
Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a
utilização de máquina calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo,
impressos, celulares, pagers e/ou similares nem qualquer material de consulta.
O tempo de duração da prova é de até 3 horas. O candidato somente poderá levar
consigo seu caderno de provas após uma hora do efetivo início das provas.
O candidato que sair com menos de uma hora do início das provas, poderá copiar suas
respostas no espaço abaixo destinado.
Ao final da prova, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS.
Os dois últimos candidatos deverão permanecer até o final para acompanhar a lacração
do envelope.
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QUESTÃO 1: O princípio da administração
pública que estabelece o dever de
imparcialidade na defesa do interesse
público,
impedindo discriminações
e
privilégios indevidamente dispensados a
particulares no exercício da função
administrativa é o princípio da:
A) Igualdade
B) Legalidade
C) Impessoalidade
D) Publicidade
E) Formalidade
QUESTÃO 2: A respeito do conceito e
classificação de órgãos públicos, considere
as afirmativas abaixo:
I. São considerados como centros de
competência instituídos para o desempenho
das funções de Estado, sempre exercidos
por meio de seus agentes públicos.
II. Os órgãos públicos não subordinados a
nenhum outro órgão são classificados
como órgãos autônomos.
III. Os órgãos públicos que não tem
independência nem autonomia e mantêm
apenas
o
poder
de
decisão
são
classificados como órgãos superiores.
IV. Os órgãos públicos subalternos
destinam-se à realização de serviços de
rotina, tarefas de formalização de atos
administrativos,
com
reduzido
poder
decisório e predominância de atribuições de
execução.
Marque apenas uma das opções abaixo:
A) Todas as afirmativas estão corretas.
B) Apenas as afirmativas I, III e IV estão
corretas.
C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão
corretas.
D) Apenas as afirmativas I, II, III estão corretas.
E) Apenas as afirmativas I, II e IV estão
corretas.
QUESTÃO 3: Com base nas disposições
constitucionais e no regime jurídico
referentes à administração pública, os
conselhos
profissionais
são
considerados:
A) Órgãos públicos da Administração Direta.
B) Fundações Públicas.
C) Empresa pública.
D) Sociedade de Economia Mista sujeita à
fiscalização do Tribunal de Contas da União.
E) Autarquia federal.

QUESTÃO 4: São características da
Administração
Pública
Direta
e
da
Administração
Pública
Indireta,
respectivamente:
A) possuir personalidade jurídica e possuir
patrimônio próprio.
B) não possuir personalidade jurídica e possuir
patrimônio próprio.
C) possuir personalidade jurídica e não possuir
patrimônio próprio.
D) não possuir autonomia administrativa e não
possuir personalidade jurídica.
E) possuir patrimônio próprio e não possuir
patrimônio próprio.
QUESTÃO 5: A entidade da Administração
Indireta, criada por lei para desempenhar
atividades
tipicamente
estatais,
é
denominada:
A) Empresa Pública
B) Autarquias
C) Fundação Pública
D) Serviços Sociais Autônomos
E) Sociedade de Economia Mista
QUESTÃO 6: Sobre as Autarquias NÃO é
correto afirmar que:
A) fazem parte da administração indireta, logo
estão sujeitas ao regime jurídico de parceria
público privado.
B) são criadas e extintas por lei.
C) desfrutam de patrimônio e receita próprios.
D) possuem personalidade jurídica e imunidade
tributária.
E) possuem gestão administrativa e financeira
descentralizada.
QUESTÃO 7: Considere a seguinte
afirmação:
“Na Administração Pública não há liberdade
nem vontade pessoal. Enquanto na
administração particular é lícito fazer tudo
que a lei não proíbe, na Administração
Pública só é permitido fazer o que a lei
autoriza. A lei para o particular significa
“poder fazer assim”; para o administrador
público significa “deve fazer assim””.
Ela se refere a qual princípio da
Administração Pública?
A) Imparcialidade
B) Eficiência
C) Burocracia
D) Legalidade
E) Isonomia
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QUESTÃO 8: Considerando o Regimento
Interno do CRESS 7ª Região, assinale a
afirmativa incorreta.
A) O Conselho Regional de Serviço Social da
7ª Região, regulamentado pela Lei 8.662, de 7
de junho de 1993, tem jurisdição na cidade do
Rio de Janeiro.
B) As Seccionais são constituídas no âmbito de
jurisdição do CRESS 7ª Região por 03 (três)
membros efetivos: Coordenador, Secretário e
Tesoureiro, e mais 03 (três) membros
suplentes, eleitos por via direta, dentre os
Assistentes Sociais inscritos na área de
jurisdição respectiva, de acordo com as normas
estabelecidas pelo Código Eleitoral em vigor e
pelo mandato de 03 (três) anos, coincidindo
com o mandato da Direção do CRESS.
C) O Conselho Regional de Serviço Social da
7ª
Região
é
dotado
de
autonomia
administrativa e financeira, sem prejuízo de sua
vinculação ao Conselho Federal de Serviço
Social e tem como objetivo básico, disciplinar,
orientar, fiscalizar e defender o exercício da
profissão de assistente social em seu âmbito
de jurisdição, de acordo com os princípios e
normas gerais estabelecidos pelo Encontro
Nacional CFESS/CRESS, e nos termos que
dispõe a Lei 8.662/93.
D) O CRESS 7ª Região é constituído por 09
(nove) membros efetivos (Presidente, VicePresidente, 02 (dois) secretários, 02 (dois)
tesoureiros, 03 (três) membros do Conselho
Fiscal) e de 09 (nove) membros suplentes,
eleitos dentre os assistentes sociais inscritos
no âmbito de sua jurisdição, em pleno gozo de
seus direitos, por via direta e pelo mandato de
03 (três) anos, em gestão colegiada.
E) É permitida a reeleição dos Conselheiros do
CRESS por uma única vez consecutiva, sendo
garantida a renovação de pelo menos 2/3 de
seus membros.
QUESTÃO 9: De acordo com o Regimento
Interno do CRESS 7ª Região, os núcleos
são:
A) espaços de articulação e organização dos
Assistentes Sociais que cumprem o papel de
interiorização,
descentralização
e
democratização da gestão política do CRESS.
B)
grupos
temáticos,
compostos
por
assistentes sociais em pleno gozo de seus
direitos e quites com as anuidades, que visam
a fomentar o debate em áreas específicas da
profissão.
C) Unidades administrativas descentralizadas
para atendimento dos assistentes sociais.

D) Fórum mínimo de deliberação da profissão,
com competência para orientar e fiscalizar o
exercício profissional.
E) instâncias deliberativas, compostas dos
assistentes sociais inscritos no âmbito de
jurisdição do CRESS, em pleno gozo de seus
direitos e quites com as anuidades, até o ano
anterior, com direito a voz e voto, sendo
abertos também à participação de outros
assistentes sociais que não preencham os
requisitos acima especificados, estudantes de
Serviço Social, representantes das entidades
da categoria e da sociedade civil, com direito a
voz.
QUESTÃO 10: De acordo com o Regimento
Interno do CRESS 7ª Região, ao Conselho
Pleno compete, exceto:
A) Convocar a Assembleia Geral Ordinária ou
Extraordinária
e
o
Encontro
CRESS/Seccionais, em conformidade com os
critérios estabelecidos no presente Regimento
Interno.
B) Aprovar a proposta orçamentária, a
prestação de contas anual e reformulações,
para aprovação em Assembléia Geral
Ordinária, encaminhando posteriormente ao
CFESS na forma das instruções legais
vigentes.
C) Estabelecer o valor das anuidades de
pessoa física e jurídica, formas de
parcelamentos
e
descontos,
taxas
e
emolumentos para o exercício subseqüente,
respeitados os limites percentuais que forem
estabelecidos
no
Encontro
Nacional
CFESS/CRESS e na legislação em vigor.
D) Funcionar como Tribunal de Ética
Profissional e de Julgamento em 1ª Instância.
E) Instituir as Comissões Permanentes de
Ética; de Orientação e Fiscalização, Inscrição e
Licitação.
QUESTÃO 11: A respeito da natureza
jurídica,
finalidade
e
competência
institucional do Conjunto CFESS/CRESS, é
correto afirmar que:
A)
O Fórum máximo de deliberação da
profissão é a assembleia geral do Conjunto
CFESS/CRESS,
que
será
convocado
anualmente, na forma estabelecida no Estatuto.
B)
O Conselho Federal de Serviço Social
tem sede e foro na cidade de São Paulo, com
jurisdição em todo território nacional.
C)
O mandato dos conselheiros é exercido
em caráter honorífico, considerado serviço
público relevante, fazendo jus a remuneração.
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D) O Conselho Federal e os Conselhos
Regionais de Serviço Social não mantêm com
os órgãos de administração pública qualquer
vínculo funcional ou hierárquico.
E) É vedada a reeleição dos Conselheiros do
CFESS e dos CRESS.

De acordo com o Estatuto do Conjunto
CFESS/CRESS, são responsáveis pelos atos
que praticarem e pela omissão do ato
previsto, no limite de suas atribuições e
responsabilidades, não podendo alegar
desconhecimento da Lei, do Estatuto, do
Regimento Interno e das Resoluções do
Conselho Federal de Serviço Social:

A) Assembleia Nacional: órgão deliberativo;
Encontro Nacional CFESS/CRESS: órgão
deliberativo;
Conselho
Pleno:
órgão
deliberativo; Diretoria: órgão executivo.
B) Encontro Nacional CFESS/CRESS: órgão
deliberativo;
Conselho
Pleno:
órgão
deliberativo;
Diretoria:
órgão
executivo;
Diretoria Fiscal: órgão deliberativo.
C) Encontro Nacional CFESS/CRESS: órgão
deliberativo;
Conselho
Pleno:
órgão
deliberativo;
Diretoria:
órgão
executivo;
Comissões, Assessorias e Grupos de
Trabalhos: órgãos de apoio.
D) Assembleia Nacional: órgão deliberativo;
Encontro Nacional CFESS/CRESS: órgão
deliberativo;
Conselho
Pleno:
órgão
deliberativo; Assessorias e Grupos de
Trabalhos: órgãos de apoio.
E) Encontro Nacional CFESS/CRESS: órgão
deliberativo;
Conselho
Pleno:
órgão
deliberativo;
Diretoria:
órgão
executivo;
Diretoria Fiscal: órgão deliberativo.

A) I, II e IV.
B) I, II, e III.
C) II, III e IV.
D) I e III.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 15: O Conselho Pleno do CRESS
7ª Região instituiu órgão de apoio para
Organização do Mês do Assistente Social.
De acordo com a Resolução 582/2010, esse
órgão de apoio é classificado como:

QUESTÃO 13: De acordo com o Estatuto do
Conjunto
CFESS/CRESS,
é
incorreto
afirmar:

A) Comissão Especial ou Regimental.
B) Núcleo ou Grupo de Base.
C) Conselho de Trabalho ou Provisório.
D) Conselho ou Direção Especial.
E) Comissão ou Grupo de Trabalho.

QUESTÃO 12: Considere os itens abaixo:
I. Conselheiros
II. Assessores
III. Funcionários
IV. Prestadores de serviços

A) O Conselho Pleno do CFESS e o Conselho
Pleno dos CRESS compõe-se de 09 (nove)
membros efetivos e 09 (nove) suplentes.
B) O Conselho Fiscal do CFESS será
composto por 03 (três) membros efetivos e 03
(três) suplentes.
C) A Diretoria do CFESS e dos CRESS será
composta pelo Presidente, Vice-Presidente, 1º
e 2º Secretários e 1º e 2º Tesoureiros.
D) Os membros do Conselho Federal de
Serviço Social (CFESS) e dos Conselhos
Regionais (CRESS) exercerão seus mandatos
pessoalmente,
sendo
permitida
a
representação por procuração registrada em
cartório.
E) O Conselho Pleno dos Conselhos Federal e
Regionais de Serviço Social é o órgão
deliberativo dentro de suas respectivas
jurisdições.
QUESTÃO 14: Assinale a alternativa que
contém apenas instâncias da estrutura do
Conselho Federal e dos CRESS, de acordo
com a Resolução 582/2010:

QUESTÃO 16: A operação de enviar um
arquivo do computador local para um
servidor na Internet, entendendo-se
servidor como outro computador remoto
conectado na Internet, é chamada de:

A) Transferência Secundária
B) Download
C) E-mail
D) Transferência Primária
E) Upload
QUESTÃO 17: Assinale a alternativa que
apresenta a guia do menu do Word 2010 que
o usuário deve escolher para configurar as
margens do documento.
A) Página Inicial
B) Exibição
C) Layout de Página
D) Inserir
E) Revisão
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QUESTÃO 18: No POWERPOINT 2007, após
a edição de uma apresentação com o nome
Curso.pptx, é necessário salvá-la com seu
nome atual e uma cópia com um nome que
indique
uma
versão,
por
exemplo,
Curso2010.pptx,
utilizando,
respectivamente, os seguintes comandos:
a) Salvar e Salvar como.
b) Salvar e Trocar nome.
c) Salvar e Converter.
d) Gravar e Converter.
e) Gravar e Salvar como.

QUESTÃO 19: Para inserir a data do dia
(sem a hora) em uma célula do MS-Excel por
meio de uma função, utiliza-se:
A) =DIA()
B) =TEMPO()
C) =DATA()
D) =HOJE()
E) =DIAS360()
QUESTÃO 20: Considere a seguinte fórmula
digitada na célula C5 do Excel XP:
=$A$1+B1. Caso esta fórmula seja arrastada
pela alça de preenchimento para a célula
D5, o resultado nesta última será:
A) =$B$2+D5
B) =$A$1+C1
C) =$A$1+D5
D) =$B$2+C5
E) =$A$1+D1
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Questão Dissertativa
Leia atentamente o texto abaixo e redija uma redação contendo entre 20 (vinte) e 40
(quarenta) linhas.
Na redação, não devem constar informações que possibilitem a identificação do(a)
candidato(a).

O Conselho Regional de Serviço Social – CRESS 7ª Região – é o conselho
profissional de assistentes sociais. Possui uma sede localizada na capital e duas seccionais,
em Campos dos Goytacazes e Volta Redonda. Em 15 de maio é comemorado o dia das
assistentes sociais e, em 2017, durante todo este mês, uma série de atividades está
prevista: Minicursos, Seminários Estaduais, Confraternização e Posse da Nova Diretoria.
Considerando essas informações e considerando o conteúdo programático deste
Processo Seletivo, redija uma redação dissertativa que aborde os seguintes aspectos:


A função dos CRESS



A importância das atividades de debate e formação promovidas pelo
Conjunto



A importância do suporte administrativo na organização dessas atividades



Aspectos fundamentais a serem considerados pelo agente administrativo
que dará suporte à organização dos eventos.

OBS: Na redação, não devem constar informações que possibilitem a identificação
do(a) candidato(a).
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