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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO
CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2008 - DATA: 24/02/2008

INSTRUÇÕES
PROVA TEÓRICA
001 - TÉCNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO
1. O candidato está recebendo, juntamente com este caderno de provas, o cartão-resposta.
Confira o seu nome. Ao receber o cartão-resposta, o candidato deve assinar no verso do cartãoresposta. Não haverá substituição desse cartão-resposta e do carderno de provas, a não ser em
caso de defeito em sua impressão.
2. Este caderno de provas contém 50 (cinqüenta) questões, todas com 5 (cinco) alternativas.
Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. O caderno de provas só será trocado se
apresentar problema de impressão.
3. A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a resposta
que julgar certa. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova.
5. Preencha o cartão-resposta na mesma seqüência das questões do caderno de provas (de nº 01
à de nº 50). O cartão-resposta NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter
qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. A rasura implicará a anulação da
resposta.
6. A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão-resposta é cobrindo, fortemente, com
caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:
A █ C D E
7. Não serão consideradas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta,
emenda ou rasura.
8. O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento do cartãoresposta e sua integridade.
9. A duração da prova é de 04 (quatro) horas. A saída do candidato só será permitida após
transcorridas 1 (uma) hora do início da mesma. Os três últimos candidatos a terminar a prova
deverão retirar-se da sala simultaneamente, após verificarem e assinarem o lacre do envelope
que conterá os cartões-respostas. O candidato só poderá levar consigo o Caderno de Provas, nos
últimos 15 (quinze) minutos.
10. Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
11. Proibida a divulgação ou impressão da presente prova. Direitos Reservados - IDEJURE.
12. O Gabarito da Prova Objetiva será divulgado e afixado em Mural da Prefeitura Municipal de
Vitorino até o dia 26/02/2008. O resultado não será fornecido por telefone.
BOA SORTE.
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CADERNO DE PROVA
01 - Assinale a alternativa em que as palavras sejam todas paroxítonas:
A querer – trazer – fazer;
B) lixo – médico – xarope;
C) lâmpada – promessa – cadáver;
D) coisa – tambor – azeite;
E) história – cadeira - prefeito.
02 - “Ele pegou a _________
A)
B)
C)
D)
E)

pera
pêra
pêra
pêra
pera

–
–
–
–
-

pelo –
pêlo –
pelo –
pelo –
pêlo -

pôr
por
por
pôr
pôr

03- Se você ____
campeonato
A)
B)
C)
D)
E)

__________ cabo para ________a mão nela”.

no próximo domingo e _______ de tempo ______ assistir a final do

vir – dispor – vá
vir – dispuser – vai
vier – dispor – vá
vier – dispuser – vá
vier – dispor – vai

04 - Assinale a única frase em que o “a” deve receber acento indicativo de crase.
A) Dedicava-se a crônica semanal com prazer.
B) Pegou um lápis e pôs-se a trabalhar.
C) Leu o texto de ponta a ponta.
D) A crônica fazia referência a pessoas comuns.
E) Algumas vezes dirigia-se a seu computador.

05- Assinale a alternativa em que a análise morfológica das palavras grifadas está incorreta.
A)
B)
C)
D)
E)

Os candidatos começaram a escrever. = advérbio
Eu a vi ontem. = pronome pessoal do caso oblíquo
Veja o que você fez. = pronome demonstrativo
O inspetor acaba de chegar. = artigo indefinido
Não sei se cursarei Direito ou Medicina. = conjunção alternativa
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06- Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente grafadas
A)
B)
C)
D)
E)

Jabuticaba – êmbulo – mágoa
Táboa – óbolo – tussir
Boeiro – íngoa – puleiro
Polenta – nódoa – engolir
N.d.a

07- Assinale, se houver, a alternativa onde haja uma palavra que pode ter as suas silabas
separadas de duas formas:

A)
B)
C)
D)
E)

Hesitação
sublinhado
hiato
história
n.d.a

08- Todas as frases abaixo estão corretas quanto à concordância verbal. Uma delas, porém,
admite uma outra concordância também correta. Assinale-a.
A) Atende a diferentes propósitos o uso do computador.
B) Precisa-se urgentemente de um novo computador.
C) Nunca se venderam tantos portáteis.
D) Malograram todas as suas tentativas.
E) Sou eu quem dependo mais dele.

09 - Em: “ler os códigos de barra”, o verbo em destaque é:
A) intransitivo.
B) transitivo indireto.
C) transitivo direto e indireto.
D) transitivo direto
E) impessoal
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10- A sociedade de consumo tem como meta fundamental produzir mercadorias, vendê-las, e
assim, num eterno circulo vicioso, envolvendo todos os homens numa rede de relações sociais,
em que o produzir e o adquirir mercadorias se tornam o eixo condutor de todas as ações
humanas. É uma sociedade em que a produção de bens é realizada para atender a demanda do
mercado. É isso que caracteriza um bem como mercadoria.
De acordo com o texto, a sociedade de consumo:
A) Tem como meta envolver todos os homens numa rede relações sociais que conduza a ação
comunitária.
B) Visa à incessante produção e venda de mercadorias, bens que preenchem as necessidades da
comunidade.
C) Pretende instaurar um círculo vicioso que, envolvendo todos os homens, torne eterna as
relações que atendem às necessidades humanas.
D) É uma sociedade que produz mercadorias e as vende para produzir outras mais necessárias
ao bem comum.
E) Produz mercadorias para conferir coerência e solidez às relações existentes na sociedade.
11- Dentre as alternativas a baixo, extraída de diversas fontes, existe uma que, do ponto de vista
da coerência, funciona como argumento contrário ao que diz o texto a baixo.
Assinale-a
A) Cresce, a olhos vistos, o número de empresas que decidiram investir mais nas escolaridades
de seus funcionários.
B) As melhores universidades brasileiras nada ficam a dever às de países com economia
compatível ou a menos às da França e Espanha.
C) Um funcionário com mais preparo intelectual entende melhor o processo de trabalho e
resolve problemas inesperados com mais facilidade.
D) Com a modernização, muitas atividades desaparecerão. Um funcionário com boa formação
escolar terá mais chance de reciclar-se e ser aproveitado em outras funções.
E) Dados o gigantismo do país e os problemas sociais daí decorrentes, é natural que
investimentos na área da educação fiquem relegados a um segundo plano.
12- Assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Seguia anexo o pedido de demissão.
Em anexo vinha um bilhete do prefeito.
O enredo em si mesmo não é tudo.
Homem só anda mesmo é no chicote.
Muito obrigado, disse a moça.

13- Marque a concordância verbal incorreta.
A)
B)
C)
D)
E)

Eu, tu e nossos amigos iremos no mesmo avião.
Tu e meus amigos ireis no mesmo trem.
Tu e meus amigos irão no mesmo trem.
V. Exª, eles e aqueles garotos seguirão depois.
Vossa Senhoria vos preocupais demasiadamente com vossa imagem .
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14 - Analise as afirmações.
I.
As palavras mecânico e alguém são acentuadas graficamente pela mesma razão.
II.
Na frase – a casa que eu admiro tem telhado vermelho – a palavra que é um pronome
que substitui a palavra casa.
III.
As palavras destacadas nas expressões – situação emocional e convivência harmônica
– apresentam a mesma forma no masculino.
Está correto o contido apenas em
A) I.
B) II.
C) III.
D) I e II.
E) II e III.
15 – Assinale a alternativa em que há ERRO quanto à ortografia.
A) exceção, excesso, flecha, enxergar.
B) pôs, quis, compusera, quiseram.
C) enchurrada, rigides, gelatinoza.
D) jibóia, pajé, gorjeta, pajem.
E) chuva, cansaço, chapéu, xadrez.
16- o quíntuplo de um numero X menos 8 é igual ao dobro desse numero, acrescido de 16. O
triplo do valor de X é.
A)
B)
C)
D)
E)

20
24
16
8
n.d.a

17- Qual o valor da expressão.
{(-2)-3
A)
B)
C)
D)
E)

+ [ ( - 2) 2 - 3 + (- 3) . 7] : [ 16 : ( - 4) ] } : ( - 3) é =

1
2
3
6
5

18- Um carro percorre 150 Km com 10 litros de gasolina. Quantos quilômetros percorrerá com 6
litros.
A)
B)
C)
D)
E)

80 Km
150 Km
90 Km
100 Km
120 Km
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19- A soma de três números consecutivos é 63. O menor deles é :
A)
B)
C)
D)
E)

22
20
14
18
23

20- A soma de um número com a sua quinta parte é igual a 2. Qual é esse numero.
A)
B)
C)
D)
E)

3/5
1/3
6/5
5/3
10/9

21- Numa cidade de 20.000 habitantes, 2/5 da população trabalha na agricultura. Isto significa
que o número de pessoas que não trabalha na agricultura é :
A)
B)
C)
D)
E)

4.000
8.000
10.000
6.000
12.000

22- Três pessoas possuem individualmente 1/6, 1/12 e 15% do capital de uma empresa. Qual a
participação conjunta das três pessoas no capital da empresa aproximadamente?
A) 25%
B) 35%
C) 40%
D) 45%
E) 50%
23- Hoje, um pai tem o dobro da idade de um filho. Dez anos atrás, o pai tinha o triplo da idade
que o filho tinha. Hoje a idade do pai é:
A)
B)
C)
D)
E)

20
30
40
25
35
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24- Em um jogo de da Seleção brasileira de basquete feminino, Hortência, Paula e Janete
marcaram juntas 55 pontos. Sabe-se que Hortência marcou o triplo de pontos que Janete e que
Paula marcou metade dos pontos que Hortência marcou. O total de pontos que Paula marcou foi.
A)
B)
C)
D)
E)

15
30
20
25
n.d.a

25- Duas empreiteiras foram contratadas por uma prefeitura para pavimentar uma estrada. Cada
uma começou em uma extremidade. Sabe-se que uma delas pavimentou 2/5 da estrada e a
outra os 81 Km restante. Pergunta-se: a extensão total da estrada é?
A)
B)
C)
D)
E)

135
125
160
152
140

Km
Km
Km
Km
Km

26- Duas fábricas de roupa apresentavam, em outubro de 2004, o seguinte quadro: a fábrica A
produzia 3000 peças por mês e a fábrica B produzia 1200 peças por mês. A partir de novembro
de 2004, a fábrica A vem aumentando mensalmente sua produção em 90 peças, e a fábrica B
vem aumentando mensalmente sua produção em 290 peças. Com base nessas informações,
pode-se estimar que a produção mensal da fábrica B será superior à produção mensal da fábrica
A, em número de peças, a partir do mês de:
A)
B)
C)
D)
E)

Abril de 2005.
Junho de 2005.
Agosto de 2005.
Março de 2005.
Maio de 2005.

27 - Numa firma, 40% dos operários trabalham de manhã, 35% à tarde e à noite trabalham 545
operários. Se todo operário trabalha somente em um período, então, trabalham à tarde nessa
firma:
A) 763 operários.
B) 872 operários.
C) 2.180 operários.
D) 800 operários.
E) 500 operários.
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28 - Um DVD foi programado para gravar 2 horas. Quanto tempo foi gravado, sendo que o que
resta para concluir é ¼ do que já passou?
A) 1 h 20 min.
B) 1 h 36 min.
C) 1 h 18 min.
D) 1 h 40 min.
E) 1 h 12 min.
29 – Atualmente quando um empregado sai de férias tem direito a 1/3 do salário como abono.
João, ao sair de férias, disse: “estou ganhando muito pouco. O abano mais R$ 600,00 (de horas
extras e atrasados) equivale a três vezes o meu salário”. João ganhava em reais:
A) R$ 175,00.
B) R$ 225,00.
C) R$ 200,00.
D) R$ 300,00.
E) R$ 250,00.
30 – O triplo de um numero diminuído da sua metade é igual a quinze. Qual é esse numero?
A) 5
B) 4.
C) 6.
D) 8.
E) 7
31- É competência do município de Vitorino, exceto:
A) legislar sobre assuntos de interesse local.
B) suplementar a legislação Federal e Estadual no que couber.
C) instituir e arrecadar tributos de qualquer natureza, bem como aplicar suas rendas, sem
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em
Lei.
D) Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e Estado programas de educação
pré-escolar e ensino fundamental.
E) n.d.a
32- Compete ao Presidente da Câmara Municipal, além de outras atribuições estipuladas no
regimento interno. Exceto:
A) Representar a Câmara Municipal
B) Declarar extinto o mandato de Prefeito, vice- Prefeito e vereadores, nos casos previstos em
Lei.
C) Acompanhar e supervisionar a redação das atas das demais sessões e preceder a sua leitura.
D) Exercer, em substituição, a chefia do Executivo Municipal nos casos previsto em Lei.
E) interpretar e fazer cumprir o regimento interno.
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33- A publicação das Leis e dos atos municipais, far-se-ão em órgão oficial ou, não havendo, em
órgão de imprensa local. Porém se não houver nem a imprensa local, qual deve ser a atitude da
Administração Pública:
A) Ficará a Administração Pública desincumbida de tal ônus, pois não tem culpa alguma de não
existir órgão oficial e imprensa local.
B) A Administração Pública deverá criar um jornal local para que seja publicada as Leis e atos
Municipais, pois não pode ficar fora das determinações da Lei.
C) A Administração Pública deverá imprimir em folha comum os atos municipais e Leis, e fazer a
distribuições das impressões, para que pelo menos um terço da população da cidade receba
tal impressão.
D) A publicação será feito por afixação, em local próprio e de acesso, público, na sede da
Prefeitura e Câmara Municipal.
E) A Administração Pública deverá mandar publicar seus atos e Leis em um jornal que tenha
circulação no Estado, para que atinja o maior numero de municípios possíveis.

34- Compete a Câmara Municipal, privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. Exceto:
A) Eleger sua mesa diretora, bem como destituí-la na forma da Lei Orgânica Municipal.
B) Elaborar seu regimento interno
C) Autorizar o Prefeito ao se ausentar do Município, quando a ausência exceder 15 (quinze) dias
e do País a qualquer tempo.
D) Legislar no município sobre assuntos de qualquer natureza, mesmo que contra Lei federal,
desde que o assunto seja de interesse local, permanecendo dessa forma o interesse local..
E) Autorizar referendo e convocar plebiscito.

35- O processo legislativo Municipal compreende a elaboração de diversas espécies de Leis. Quais
dentre as que estão a seguir, não são de competência da Câmara Municipal.
A)
B)
C)
D)
E)

Emendas a Lei Orgânica Municipal.
Leis Ordinárias.
leis Delegadas
Leis complementares
n.d.a

36- São objetos de Lei Complementar as seguintes matérias, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Regime Jurídico dos Servidores.
Código de Obras;
Código de Postura;
Código Tributário;
n.d.a
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37- O Prefeito Municipal não poderá ausentar-se do Município sem licença da Câmara, sob pena
de perda do mandato, salvo por período inferior a:
A)
B)
C)
D)
E)

30 dias.
10 dias
5 dias
15 dias
20 dias

38- A proposta de emenda a Lei Orgânica Municipal será discutida e votada em dois turnos de
discussão e votação, considerando-se aprovada, quando obtiver em ambos:
A)
B)
C)
D)
E)

1/3
1/3
2/3
2/3
1/2

dos
dos
dos
dos
dos

votos
votos
votos
votos
votos

dos
dos
dos
dos
dos

membros
membros
membros
membros
membros

da Câmara.
presentes.
da Câmara.
presentes
da Câmara

39- O limite prudencial de gastos com pessoal para o Poder Executivo fixado na Lei de
Responsabilidade Fiscal, corresponde ao percentual de:
A)
B)
C)
D)
E)

51,3%.
60%.
54%.
50%
35%

40 - A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra
renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro
no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de
diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:
I. demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de
receita da lei orçamentária e não afetará as metas de resultados fiscais previstas no
anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
II. estar acompanhada de medidas de compensação, por meio do aumento de receita,
proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou
criação de tributo ou contribuição.
III. Declaração do Ordenador da despesa que em dia com as obrigações do Tribunal de
Contas.

A)
B)
C)
D)
E)

Somente I esta correta.
I e II estão corretas
I e III estão corretas.
Somente II esta correta.
II e III estão corretas.
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41 -De acordo com a Lei Complementar nº 101 de 2000, é CORRETO afirmar:
A) A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas
ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus
créditos adicionais;
B) A destinação de recursos aplica-se a toda a administração indireta, inclusive fundações
públicas e empresas estatais, às instituições financeiras e também o Banco Central do Brasil;
C) Não dependem de autorização em lei específica as prorrogações e composições de dívidas
decorrentes de operações de crédito, bem como a concessão de empréstimos ou
financiamentos em desacordo com o caput, sendo o subsídio correspondente consignado na
lei orçamentária;
D) Salvo mediante lei específica que vede, poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive de
operações de crédito, para socorrer instituições do Sistema Financeiro Nacional, ainda que
mediante a concessão de empréstimos de recuperação ou financiamentos para mudança de
controle acionário;
E) O disposto no caput do art. 28 da referida lei, não proíbe o Banco Central do Brasil de
conceder às instituições financeiras operações de redesconto e de empréstimos de prazo
inferior a cento e oitenta dias.
42- Quanto aos contratos administrativos, é INCORRETO afirmar:
A) Regem-se pela Lei 8666/93 os contratos de obras, serviços, compras e alienações realizados
pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e dos Tribunais de Contas, nas três esferas
administrativas;
B) Contrato administrativo é todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração
Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a
estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada;
C) A Lei 8666/93 permite a contratação com prazo indeterminado;
D) O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à
Administração, em relação a eles, a prerrogativa de modificá-los, unilateralmente, para
melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado,
rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 desta Lei,
fiscalizar-lhes a execução, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do
ajuste e nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis,
pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar
apuração administrativa de faltas contratuais pelo contrato, bem como na hipótese de
rescisão do contrato administrativo;
E) Nenhuma das anteriores
43- Quanto às modalidades de licitação:
I – Concorrência é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que
atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do
recebimento das propostas, observada a necessária qualificação;
II - Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu
objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade
administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o
estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu
interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas;
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III – Convite é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de
habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no
edital para execução de seu objeto;
IV - Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho
técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores,
conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de
45 (quarenta e cinco) dias;
A)
B)
C)
D)
E)

Todas as alternativas estão corretas;
As alternativas I, II e III estão corretas;
As alternativas I, II e III estão incorretas;
A alternativa IV está incorreta;
Nenhuma das anteriores.

44- De acordo com a Lei de Responsabilidade fiscal:
I - É nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos
cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão;
II - É vedada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à
nova carga horária;
III - A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos a seguir: União: 50%, Estados: 60% ,
Municípios: 60% (sessenta por cento);
A)
B)
C)
D)
E)

Todas as alternativas estão incorretas;
Apenas a alternativa I está correta;
As alternativas I e III estão corretas;
As alternativas II e III estão corretas;
Todas as alternativas estão corretas.

45 - Se a despesa total com pessoal exceder ao limite prudência é vedado ao Poder Executivo:
I. concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a
qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou
contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;
II. criação de cargo, emprego ou função;
III. alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
IV. provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título,
ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das
áreas de educação, saúde e segurança;
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A)
B)
C)
D)
E)

Somente I esta correta.
I, II,III estão corretas
I e III estão corretas.
Somente II esta correta.
I, II, III e IV estão corretas.

46 - Assinale a alternativa INCORRETA no que diz respeito às disposições constitucionais sobre a
acumulação de cargos públicos.
A) Ao membro do Ministério Público é permitido o exercício de uma função pública de magistério.
B) É permitido o acúmulo remunerado de dois cargos públicos de professor, respeitados os
demais requisitos.
C) É permitido o acúmulo remunerado de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de
saúde, com profissões regulamentadas.
D) A vedação do acúmulo remunerado de cargos públicos estende-se a empregos ou a funções na
administração indireta, porém só alcança as autarquias e fundações públicas.
E) É permitido o acúmulo remunerado de um cargo de professor com outro, técnico ou científico.

47– De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64, os créditos adicionais classificam-se em:
I. Suplementares;
II. Especiais;
III. Extraordinários.
A) Somente III esta correta.
B) Somente II esta correta.
C) I e III estão corretas
D) III esta incorreta.
E) I, II e III estão corretas.
48- A Constituição da República Federativa do Brasil é:
A)
B)
C)
D)
E)

Formal, escrita, dogmática, promulgada, rígida e analítica;
Formal, escrita, histórica ou costumeira, promulgada, rígida e analítica;
Formal, escrita, dogmática, outorgada, semi-rígida e analítica;
Material, escrita, histórica ou costumeira, outorgada, rígida e sintética;
Formal, escrita, dogmática, promulgada, rígida e sintética.

49 – São princípios da Administração Pública:
1)
2)
3)
4)
5)

razoabilidade.
ampla defesa.
segurança jurídica.
legalidade.
moralidade.
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Estão corretas:
A) 1, 2, 4 e 5, apenas.
B) 1, 3, 4 e 5, apenas.
C) 1, 2, 3, 4 e 5.
D) 2, 4 e 5, apenas.
E) nda.
50 – Qual o período do estágio probatório que estará sujeito o servidor nomeado para cargo de
provimento efetivo, ao entrar em exercício?
A) 36 meses.
B) 12 meses.
C) 18 meses.
D) 24 meses.
E) nda.

_____________________________________________________BOA SORTE____

