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I N S T R U Ç Õ E S 
 

PROVA TEÓRICA 
 

006 – CIRURGIÃO DENTISTA 
 

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 cartão-
resposta. 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 cartão-
resposta e sua integridade. 
 
9. A duração da prova é de 04 (quatro) horas. A saída do candidato só será permitida após 
transcorrida 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-resposta. 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 
 

1. “O objetivo da dentística Restauradora no século XXI deveria ser postergar e prevenir a 
realização de restaurações”. Quais os fatores que afetam a retenção dos selantes de fóssulas e 
fissuras?  
 
1. Ausência de profilaxia prévia, prejudicando o condicionamento ácido. 
2. Contaminação por saliva da superfície condicionada ou durante a polimerização do selante. 
3. Absorção adequada sem o uso do condicionamento ácido na superfície dentária, sem profilaxia 
prévia. 
 
A) todas estão corretas. 
B) somente 1 e 3 estão corretas. 
C) somente 2 e 3 estão corretas. 
D) somente a 3 está correta. 
E) somente 1 e 2 estão corretas. 
 
 
 
2. Proporcionar saúde implica, necessariamente, em uniformizar tratamentos. Quais os fatores 
ligados aos pacientes que são importantes para planejar estratégias de tratamento? 
 
1. Hábitos. 
2. Dieta. 
3. Idade. 
4. Nacionalidade. 
5. Estado civil. 
 
A) todas estão corretas. 
B) 1 e 4 estão corretas. 
C) 2 e 5 estão corretas. 
D) 4 e 5 estão corretas. 
E) 1, 2 e 3 estão corretas. 
 
 
 
3. Quando prescrever somente anti-inflamatórios e analgésicos? 
 
A) Traumatismo com possibilidade de infecção; 
B) controle de dor e edema pós-traumáticos e pós cirúrgicos; 
C) Por que é um medicamento de 1ª escolha e nenhum apresenta efeitos colaterais; 
D) Quando o paciente for alérgico a qualquer tipo de medicação, seja ela qual for; 
E) Abscessos agudos, contendo bactérias aeróbicas e anaeróbicas G+ e G-. 
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4. Sobre o flúor é correto afirmar: 
 
A) Na mulher grávida a placenta age como uma proteção e não deixa passar flúor para o bebê, 

sendo que o feto é imune até os 6 meses de idade; 
B) Na incorporação de flúor no esmalte existem apenas 2 fases: fase não eruptiva e fase de 

nutrição pré-eruptiva; 
C) Quando ingerimos, o flúor já possui uma ação tópica sobre o esmalte, 75% encontra-se no 

plasma, que vai para os tecidos moles e volta para a boca através da saliva e fluido gengival;  
D) Dosagem do flúor para criança está relacionada com sua idade e altura; 
E) Encontra-se o flúor em todas as bebidas e alimentos. 
 
 
 
5. É uma neoplasia de origem epitelial, é invasiva e destrutiva, apresenta aspecto ulcerado 
profundo, tem contorno irregular, com base incontornada, suas bordas são roliças e endurecidas, 
no centro o aspecto é um leito crostoso e pode estar em todas as regiões da boca, sangra com 
facilidade; no inicio o paciente não apresenta enfartamento ganglionar. Sendo assim, que 
patologia está sendo relatada?  
  
A) Língua Pilosa ou grânulos de Fordyce; 
B) Parotidite crônica: S. viridans; 
C) Sialoadenites; 
D) Carcinoma espino celular; 
E) Síndrome de Sjogren. 
 
 
 
6. O que podemos considerar sobre o Sistema Único de Saúde?  
 
A) É um conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e Instituições Públicas 

Federais, Estaduais e Municipais; 
B) É um conjunto que abrange somente órgãos municipais; 
C) Sistema Único porque não segue nenhum tipo de princípios e doutrinas , é um órgão 

independente; 
D) Cada cidadão é diferente perante o SUS sendo classificados por sua idade, dando preferência 

aos idosos; 
E) É um conjunto de ações sociais feitas pelo governo estadual. 
 
 
 
7. Paciente chega ao consultório: sexo feminino, 67 anos, apresenta xerostomia, cerato-
conjuntivite seca, artrite reumatóide, atrofia de mucosa, relata queimação, faringite, laringite 
secas. Diante desses relatos podemos afirmar que se trata de : 
 
A) Mucocele; 
B) Xerostomia e Sialorréia; 
C) Sialorréia; 
D) Síndrome de Sjogren; 
E) Adenoma pleomórfico. 
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8. Programa Saúde da Família tem como diretrizes operacionais: 
 
A) Educação permanente; controle social adscrição da clientela; a família como enfoque 

principal; 
B) Objetiva promover saúde corporal não levando em conta a prevenção; 
C) Ações entre setores principais como diabetes; 
D) Não levar em consideração a saúde em geral somente assistência bucal; 
E) Diagnóstico e avaliações não fazem parte das diretrizes. 
 
 
 
9. Sabendo que a substantividade: tempo em a substância se mantém ativa quando ligada ao 
substrato.Sobre a placa bacteriana é correto afirmar: 
 
A) O controle químico não é indicado quando existe ausência de coordenação motora. 
B) Não é recomendável pacientes com implantes, usar dispositivos de liberação lenta no controle 

químico contra a película adquirida.  
C) Só é utilizado géis e dentifrícios em casos de alto risco de cárie. 
D) Controle químico é indicado em doenças periodontais agudas e também um adjunto ou 

substituto dos agentes mecânicos. 
E) Recursos químicos e mecânicos não fazem parte do controle de placas. 
 
 
 
10.O cariostático é uma forma em que se faz necessário um agente de controle da cárie, até que 
a criança possa receber o tratamento restaurador convencional, sem que piore ainda mais o 
estado bucal desta criança . 
Considerando este parágrafo .Qual é a ação do Cariostático? 
 
A) Remineralização da dentina careada , prevenções das lesões secundárias. 
B) Absorção no esmalte, aumentando a sensibilidade.  
C) Dispersar na proporção de S Muttans. 
D) Para melhor resultado aplicar em cavidades profundas. 
E) Redução de fóssulas e fissuras. 
 
 
 
11.Qual o tratamento que consiste na remoção do tecido dentário descalcificado, por meio de 
instrumentos manuais, e o preenchimento da cavidade será com cimento de ionômero de vidro 
(CIV). 
 
A) Necrose pulpar. 
B) ART (tratamento restaurador atraumático). 
C) Prevenção de fístula. 
D) Selantes. 
E) Cimentos resinosos fotoativos. 
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12.Sobre Patologias e variação da normalidade da língua é incorreto afirmar que:        
 
A) Papilite Foliácea: ocorre na borda lateral do dorso posterior da língua. 
B) Tórus lingual  ocorre crescimento e aumento das papilas unilaterais e bilaterais.  
C) Glossite Romboidal Média: elevação da parte posterior do dorso da língua, pode estar 

associada a candidíase.   
D) Anquiloglossia: língua presa sem tratamento, pode ser cirúrgico ou fonodiologo.  
E) Glossite Migratória Benigna: língua geográfica, área avermelhada esbranquiçada 
 
 
 
13.Sobre a classificação dos estudos epidemiológicos é incorreto afirmar que: 
 
A) Classificados como Descritivos ou Analíticos . 
B) Controlados ou não controlados. 
C) Observacionais ou experimentais. 
D) Incomparatível e horizontal. 
E) Prospectivos ou retrospectivos. 

 
 
 
14. Fazem parte dos fatores predisponentes da doença periodontal: 
 
A) Respiração nasal. 
B) Má oclusão e impactaçao alimentar. 
C) Região que contem água fluoretada. 
D) Aderência adequada do eptélio ao esmalte. 
E) Ausência das células G+ e G-  

 
 
 

15. Sobre anestesia com  vaso constritores, é incorreto afirmar: 
   
A) Reduzem o fluxo sanguíneo para o local da injeção. 
B) Aumenta o risco de toxidade e diminui a duração da ação anestésica. 
C) Reduz o sangramento local. 
D) Retarda a absorção do anestésico para o sistema cardiovascular. 
E) Volume maior de anestésico permanece no nervo. 
 
 
 
16. Para o controle da infecção deve-se aplicar técnicas que limitem a disseminação da 
contaminação. O que não faz parte da biosegurança? 
 
A) Assepsia e Antissepsia.  
B) Esterelização. 
C) Sanitização. 
D) Desenfecção e descontaminação. 
E) Sintetização e fricção. 
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17.Paciente de 27 anos apresenta como característica clínica assimetria facial lado afetado, 
sintomático porque esta infectado. Características radiográficas: unilocular, com halo radiopaco 
circundado, apresentando expansão na cortical, deslocamento dente envolvido/dente adjacente. 
Podemos afirmar que trata-se de: 
 
A) Cisto dentígero. 
B) Cialolitíase. 
C) Mucocele. 
D) Cialodenites. 
E) Grânulos de Fordeyce 
 
 
 
18. Abaixo esta os requisitos para que um material de proteção seja ideal. Assinale o incorreto: 
 
A) Ser biocompatível. 
B) Radiopacidade. 
C) Difícil escoamento e solúvel aos fluidos bucais. 
D) Evitar infiltração marginal. 
E) Atuar como agente bactericida ou bacteriostático. 
 
 

 
19. Sobre o material restaurador Amálgama, podemos afirmar que: 
 
A) O amálgama é um conjunto de ligas metálicas na qual precisa de oito componentes 

metálicos, exemplo: Alumínio. 
B) O sucesso da amálgama como material restaurador, pode ser atribuído aos resultados 

altamente positivos obtidos graças as suas excelentes propriedades, a qual torna o 
amálgama com uma ação anti-bacteriana. 

C) Tem difícil manipulação e alto custo. 
D) Por suas excelentes propriedades jamais vai existir incompatibilidade biológica com os 

tecidos bucais, exceto o estanho e bronze. 
E) O mercúrio não faz parte da liga metálica por ter sua propriedade tóxica. 
 
 
   
20. Prognóstico: curso e resultado da atividade de uma doença, bem como a possível resposta ao 
tratamento instituído. O que não faz parte do prognóstico: 
 
A) Idade do paciente. 
B) Condições sistêmicas. 
C) Números de dentes remanescentes. 
D) Morfologia dentária. 
E) Extrações de dentes  e movimentações ortodônticas. 
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21. O que não faz parte do controle mecânico da placa bacteriana: 
 
A) Remoção dos Depósitos de placa bacteriana supra e sub gengival das superfícies dentaria. 
B)  Microbiota compatível com a saúde periodontal . 
C) Redução da inflamação. 
D) Prevenção da formação de cáuculo. 
E) Remodelar os tecidos moles e duros, afim de se obter uma topografia harmoniosa e tornando 

impossível a remoção de todos os agentes irritantes. 
 
 
 
22. Cimento de ionômero de vidro  de acordo com suas indicações pode ser classificados em três 
grupos: 
 
1. TIPO 1 :  Indicados para cimentação de próteses de bandas ortodônticas na qual sua principal 

característica é a fluidez com partículas de tamanho reduzido. 
2. Tipo 2: Indicado para restaurações. 
3. Tipo 3: Indicado para forramento e selamento  de cicatrículas e fissuras, e na colagem de 

bracketes. 
 
A) Somente tipo 1 esta correta. 
B) O tipo 3 esta incorreto. 
C) Todos estão corretas. 
D) Somente o  tipo 2  e 3 estão corretos.   
E) Todos estão incorretos. 
 
 
 
23. É incorreto afirmar  sobre penicilinas: 
 
A) Pode ser realizada a injeção de penicilina. 
B) Não existe nenhum tipo de teste  para detectar hipersensibilidade à penicilina. 
C) Uns dos testes para detectar hipersensibilidade é o teste oral. 
D) Um dos testes  existentes contra hipersensibilidades é o teste cutâneo. 
E) Realizar o teste oral somente nos pacientes que receberam penicilina e apresentaram outras 

reações que não seja edema de glote,  hipertensão ou choque. 
 
 
 
24. Qual dessas patologias das alterações do desenvolvimento dos dentes que podemos 
considerar que esta incorreta: 
 
A) Macrodontia: dente com dimensões maiores do que o natural. 
B) Dilaceração é o desvio angular das raízes. 
C) Concrescência é a união da raizes pelo cemento. 
D) Displasia dentinária tipo I , principal característica é a união de  duas raízes  e camada 

espessa de esmalte. 
E) Displasia dentinária tipo 2,   principal característica é contrição cervical e extensão apical da 

câmara pulpar. 
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25. O que não faz parte das propriedades do hidróxido de cálcio:  
 
A) Usado para o forramento de cavidades profundas ou capeamento pulpar ditreto. 
B) Ação antibacteriana-dentina careada. 
C) Baixos valores de resistência a tração e compressão. 
D) Fornece isolamento térmico e elétrico. 
E) Altos valores de resistência a tração e compressão e capeamento pulpar indireto. 
 
 
 
26. Os vernizes são classificados em dois grupos, quais são eles: 
 
A) Cavitário comun e cavitário modificado. 
B) Cavitário Sanitizado cavitário Sintetizado. 
C) Cavitário extratificado e cavitario sintetizado. 
D) Verniz extratificado e  cavitário comum. 
E) Verniz simples  e  sanitizado. 
 
 
 
27. O que é Linquem  plano? 
   
A) É um tumor odontogênico. 
B) Lesão branca mucocutânea inflamatória crônica, atinge a mucosa bucal. 
C) É uma doença que envolve os nervos destinados aos dentes. 
D) Infecção fúngica e sistêmica, ocorre por feses de morcego e aves. 
E) É uma doença bacteriana superficial altamente contagiosa, pode ser confundido com herpes. 
 
 
 
28. O que não faz parte dos principais princípios para interpretação de radiografias? 
 
A) A região a ser interpretada deve aparecer totalmente na radiografia. 
B) A radiografia a ser interpretada deve  abranger não só a região suspeitada, mas também 

tecidos circundantes. 
C) Há necessidade de conhecimento das estruturas anatômicas e suas variações. 
D) Uma radiografia deve apresentar o máximo de detalhes em um grau médio de densidade e 

contraste. 
E) Não tem necessidade de ter conhecimento das estruturas anatômicas, pois entidades 

patológicas geralmente não aparecem em imagem radiográficas. 
 
 
 
29. Marque a questão incorreta sobre o cimento de ionômero de vidro: 
 
A) A liberação de flúor ocorre com maior intensidade nas primeiras 48 hs. 
B) A perda de íons (flúor,cílica,sódio) não são de importância estrutural para o material, portanto 

sua liberação não provoca perda na resistência. 
C) Não tem capacidade e reencorporaçao de flúor. 
D) O flúor pode ser incorporado pelo biofilme e película adquirida. 
E) Aplicação de flúor gel acidulado ( 1,23%) proporciona níveis mais elevados de incorporação e 

posterior liberação. 
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30. Marque a questão que não faz parte das relações mucogengivais: 
 
A) Extensão da faixa de gengiva inserida. 
B) Relação entre a profundidade de sondagem e junção mucogengival. 
C) Influência das inserções musculares e fibrosas. 
D) Implicações estéticas. 
E) Ausência de sensibilidade dentinária. 
 
 

 
31. O que não conseguimos visualizar no exame radiográfico? 
 
A) Proporção corono-radicular. 
B) Presença de cáuculo dental 
C) Adaptação cervical de restaurações. 
D) Extensão e morfologia radicular. 
E) Aspectos da crista óssea interproximal, mobilidade dental e presença de sangramento 

gengival. 
 
 
 
32.Sobre cicatrização é incorreto afirmar que: 
 
A) A cicatrização de primeira intenção: cooptação das bordas da ferida, tecido de granulação não 

visível. 
B) Cicatrização de segunda intenção: não cooptação das bordas da ferida, cicatrização é mais 

lenta e requer reposição de colágeno. 
C) Na primeira semana a formação do coágulo dentro do alvéolo, migração epitelial. 
D) Quarta a sexta semana não tem formação total de tecido ósseo e ausência de tecido de 

granulação. 
E) Cicatrização de terceira intenção: expõem tecido velho ao novo. 
 
 
 
33. Não faz parte das características da alveolite: 
 
A) Presença de dor. 
B) Presença de odor desagradável. 
C) Tratamento é de irrigação com soro fisiológico. 
D) Não usar antissepticos bucais, pois dependendo das propriedades químicas são muito fortes. 
E) O tratamento é de antibioticoterapia( local ou sistêmicas) 
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34. O que é hiperplasia fibrosa inflamatória? 
 
A) É a elevação da parte posterior do dorso da língua. 
B) É conhecida como língua geográfica. 
C) Tumefação, lesões sólidas e circunscritas. 
D) Irritação crônica de baixa intensidade e de longa duração, associada ao uso de próteses mal 

adaptadas. 
E) Crescimento ósseo nodular, podendo ser unilateral ou bilateral. 

 
 
 

35.Sobre controle químico da placa bacteriana, o que esta incorreto afirmar sobre agentes 
oxigenantes: 

 
A) Indicado para Guna e periodontites. 
B) O uso deve ser por tempo limitado. 
C) Pode causar queimaduras e irritações ao tecido. 
D) Microrganismo anaeróbios sobrevivem na presença de O2 por possuírem enzimas 

neutralizantes. 
E) São agentes oxigenantes: peróxido de hidrogênio e peroxiborato de sódio. 
 
 

 
36. Programa saúde da família o que não faz parte dos procedimentos metodológicos: 
 
A) Levantamento epidemiológico odontológico. 
B) Dados pesquisados pelos agentes comunitários de saúde. 
C) Procedimentos curativos. 
D) Visitas domiciliares. 
E) Atuar na comunidade somente com trabalhos educativos, dando exclusividade a teatros e 

palestra. 
 
 
 
37. O que não faz parte das recomendações de suplementos com flúor: 
 
A) Não deve ser recomendados para indivíduos menores de três anos de idade. 
B) Devem ser dirigidos apenas para indivíduos com alto risco de cárie. 
C) Devem ser embalados com um regime de utilização claramente escrito. 
D) Devem ser recomendadas somente em regiões fluoretadas. 
E) Devem ser vendidos apenas na forma de comprimidos mastigáveis e sob prescrição. 
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38. Marque a questão incorreta sobre as principais doenças possíveis de transmissão durante o 
atendimento odontológico: 
 
A) Sífilis: o período de maior risco de transmissão do microorganismo é a fase primária e 

secundária da doença. 
B) Gonorréia: a contaminação se dá pelo contato com as lesões bucais 
C) Herpes: O vírus HPV é transmitido com maior freqüência no contato indireto com lesões. 
D) Sarampo: A transmissão pode ser diretamente através de gotículas nasofaríngeas. 
E) Tuberculose: A transmissão mais comum é via secreção nasofaringea, eliminada pela tosse. 
 
 
 
39. Sobre o tratamento restaurador atraumático, deve ser considerado uma medida de saúde 
pública, e também, como um programa de controle de cárie e caráter permanente. Marque a 
questão incorreta: 
 
A) É indicado para pessoas que vivem em comunidades carentes, menos previlegiadas. 
B) Uma das vantagens é o baixo custo. 
C) É contra indicado se tiver presença de fístulas. 
D) Técnica indolor e rápida aplicação. 
E) É contra indicado em pacientes incapacitados. 
  
 
 
40. Quando temos o flúor presente no meio bucal, a saliva tem sua capacidade de reposição 
mineral aumentada. Marque a questão incorreta sobre o flúor. 
 
A) Se o ph cair abaixo de 5,5 a saliva perde sua capacidade de reposição mineral, mas o dente 

continua recebendo íons cálcio e fósforo do meio sob a forma de fluorapatita. 
B) Caso a água de uso do local seja fluoretada, haverá necessidade do uso do fluorsistêmico e 

desnecessário ressaltar a ação tópica do flúor. 
C) O creme dental tem sido considerado muito eficaz, de fácil utilização, a freqüência exposição 

com o flúor diminui a perda de minerais frente a variação do ph salivar. 
D) A intoxicação pelo flúor pode ser aguda ou crônica. 
E) Pacientes que apresentam média ou alta atividade de cárie deve receber aplicação tópica de 

flúor e realizar bochechos diários. 
 
 
 
 
 
41 - 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. 
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42- Assinale a alternativa em que a análise morfológica das palavras grifadas está incorreta. 
 
A) Os candidatos começaram a escrever.  = advérbio  
B) Eu a vi ontem.  = pronome pessoal do caso oblíquo 
C) Veja o que você fez.  = pronome demonstrativo  
D) O inspetor acaba de chegar.  = artigo indefinido  
E) Não sei se cursarei Direito ou Medicina. = conjunção alternativa  
 
43 - 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 
 
 
 
44- Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente grafadas  
 
A) Jabuticaba – êmbulo – mágoa  
B) Táboa – óbolo – tussir  
C) Boeiro – íngoa – puleiro  
D) Polenta – nódoa – engolir  
E) N.d.a   
 
 
45- 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) 20 
B) 30 
C) 40 
D) 25 
E) 35 
 
 
 
46- 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) 135 Km 
B) 125 Km 
C) 160 Km 
D) 152 Km 
E) 140 Km 
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47 - 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. 
 
 
 
48- São objetos de Lei Complementar as seguintes matérias, exceto:  
 
A) Regime Jurídico dos Servidores. 
B) Código de Obras; 
C) Código de Postura;  
D) Código Tributário;  
E) n.d.a 
 
 
49- 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) 30 dias. 
B) 10 dias 
C) 5 dias   
D) 15 dias  
E) 20 dias 
 
 
 
50- 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) 1/3 dos votos dos membros da Câmara.  
B) 1/3 dos votos dos membros presentes.  
C) 2/3 dos votos dos membros da Câmara. 
D) 2/3 dos votos dos membros presentes 
E) 1/2 dos votos dos membros da Câmara 
 
 
 
_____________________________________________________BOA SORTE____ 
 




