
Concurso Público/2012

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 -  A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo de preenchimento 

do cartão de respostas.

2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a 
ela não retornar, será eliminado.

3 - Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na 
sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata 
de suas respectivas assinaturas.

4 - Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões, pois a 
imagem do seu cartão de respostas será disponibilizado em  
http://concursos.biorio.org.br 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
1 - Confira atentamente se este caderno de perguntas, que contém  

40 questões objetivas, está completo.

2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 4 (quatro) opções e somente 
uma correta.

3 -  Confira se seus dados e o cargo escolhido, indicados no cartão de 
respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique 
imediatamente ao Fiscal ou ao Chefe de Local. Terminada a 
conferência, você deve assinar o cartão de respostas no espaço 
apropriado.

4 -  Confira atentamente se o número que consta neste caderno de 
perguntas é o mesmo do que consta em seu cartão de respostas. Se 
notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal ou ao 
Chefe de Local.

5 -  Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, 
amassado, dobrado nem manchado.

6 - Para cada questão objetiva são apresentadas quatro alternativas de 
respostas, apenas uma das quais está correta. Você deve assinalar 
essa alternativa de modo contínuo e denso.

7 -  Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada 
errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.

Cuidador Saúde Mental

AGENDA 

l 23/04/2012, divulgação do gabarito 
da Prova objetiva: 
http://concursos.biorio.org.br 

l 26/04/2012, disponibilização das 
Imagens dos Cartões Respostas das 
Provas Objetivas

l 26 e 27/04/2012, recursos contra 
formulação e conteúdos da Prova 
Objetiva na Internet: 
http://concursos.biorio.org.br 

l 09/05/2012, divulgação do resultado 
da análise dos recursos da Prova 
Objetiva. 

l 14/05/2012, divulgação do Resultado 
Final da Prova Objetiva. 

l Informações: 

Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h
 
Internet: 
http://concursos.biorio.org.br 

E-mail: 
resende2012@biorio.org.br

Código: CSM01

Caderno: 1   Aplicação: Manhã
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto:

GIRAFA

 Leio que no Jardim Zoológico há uma girafa, 
macho e triste, chamada Santoro, que matou a companheira 
e por sua vez está morrendo de tristeza. Ao lado da notícia, 
uma foto do animal: o pescoço infinito ergue contra as 
nuvens do céu uma cabeça de fábula. É a própria imagem 
da solidão.
 Todo homem solitário é uma girafa. Perdoem 
se deliro, mas é. Como veem, discordo de Kafka, que 
transformou um homem solitário em inseto. Há os que 
viram inseto, admito, mas há os que atravessam as ruas 
vertiginosamente sós, com a cabeça nas nuvens. Se ser 
solitário é ser girafa, o que não será uma girafa solitária?
 Consulto o fascinante livro Mamíferos, editado 
pelo MEC, aprendo que nas horas de aflição as girafas 
gemem baixinho — é a sua fala. E, para confirmar minha 
intuição, leio que, por ter pescoço tão comprido, a girafa 
não consegue lamber o próprio corpo. É a companheira 
quem faz esse serviço para ela. Quer dizer que uma girafa 
solitária não se basta, nem pra se coçar. A forma diz tudo. 
O pescoço a distancia de si mesma. E penso com mais 
pena ainda na girafa Inocêncio Santoro, só, no Jardim 
Zoológico, fitando por cima das árvores um horizonte 
sem esperanças...

                             girafa                    farol
                                             gira
                                             sol          faro
                             girassol                           

 Mistura de bicho e planta, a girafa é quase um 
ente mitológico. Com sua forma antiga e onírica, ela 
parece vir de uma idade em que não apenas os homens 
mas a própria natureza gostava de sonhar.

(GULLAR, Ferreira. Melhores Crônicas de Ferreira 

Gullar. São Paulo: Global, 2004. p. 129-130.)

1 - Em “...ergue contra as nuvens do céu uma cabeça 
de fábula.”, o vocábulo em destaque possui  algumas 
expressões que representam sinônimos abaixo listadas, 
EXCETO UMA. Assinale-a:

(A) enredo alegórico;
(B) narração folclórica;
(C) historieta de fantasia;
(D) aventura verídica.

2 - Em “Perdoem se deliro, mas é.”, a palavra assinalada 
só poderá ser substituída sem qualquer prejuízo do sentido 
original da frase pelo seguinte verbo:

(A) desvario;
(B) grito;
(C) insisto;
(D) repito.

3 - “Todo homem solitário é uma girafa”. A figura de 
linguagem que se destaca na construção da frase é a:

(A) hipérbole;
(B) metáfora;
(C) ironia;
(D) antítese.

4 - Em “...o pescoço infinito ergue contra as nuvens do céu 
uma cabeça de fábula.”, há emprego da seguinte figura de 
linguagem:

(A) hipérbole;
(B) metáfora;
(C) ironia;
(D) antítese.

5 - O tema “girafa” na crônica de Gullar é uma espécie de 
imagem para ilustrar a seguinte questão sobre a condição 
humana:

(A) o desejo;
(B) a ira;
(C) a inveja;
(D) a solidão.

6 - Assinale a ÚNICA alternativa em que foram marcadas 
apenas palavras variáveis:

(A) “É a companheira quem faz esse serviço para ela.”
(B) “É a companheira quem faz esse serviço para ela.”
(C) “É a companheira quem faz esse serviço para ela.”
(D) “É a companheira quem faz esse serviço para ela.”

7 - Todas as palavras foram corretamente identificadas 
quanto à sua classe gramatical, EXCETO UMA. 
Assinale-a:

(A) “Quer dizer que uma girafa solitária não se basta, 
nem pra se coçar.” (advérbio de negação)

(B) “Quer dizer que uma girafa solitária não se basta, nem 
pra se coçar.” (conjunção)

(C) “Quer dizer que uma girafa solitária não se basta, 
nem pra se coçar.” (substantivo)

(D) “Quer dizer que uma girafa solitária não se basta, nem 
pra se coçar.” (pronome possessivo)
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8 - Em “...aprendo que nas horas de aflição as girafas 
gemem baixinho...”, a oração em destaque exerce o 
mesmo valor de um:

(A) adjetivo;
(B) substantivo;
(C) advérbio de lugar;
(D) advérbio de tempo.

9 - Assinale a ÚNICA alternativa em que foi corretamente 
identificada a função sintática do termo em destaque:

(A) “Mistura de bicho e planta, a girafa é quase um ente 
mitológico.” (adjunto adnominal)

(B) “Mistura de bicho e planta, a girafa é quase um ente 
mitológico.” (objeto direto)

(C) “Mistura de bicho e planta, a girafa é quase um ente 
mitológico.” (núcleo do sujeito)

(D) “Mistura de bicho e planta, a girafa é quase um ente 
mitológico.” (vocativo)

10 - “Leio que no Jardim Zoológico há uma girafa, 
macho e triste...”. A oração destacada é classificada como:

(A) oração principal;
(B) oração coordenada assindética;
(C) oração subordinada adverbial de lugar;
(D) oração subordinada substantiva objetiva direta.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11 - A negação de “João gosta de música e de festa” é:

(A) João não gosta de música ou não gosta de festa;
(B) João não gosta de música nem de festa;
(C) João gosta de música ou não gosta de festa;
(D) João não gosta de música ou gosta de festa.

12 - Se é verdade que “Todo fluminense é orgulhoso” 
então o seguinte argumento é verdadeiro:

(A) como Pedro não é fluminense, então não é orgulhoso;
(B) como Joaquim não é orgulhoso, então é fluminense;
(C) como João não é orgulhoso, então não é fluminense;
(D) como Mário é orgulhoso, então é fluminense.

13 - Observe a sequência:   12,  21,  30,  39, ... O próximo 
termo é:

(A) 45;
(B) 48;
(C) 50;
(D) 53.

14 - A mensagem secreta “UFN KPHP  IPKF”, escrita 
num código simples, foi facilmente decodificada e 
significa: “TEM JOGO HOJE”. Assim, a mensagem 
“POUFN GBMIPV”, escrita no mesmo código, pode ser 
decodificada como:

(A) ONTEM FALHOU;
(B) MATEM MOSCAS;
(C) CONTEM COMIGO;
(D) LUTEM MUITO.

15 - O número de bactérias numa cultura dobra a cada 
hora. Assim, o número de bactérias agora existentes 
chegará a mais de 100 vezes o número atual daqui a:

(A) 6 horas;
(B) 7 horas;
(C) 50 horas;
(D) 51 horas.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
16 - As ações e serviços públicos de saúde e os serviços 
privados contratados ou conveniados que integram o 
Sistema Único de Saúde (SUS) obedecem, dentre outros, 
aos princípios descritos a seguir, EXCETO um. Assinale-o.

(A) participação da comunidade;
(B) igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou 

privilégios de qualquer espécie;
(C) uso da epidemiologia apenas para o estabelecimento 

de prioridades, sem impacto na alocação de recursos 
ou na orientação programática;

(D) direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua 
saúde.

17 - Avalie se compete à direção municipal do SUS, dentre 
outras, as seguintes ações:

I - Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços 
de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.

II -  Participar da execução, controle e avaliação das ações 
referentes às condições e aos ambientes de trabalho.

III - Executar serviços de vigilância epidemiológica, vigilância 
sanitária, de alimentação e nutrição, de saneamento básico 
e de saúde do trabalhador.

IV - Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.

Estão corretos os itens:

(A) I e II, apenas;
(B) II, III e IV, apenas;
(C) I, II e IV, apenas;
(D) I, II, III e IV.
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18 - Em relação à política de recursos humanos na área da 
saúde NÃO é correto afirmar que:

(A) será formalizada e executada, articuladamente, pelas 
diferentes esferas de governo;

(B) visa a organizar um sistema de formação de recursos 
humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de 
pós-graduação, além da elaboração de programas de 
permanente aperfeiçoamento de pessoal;

(C) os serviços públicos que integram o Sistema Único de 
Saúde (SUS) não constituem campo de prática para 
ensino e pesquisa;

(D) tem por objetivo a valorização da dedicação exclusiva 
aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).

19 - Em relação ao atendimento domiciliar e à internação 
domiciliar  no âmbito do Sistema Único de Saúde, avalie 
as afirmativas a seguir:

I - Na modalidade de assistência de atendimento e 
internação domiciliares incluem-se, principalmente, 
os procedimentos médicos, de enfermagem, 
fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, 
entre outros necessários ao cuidado integral dos 
pacientes em seu domicílio. 

II - O atendimento e a internação domiciliares serão 
realizados por equipes multidisciplinares que atuarão 
nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e 
reabilitadora. 

III - O atendimento e a internação domiciliares podem 
ser realizados sem indicação médica, desde que com 
expressa concordância do paciente e de sua família. 

Estão corretas as afirmativas:

(A) I e II, apenas
(B) I e III, apenas;
(C) II e III, apenas;
(D) I, II e III.

20 - O campo de atuação do Sistema Único de Saúde 
(SUS) NÃO inclui:

(A) a participação na formulação da política e na execução 
de ações de saneamento básico;

(B) a formulação das políticas de previdência social;
(C) a vigilância nutricional e a orientação alimentar;
(D) a formulação da política de medicamentos.

21 - “As Conferências de Saúde e os Conselhos de 
Saúde terão sua organização e normas de funcionamento 
definidas em _________, aprovadas pelo ___________.”

(art 1º, Lei 8142/90)

As lacunas são corretamente preenchidas respectivamente 
por:

(A) regimento próprio / respectivo conselho;
(B) lei / Ministério da Saúde;
(C) lei / Congresso Nacional;
(D) regimento próprio / Congresso Nacional.

22 - Em relação à responsabilidade do governo municipal 
na área de saúde, avalie as afirmativas a seguir:

I - A estratégia adotada no país reconhece o município 
como o principal responsável pela saúde de sua 
população.

II - O gestor municipal deve aplicar recursos próprios e os 
repassados pela União e pelo estado.

III - O município formula suas próprias políticas de saúde 
e também é um dos parceiros para a aplicação de 
políticas nacionais e estaduais de saúde.

IV - O município coordena e planeja o SUS em nível 
municipal, respeitando a normatização federal e o 
planejamento estadual.

Estão corretas as afirmativas:

(A) I e II, apenas;
(B) I, III e IV, apenas;
(C) II, III e IV, apenas;
(D) I, II, III e IV.

23 - Avalie se são objetivos do HumanizaSUS:

I -  Ampliar as ofertas da Política Nacional de Humanização 
aos gestores e aos conselhos de saúde, priorizando a 
atenção básica/fundamental e hospitalar, com ênfase 
nos hospitais de urgência e universitários.

II - Incentivar a inserção da valorização dos trabalhadores 
do SUS na agenda dos gestores, dos conselhos de 
saúde e das organizações da sociedade civil.

III - Divulgar a Política Nacional de Humanização e 
ampliar os processos de formação e produção de 
conhecimento em articulação com movimentos 
sociais e instituições.

Estão corretos os objetivos:

(A) I e II, apenas
(B) I e III, apenas;
(C) II e III, apenas;
(D) I, II e III.



CUIDADOR SAÚDE MENTAL                                                                                        CADERNO 1

24 - O HumanizaSUS aposta nas inovações em saúde 
descritas a seguir, EXCETO uma. Assinale-a.

(A) valorização dos diferentes sujeitos – usuários, 
trabalhadores e gestores - implicados no processo de 
produção de saúde;

(B) desestímulo à autonomia desses sujeitos e ao 
protagonismo dos coletivos;

(C) proposta de um trabalho coletivo para que o SUS seja 
mais acolhedor, mais ágil e mais resolutivo;

(D) estabelecimento de vínculos solidários e de 
participação coletiva no processo de gestão.

25 - A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado prover as condições indispensáveis 
ao seu pleno exercício. Em relação ao tema, avalie as 
afirmativas a seguir:

I - 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 no estabelecimento de condições que 
assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

II - O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, 
das empresas e da sociedade.

III - A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, 
entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento 
básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, 
o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços 
essenciais; os níveis de saúde da população expressam a 
organização social e econômica do País.

Estão corretas as afirmativas:

(A) I e II, apenas;
(B) II e III, apenas;
(C) I e III, apenas;
(D) I, II e III.

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

26 - “De Volta Para Casa” é um programa de ________ 
de pessoas acometidas de transtornos mentais, egressas de 
_______  internações. 

As lacunas são corretamente preenchidas por:

(A) reintegração social / longas;
(B) reintegração social / curtas;
(C) monitoramento / sucessivas;
(D) monitoramento / esporádicas.

27 - Em relação ao Programa “De Volta Para Casa” é 
correto afirmar que:

(A) destina-se prioritariamente a jovens amparados por 
sentenças judiciais baseadas no Estatuto da Criança e 
do Adolescente;

(B) pretende reverter gradativamente um modelo de 
atenção centrado na referência à internação em 
hospitais especializados por um modelo de atenção de 
base comunitária, consolidado em serviços territoriais 
e de atenção diária;

(C) atua principalmente nos hospitais psiquiátricos por 
intermédio de equipes multiprofissionais;

(D) tem como foco principal o gerenciamento e controle 
da distribuição gratuita de medicamentos destinados a 
portadores de transtornos mentais internados.

28 - O auxílio-reabilitação psicossocial de que trata a Lei 
10708/03 é um benefício pago mensalmente pelo prazo 
de:

(A) seis meses;
(B) nove meses;
(C) um ano;
(D) dois anos.
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29 - Avalie se são requisitos cumulativos para a obtenção 
do benefício criado pela Lei 10708/03: 

I - O paciente seja egresso de internação psiquiátrica 
cuja duração tenha sido, comprovadamente, por um 
período igual ou superior a dois anos.

II - A situação clínica e social do paciente não justifique 
a permanência em ambiente hospitalar, indique 
tecnicamente a possibilidade de inclusão em programa 
de reintegração social e a necessidade de auxílio 
financeiro.

III - Haja expresso consentimento do paciente, ou de 
seu representante legal, em se submeter às regras do 
programa.

IV - Seja garantida ao beneficiado a atenção continuada 
em saúde mental, na rede de saúde local ou regional.

Estão corretos os itens:

(A) I e II, apenas;
(B) III e IV, apenas;
(C) I, II e IV, apenas;
(D) I, II, III e IV.

30 -  Avalie se as afirmativas a seguir, acerca do pagamento 
do auxílio-reabilitação psicossocial criado pela lei 
10708/03 estão corretas:

I – O pagamento do auxílio-reabilitação psicossocial será 
suspenso se o beneficiário for reinternado em hospital 
psiquiátrico. 

II - O pagamento do auxílio-reabilitação psicossocial 
será suspenso quando alcançados os objetivos de 
reintegração social e autonomia do paciente. 

III - O pagamento do auxílio-reabilitação psicossocial 
será interrompido, em caso de óbito, no mês seguinte 
ao do falecimento do beneficiado. 

Estão corretas:

(A) I e II, apenas;
(B) I e III, apenas;
(C) II e III, apenas;
(D) I, II e III.

31 - Em relação às Residências Terapêuticas NÃO é 
correto afirmar que:

(A) são locais de moradia destinadas a pessoas com 
transtornos mentais que permaneceram em longas 
internações psiquiátricas e estão impossibilitadas de 
retornar às suas famílias de origem;

(B) são centrais no processo de institucionalização e 
requalificação dos hospitais psiquiátricos;

(C) são moradias mantidas com recursos financeiros 
anteriormente destinados aos leitos psiquiátricos;

(D) para cada morador de hospital psiquiátrico transferido 
para a residência terapêutica, um igual número de 
leitos psiquiátricos deve ser descredenciado do SUS e 
os recursos financeiros que os mantinham devem ser 
realocados para os fundos financeiros do estado ou 
do município para fins de manutenção dos Serviços 
Residenciais Terapêuticos. 

32 - As características físico-funcionais dos Serviços 
Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental incluem as 
listadas a seguir, EXCETO uma. Assinale-a:

(A) devem apresentar estrutura física situada fora 
dos limites de unidades hospitalares gerais ou 
especializadas, seguindo critérios estabelecidos pelos 
gestores municipais e estaduais;

(B) devem oferecer sala de estar com mobiliário adequado 
para o conforto e a boa comodidade dos usuários;

(C) devem abrigar um número de no máximo doze 
usuários, acomodados na proporção de até quatro por 
dormitório;

(D) devem garantir, no mínimo, três refeições diárias: 
café da manhã, almoço e jantar.

33 - Avalie se o Projeto Terapêutico dos Serviços 
Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental deve ser 
baseado nos seguintes princípios e diretrizes:

I - Ser centrado nas necessidades dos usuários, visando 
à construção progressiva da sua autonomia nas 
atividades da vida cotidiana e à ampliação da inserção 
social.

II - Ter como objetivo central contemplar os princípios 
da reabilitação psicossocial, oferecendo ao usuário 
um amplo projeto de reintegração social, por meio 
de programas de alfabetização, de reinserção no 
trabalho, de mobilização de recursos comunitários, de 
autonomia para as atividades domésticas e pessoais e 
de estímulo à formação de associações de usuários, 
familiares e voluntários. 

III - Respeitar as dificuldades do usuário como cidadão 
sem condição de desenvolver uma vida com qualidade 
e integrada ao ambiente comunitário.

Estão corretas as afirmativas:

(A) I e II, apenas;
(B) I e III, apenas;
(C) II e III, apenas;
(D) I, II e III.
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34 - Os direitos da pessoa portadora de transtorno mental 
incluem os a seguir listados, EXCETO: 

(A) ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, 
consentâneo às suas necessidades;

(B) receber o menor número possível de informações a 
respeito de sua doença e de seu tratamento;

(C) ser tratada com humanidade e respeito e no interesse 
exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar 
sua recuperação pela inserção na família, no trabalho 
e na comunidade;

(D) ser protegida contra qualquer forma de abuso e 
exploração.

35 - A internação psiquiátrica involuntária deve ser 
comunicada ao Ministério Público Estadual, pelo 
responsável técnico do estabelecimento no qual tenha 
ocorrido, no seguinte prazo:

(A) 24 horas;
(B) 48 horas;
(C) 72 horas;
(D) 96 horas.

36 - A Portaria 246/GM, de 17/02/2005, destina, para o 
Distrito Federal, os estados e os municípios, incentivo 
financeiro para implantação de Serviços Residenciais 
Terapêuticos(SRT). Avalie se ela estabelece, como 
exigência para que o repasse do incentivo financeiro seja 
efetivado, que o gestor responsável pelo SRT encaminhe 
à Secretaria de Atenção à Saúde - SAS e para a Secretaria 
de Saúde Estadual correspondente, se for o caso, os 
seguintes documentos:

I - Termo de compromisso do gestor local assegurando 
o início do funcionamento do Serviço Residencial 
Terapêutico em até um ano após o recebimento do 
incentivo. 

II - Projeto terapêutico do serviço residencial.
III - Identificação do serviço de saúde mental e/ou equipe 

de saúde mental responsável pelo suporte terapêutico 
aos moradores do Serviço Residencial Terapêutico. 

IV - Proposta técnica de aplicação dos recursos. 

Estão corretos os itens:

(A) II, III e IV, apenas;
(B) I, II e III, apenas;
(C) I, II e IV, apenas;
(D) I, II, III e IV.

37 - Avalie se, de acordo com a Portaria 2077/GM, de 
31 de outubro de 2003, cabe à Secretaria de Atenção à 
Saúde do Ministério da Saúde, ouvida a Comissão de 
Acompanhamento do Programa “De Volta Para Casa”, 
dentre outras, as seguintes ações:

I - conceder o auxílio-reabilitação psicossocial.
II - decidir sobre inclusão e exclusão de beneficiário no 

Programa.
III - decidir sobre o pedido de renovação e homologá-lo 

ou não.
IV - decidir sobre habilitação de Município no Programa 

“De Volta Para Casa”.

Estão corretas as ações:

(A) I e II, apenas;
(B) III e IV, apenas;
(C) I, III e IV, apenas;
(D) I, II, III e IV.

38 - Avalie se os deveres do servidor municipal de 
Resende incluem, além dos que lhe cabem em virtude de 
seu cargo e dos que decorrem, em geral, de sua condição 
de servidor público:

I - Comparecer ao serviço com assiduidade e pontualidade, 
nas horas de trabalho ordinário e extraordinário, 
quando convocado.

II - Executar os serviços que lhe competirem e 
desempenhar, com zelo e presteza, os trabalhos de que 
for incumbido.

III - Tratar com urbanidade os colegas e as partes, 
atendendo a estas sem preferência pessoais.

IV - Guardar sigilo sobre os assuntos da administração.
Estão corretos os itens:

(A) I e III, apenas;
(B) II e IV, apenas;
(C) I, II e III, apenas;
(D) I, II, III e IV.

39 - Os servidores municipais de Resende têm, dentre 
outros, os seguintes direitos, EXCETO:

(A) salário mínimo, fixado em lei federal, com reajustes 
periódicos;

(B) irredutibilidade do salário, salvo o disposto em 
convenção ou acordo coletivo e bilateral;

(C) décimo-terceiro e décimo-quarto salário com base na 
remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

(D) gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 
um terço a mais do que o salário normal.
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40 - Em relação ao servidor público municipal de Resende 
NÃO é correto afirmar que:

(A) o servidor público será aposentado compulsoriamente  
aos sessenta anos de idade, com proventos 
proporcionais ao tempo de serviço;

(B) o servidor público será aposentado voluntariamente 
aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, e aos 
trinta, se mulher, com proventos integrais;

(C) são estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os 
servidores nomeados em virtude de concurso público;

(D) o servidor público estável só perderá o cargo em 
virtude de sentença judicial transitada em julgado 
ou mediante processo administrativo em que lhe seja 
assegurada ampla defesa.






