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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 
 
1. A Constituição Federal de 1988 garante ao povo brasileiro: 
I. Saúde como direito de todos e dever do Estado,  
II. Acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação 
de sua saúde. 
III. Participação comunitária no planejamento e fiscalização das ações e serviços de saúde. 
Frente a essas afirmativas podemos dizer que: 
(a) Apenas I é verdadeira 
(b) I e II são verdadeiras 
(c) Todas são verdadeiras 
(d)  I e III são verdadeiras 
 
2. O Agente Comunitário de Saúde irá atuar no Sistema Único de Saúde (SUS) em nível local, 
portanto, suas ações deverão estar em conformidade com os princípios do SUS. Dentre esses 
princípios a Lei 8.142 de 1990 destaca a participação comunitária na gestão do SUS por meio de 
instâncias organizadas como Conferências e Conselhos de Saúde. Em relação ao Conselho de Saúde 
é correto afirmar EXCETO: 
(a) O Conselho de Saúde é um órgão organizado composto por representantes do governo, 
prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. 
(b) Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância 
correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. 
(c) As decisões do Conselho serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em 
cada esfera do governo. 
(d) O Conselho de Saúde é composto por representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários, sendo que a representação do governo deverá ser de 50% do total 
de integrantes. 
 

3. O entendimento sobre saúde expresso na Lei 8.080 de 1990 diz: 
(a) A saúde é determinada e condicionada a fatores como 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. 
(b) A saúde deve ser entendida como a ausência de doença 
(c) A saúde é um completo bem estar físico, emocional e espiritual. 
(d) A saúde é determinada condições físicas e mentais de um sujeito. 
 
4. Quanto à profissão de Agente Comunitário de Saúde estabelecida na Lei Nº 10.507, DE 10 DE 
JULHO DE 2002 é CORRETO afirmar: 
(a) O exercício da profissão de Agente Comunitário de Saúde dar-se-á exclusivamente no setor de 
instituições privadas.  
(b) O exercício da profissão de Agente Comunitário de Saúde dar-se-á tanto no setor de instituições 
privada quanto na esfera do Sistema Único de Saúde - SUS 
(c) O exercício da profissão de Agente Comunitário de Saúde dar-se-á exclusivamente no setor do 
Sistema Único de Saúde – SUS e sob supervisão do gestor local. 
(d) O exercício da profissão de Agente Comunitário de Saúde dar-se-á tanto no setor da iniciativa 
privada quanto no setor do Sistema Único de Saúde – SUS, porém, sob supervisão do gestor do 
SUS. 
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5. A Portaria Nº 648, DE 28 DE MARÇO DE 2006 que Aprova a Política Nacional de Atenção 
Básica aponta como princípios gerais para a Estratégia de Saúde da Família: 
I. Atuar no território, realizando cadastramento domiciliar, diagnóstico situacional, ações dirigidas 
aos problemas de saúde de maneira pactuada com a comunidade onde atua, buscando o cuidado dos 
indivíduos e das famílias ao longo do tempo, mantendo sempre postura pró-ativa frente aos 
problemas de saúde-doença da população. 
II. Planejar as atividades com base no diagnóstico médico e tendo como foco os hipertensos e 
diabéticos. 
III.  Buscar a integração com instituições e organizações sociais, em especial em sua área de 
abrangência, para o desenvolvimento de parcerias;  
IV. Ser um espaço de construção de cidadania. 
A alternativa Verdadeira: 
(a) Todas estão corretas 
(b) Somente I está correta 
(c) Somente II está incorreta 
(d) Somente II e I estão corretas 
 
6. Em relação às atribuições dos profissionais das equipes de Saúde da Família, marque a 
alternativa que NÃO corresponde a atribuição do Agente Comunitário de Saúde. 
(a)  Estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas, visando à 
promoção da saúde e a prevenção das doenças, de acordo com o planejamento da equipe; 
(b) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados; 
(c) Orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; 
(d) Entregar medicamentos para hipertensos conforme prescrição médica.  
 
7. Marque V(verdadeiro) F (falso). 
(   ) O Agente comunitário de Saúde é um personagem fundamental na Atenção Primária à Saúde.  
(   ) É quem está mais próximo dos problemas que afetam a comunidade.  
(  ) Seu trabalho tem como principal objetivo realizar a cura e tratamento de doenças na 
comunidade. 
(  ) É alguém que se destaca pela capacidade de se comunicar com as pessoas e pela liderança 
natural que exerce. 
(   ) Quando encontra na comunidade uma situação-problema difícil de ser resolvida, pede ajuda aos 
seus amigos e familiares. 
A sequência correta é: 
(a) V-V-F-V-F 
(b) V-V-V-F-F 
(c) F-F-F-V-V 
(d) V-V-V-V-F 
 
8. Situações de risco são aquelas em que uma pessoa ou grupo de pessoas “corre perigo”, isto é, tem 
maior possibilidade ou chance de adoecer ou até mesmo de morrer. Considerando que o Agente 
Comunitário de Saúde necessita identificar situações e encaminhar aos setores e ou profissionais 
competentes, marque a alternativa que caracteriza as situações de risco. 
I. Bebês que nascem com menos de 3.500g. 
II. Filhos de mães que fumam, bebem bebidas alcoólicas e usam drogas na gravidez. 
III. Pessoas com deficiência que não têm acesso às ações e serviços de saúde, sejam estes de 
promoção, proteção, diagnóstico, tratamento ou reabilitação. 
IV. Baixa renda, desemprego, acesso precário a bens e serviços (água, luz elétrica, transporte etc.). 
(a) Todas as alternativas são situações de risco exceto a I. 
(b) As alternativas II e III são situações de risco, porém, a I e IV não são situações de risco. 
(c) Apenas a alternativa II e III são situações de risco. 
(d) As alternativas II e IV são situações de risco, mas a alternativa III não é considerada uma 
situação de risco. 
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9. Analise as seguintes situações e a depois assinale a(s) alternativa(s) Verdadeira(s). 
A) A ACS Vera está realizando o cadastramento das famílias da microárea sob sua 
responsabilidade. Ao chegar à residência da Senhora Anita, Vera, assim como em todas as outras 
residências: apresenta-se, explica o objetivo de sua visita, solicita autorização para realizar o 
cadastro e de imediato começa a fazer apenas as perguntas contidas na Ficha A. Encerra a visita 
agradecendo a Senhora Anita por ter colaborado com a entrevista. 
B) A ACS Maria está realizando o cadastramento das famílias da microárea sob sua 
responsabilidade. Ao chegar à residência da Senhora Júlia, Maria, assim como em todas as outras 
residências: apresenta-se, explica o objetivo de sua visita, solicita autorização para realizar o 
cadastro e salienta a Sr.ª Júlia que ela tem toda a liberdade para expressar outras informações e ou 
necessidades que porventura não estejam contempladas no roteiro da Ficha A. Encerra a visita 
agradecendo a Senhora Júlia por ter colaborado com a entrevista. 
I. Na situação B, a ACS privilegia os conhecimentos técnicos e os instrumentos, sem dar muita 
atenção para as reais necessidades da família.  
II. Na situação A, a ACS privilegia os conhecimentos técnicos e os instrumentos, sendo a Ficha A o 
elemento central para a realização do cadastramento.  
III. Na situação B, a ACS utilizou seus conhecimentos técnicos em uma interação que valorizou o 
aspecto relacional e o cuidado com a família.  
IV.  Na situação A o instrumento roteiro/questionário serviu como apoio ao processo, e não como 
elemento central.  
(a) Duas alternativas sãoVerdadeiras 
(b) Três alternativas são Verdadeiras 
(c) Uma alternativa é Falsa 
(d) Uma alternativa é verdadeira 
 
10. Considerando que o território (microárea de atuação) é a base do trabalho do ACS, marque a 
resposta correta: 
(a) O território, segundo a lógica da saúde é apenas de um espaço delimitado geograficamente. 
(b) Território, segundo a lógica da saúde, não é apenas um espaço delimitado geograficamente, mas 
sim, um espaço de “vida pulsante” onde as pessoas vivem, estabelecem relações sociais, trabalham, 
cultivam suas crenças e cultura. 
(c) O território segundo a lógica da saúde será definido somente pelo nº de famílias cadastradas e 
extensão territorial. 
(d)  Trabalhar com território implica processo de coleta e sistematização apenas dos dados 
demográficos,  
 
11. A visita domiciliária é a atividade mais importante do processo de trabalho do ACS, portanto, 
para que ela seja realizada com qualidade é necessário: 
(a) Que ela seja planejada procurando utilizar melhor o tempo do ACS e não o das pessoas 
visitadas. 
(b) A pessoa a ser visitada não necessita ser informada do motivo e da importância da visita. 
Chamá-las sempre pelo nome demonstrará respeito e interesse por elas. 
(c) É fundamental que tanto o ACS quanto os demais profissionais aprendam a interagir com a 
comunidade, sem fazer julgamentos quanto à cultura, crenças religiosas, situação socioeconômica, 
etnia, orientação sexual, deficiência física entre outros. 
(d) Após a realização da visita, o ACS não necessita verificar se o objetivo foi alcançado ou avaliar 
possíveis falhas, isso acarretaria perda de tempo para visitar as próximas famílias.  
 
12. Analise as alternativas abaixo e marque a INCORRETA: 
É por meio da visita domiciliária que o ACS terá a possibilidade de: 
(a) Identificar as famílias que necessitam de acompanhamento mais frequente ou especial. 
(b) Divulgar e explicar o funcionamento do serviço de saúde e quais as atividades disponíveis 
(c) Impor hábitos de higiene às famílias que vivem em condições de higiene precárias. 
(d) Registrar adequadamente as atividades realizadas, assim como outros dados relevantes, para os 
sistemas nacionais de informação disponíveis para o âmbito da Atenção Primária à Saúde. 
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13. Analise a seguinte figura: 

 
 
• Podemos dizer que se trata de uma atividade educativa para a população?(Sim) ou (Não) 
• Essa atividade está sendo compreendida pelos participantes?(Sim) ou (Não) 
• Da forma como está sendo exposto o tema, é possível que a pessoas, ali presentes, se conheçam, 
troquem experiências e informações? (Sim) ou (Não) 
• A forma como está sendo exposto o tema, indica uma posição autoritária do profissional? (Sim) 
ou (Não)  
Marque a alternativa que corresponde ao número de vezes que você marcou a palavra SIM: 
(a) Uma 
(b) Duas 
(c) Três 
(d) Quatro 
 
14.  (I) “No grupo, ao compartilhar dúvidas, sentimentos e conhecimentos, as pessoas têm a 
oportunidade de ter um olhar diferente das suas dificuldades. (II) A forma de trabalhar com o grupo 
contribui para o indivíduo perceber suas necessidades, reconhecer o que sabe e sente, estimulando 
sua participação ativa nos atendimentos individuais subsequentes” (Texto extraído do Manual: O 

trabalho do Agente Comunitário de Saúde, 2009, p. 52). O autor deste texto está se referindo  
(a) A uma atividade de educação em saúde, que para ter êxito, as pessoas devem permanecer 
sentadas, uma atrás da outra, ouvindo atentamente o profissional da saúde, pois ele é quem sabe de 
todas as coisas. 
(b)  A uma atividade de educação em saúde, que para ter êxito, as pessoas devem sentar em círculo, 
e ouvir atentamente o profissional da saúde, pois ele é quem sabe de todas as coisas. 
(c) A uma atividade de educação em saúde, que para ter êxito, as pessoas devem sentar em círculo, 
conversar umas com as outras apenas quando o profissional der espaço para isso, pois ele é quem 
sabe de todas as coisas. 
(d) A uma atividade de educação em saúde, que para ter êxito, as pessoas devem sentar em círculo, 
conversar umas com as outras, trocar experiências de vida e o  profissional deverá ser apenas o 
mediador da reunião, pois o objetivo é que uns aprendam com os outros e que o profissional 
aprenda com a população. 
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15. Agente Comunitário de Saúde, no dia-a-dia do seu trabalho tem muitos exemplos de que para a 
saúde das pessoas vários fatores têm que ser identificados. Entre eles, um muito importante é a 
alimentação e nutrição. Desta forma, é necessário que o ACS conheça a situação da alimentação e 
da nutrição na comunidade e na família. Marque a alternativa que corresponde à segurança 
alimentar: 
(a) Só podemos dizer que uma família ou comunidade está em segurança alimentar quando ela tem 
apenas capacidade de consumir alimentos saudáveis. 
(b) Só podemos dizer que uma família ou comunidade está em segurança alimentar quando ela tem 
capacidade de produzir, adquirir, armazenar, conservar e preparar uma alimentação de qualidade 
adequada a suas necessidades. 
(c)  Só podemos dizer que uma família ou comunidade está em segurança alimentar quando ela tem 
apenas capacidade adquirir e consumir uma alimentação de qualidade adequada a suas 
necessidades. 
(d) Só podemos dizer que uma família ou comunidade está em segurança alimentar quando ela tem 
capacidade de adquirir uma alimentação rica em gorduras, sais minerais e vitaminas. 
 
16. O Programa Bolsa Família foi criado para melhorar as condições de vida, saúde e educação das 
famílias. Para isso, as famílias beneficiárias têm compromissos que fortalecem as ações dos 
programas. São as chamadas condicionalidades. Desse modo, marque a alternativa que corresponde 
a algumas das condicionalidades que a família que se beneficia do programa deve cumprir e que o 
ACS deve incentivar: 
(a) Gestantes devem fazer inscrição no pré-natal, comparecer nas consultas, mas não precisam 
participar das atividades educativas nos grupos de gestantes. 
(b) Os responsáveis por crianças menores de 7 anos não precisam manter o calendário vacinal das 
crianças em dia, apenas realizar o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento nutricional. 
(c) Os responsáveis por crianças menores de 7 anos precisam manter o calendário vacinal das 
crianças em dia, e realizar o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento nutricional. 
(d) Gestantes devem fazer inscrição no pré-natal, comparecer nas consultas apenas em casos de dor 
e sangramento e não precisam participar das atividades educativas nos grupos de gestantes. 
 
17.  Para garantir e receber o benefício do Programa Bolsa família, as famílias que possuem 
crianças e adolescentes de 6 a15 anos de idade devem: 
(a) Garantir a frequência de, no mínimo, 85% das aulas a cada mês. SE houver faltas, é preciso 
informar a escola e explicar a razão. 
(b) Matricular as crianças e adolescentes nas escolas de futebol e dança. 
(c) Garantir a frequência de, no mínimo, 50% das aulas no ano. 
(d) Garantir a frequência de, no mínimo, 50% das aulas no mês. 
 
18. Em relação ao acompanhamento de crianças recém-nascidas, o Agente Comunitário de Saúde 
deverá verificar: 
(a) Se já foi feito o batismo, e orientar a mãe para não expor o bebê ao sol antes de completar 7 
dias. 
(b) Se já foi feito o teste do pezinho e as vacinas – BCG, hepatite B e indicar o uso de Novalgina 
gotas em caso de febre. 
(c) A higiene do corpo, da boca, a presença de assaduras, frequência das trocas de fraldas, observar 
o relacionamento da mãe, dos pais ou da pessoa que cuida da criança. 
(d) Se a criança chora muito, indicar aos pais o uso de AAS infantil após o banho. 
 
19. São orientações do Agente comunitário de Saúde sobre os cuidados para o Bebê com assadura: 
(a) Deixar o bebê com fraldas para tomar banho de sol, até as 10 horas da manhã e sem fralda após 
as 16 horas, por cinco minutos. 
(b) Deixar o bebê sem fraldas para tomar banho de sol, até as 10 horas da manhã e após as 16 horas, 
por cinco minutos. 
(c) Orientar o uso de pó de café ou talco por três dias. 
(d) Orientar o uso de creme dental uma vez ao dia.  
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20. Em relação à vacinação, você deverá orientar a procurar a Unidade de Saúde as crianças que: 
(a) Não tiverem a marca (cicatriz) da vacina BCG no braço direito, após seis meses da aplicação da 
vacina. 
(b) Tiverem o registro da aplicação de qualquer uma das vacinas na Caderneta da Criança 
(c) Tiverem informações sobre aplicações de vacinas que estejam registradas na Caderneta. 
(d) Compareceram no dia agendado pela UBS para a vacinação. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Responda as questões de 21 a 23, de acordo com o texto abaixo:  
 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
 
 
 

Você é do bem ou do mal? 

Há poucos dias eu passeava de carro com a minha família. Dirigindo o 
veículo, escutava a brincadeira de meus dois filhos, que se divertiam com bonecos, 
no banco traseiro. Em determinado momento um dos bonequinhos perguntou para 
o outro, em voz alta "Você é do bem ou do mal?". A resposta foi um grito "Do 
bem! Iááááhh!". Como a vida seria fácil se os adultos tivessem a sinceridade das 
crianças. Chegaríamos para um desconhecido e perguntaríamos: você é do bem ou 
do mal? Tão simples. Só que as relações humanas não são assim. As brincadeiras 
infantis nos enganam, pois vamos ficando maduros e o questionamento sempre 
retorna "Ele será do bem?". Somos atrapalhados pelo imenso quebra-cabeça que é 
o ser humano. Uma grande colcha de retalhos, com pedaços brancos e porções 
negras. Erros e acertos. Amigos e inimigos. A maioria, como eu e você, pecam na 
falha de comunicação – não possuem mau coração. Apenas uma pequena minoria 
é que se enquadra no "bom" ou "mau". Para ser uma referência de bondade é 
preciso carregar a bandeira da doação e do amor. Conheci algumas pessoas assim; 
plumas brilhantes na minha vida. Já o identificador da maldade está na arrogância 
e na destruição (a maldade é apenas um hábito). A verdade é que de modo geral, 
somos inocentes e um pouco perdidos. Não sabemos ser pais, amigos, filhos, 
chefes, empregados – estamos sempre aprendendo tudo! Enfim, a gentileza é um 
começo saudável. Ser educado e paciencioso. Isso nos deixará com a alma leve e 
facilitará o caminho.  

Giovani Pasini 
e-mail: gpasini@ig.com.br 

blog: giovanipasini-educacao.blogspot.com 
(Jornal Expresso Ilustrado – Expresso 2, Santiago-RS) 

21. Após a leitura atenta do texto, pode-se identificar como tema: 
(a) As relações humanas. 
(b) A maldade humana. 
(c) A bondade humana. 
(d) A sinceridade das crianças. 
 
22. A interpretação da frase “A maioria, como eu e você, pecam na falha de comunicação – não 
possuem mau coração.” (linhas 12 e 13) está correta em: 
(a) As pessoas não se expressam. 
(b) A maioria das pessoas peca no coração. 
(c) A maioria das pessoas não tem bom coração. 
(d) A maioria das pessoas não expressa a bondade na comunicação.   
 
23. A oposição de sentido que ocorre no texto é: 
(a) bondade e maldade 
(b) bondade e sorriso 
(c) arrogância e maldade 
(d) maldade e destruição  
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24. Encontre a alternativa que apresenta erro de concordância do verbo SER: 
(a) Da cidade à ilha é uma hora e quarenta minutos. 
(b) Amanhã devem ser dez de maio. 
(c) Isso são águas passadas. 
(d) Dois mais dois é quatro. 
 
25. Ache a alternativa que se completa corretamente com apenas uma das formas verbais entre 
parênteses: 
(a) Uma porção de folhas (sumiu / sumiram). 
(b) A maior parte dos carros (eram brancos / era branca). 
(c) Mais de um carro (enguiçou / enguiçaram). 
(d) 50% da turma (é incapaz / são incapazes) de pensar. 
 
26. Indique a frase que não se completa corretamente com “a”: 
(a) Fique atento __ essas explicações. 
(b) Vizinho __ nós moravam portugueses. 
(c) Resido __ Rua do Ouro. 
(d) Ela tem horror __certos animais. 
 
27. Assinale a alternativa onde ocorre erro de pontuação. 
(a) Os pássaros, sempre, voltam para os ninhos. 
(b) Na semana passada, os meninos deixaram seus brinquedos no parque. 
(c) Se não estivesse chovendo, teria ido ao cinema. 
(d) Manoel, o padeiro, quebrou a perna e não veio hoje. 
 
28. Assinale a frase que apresenta erro de ortografia. 
(a) A feijoada foi preparada na tigela de barro. 
(b) O cliente deu uma boa gorjeta ao garçom. 
(c) Laura não gosta de licor de jenipapo. 
(d) Fizeram uma delicioso prato com berinjela. 
 
29. Em qual das alternativas abaixo ambas as palavras apresentam 8 letras e 6 fonemas? 
(a) gasolina - cochicho 
(b) passarela - passeata 
(c) assessor - guitarra 
(d) salsicha - caridade 
 
30. Analise sintaticamente os termos em destaques na seguinte frase: A marcha alegre se espalhou 
na avenida... 
(a) predicado 
(b) sujeito 
(c) substantivo 
(d) adjetivo 
 
31. A frase inteiramente correta quanto à concordância verbal é: 
(a) Será que ainda é possível prever as manobras do governo, neste cenário econômico que se 
caracteriza por tantas incógnitas? 
(b) Por que se permite as cenas de violência, de que estão recheadas a televisão brasileira? 
(c) As pessoas que se vem mostrando satisfeitas com o país são as beneficiárias das medidas que se 
veio implantando. 
(d) Se qualquer um de nós lhes emprestássemos apoio, mereceriam o repúdio de toda a população. 
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32. A flexão de todos os verbos está correta na frase: 
(a) Os policiais que os deteram, na manhã de ontem, há muito vêm agindo de modo arbitrário. 
(b) Caso não ajam a tempo, pediremos que seja estendido o prazo de apresentação de seus 
documentos. 
(c) Assim que reavermos nossas malas, remarcaremos as passagens. 
(d) Quando eles reverem o caso, haverão de chegar a novas conclusões. 
 
Leia o excerto abaixo para responder às questões 33 e 34.  
 

– Bastam de provocações! 
– Foi o grito que puderam ouvir os que se achavam próximos do presidente da Assembléia, 

quando já fazia dez minutos que nenhum dos parlamentares da oposição conseguia ir além da 
primeira frase, no momento de se encaminhar as votações. 
 
33. Em respeito às normas de concordância verbal, é preciso corrigir as seguintes formas do texto 
acima: 
(a) fazia e encaminhar. 
(b) bastam e fazia. 
(c) bastam e encaminhar. 
(d) fazia e conseguia. 
 
34. Em respeito à Nova Ortografia da Língua Portuguesa, é preciso corrigir a palavra Assembléia, 
do texto acima, por: 
(a) assémbleia 
(b) assêmbleia 
(c) assembleia 
(d) assembleía 
 
35. Dadas as palavras: 
1) des-a-ten-to 
2) sub-es-ti-mar 
3) trans-tor-no 
 
Constatamos que a separação silábica está correta: 
(a) apenas em 3 
(b) apenas em 2 
(c) apenas em 1 
(d) em todas as palavras 
 
 
LEGISLAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 
36. Em relação ao cargo de agente comunitário de saúde, é incorreto afirmar que : 
(a) deve residir na comunidade onde irá atuar; 
(b) tem carga horária semanal de 40 horas; 
(c) deve realizar curso introdutório e de formação inicial e contínua; 
(d) poderá acompanhar as famílias à distância, evitando a proximidade com pessoas doentes. 
 
37. O agente comunitário de saúde tem como atribuições: 
(a) concorrer à escala de serviço nos finais de semana e feriados; 
(b) estimular a participação da comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de 
qualidade de vida; 
(c) executar atividades de assistência de enfermagem; 
(d) atuar na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância 
epidemiológica.  
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38. Não está entre os direitos individuais e coletivos estabelecidos pela Constituição Federal: 
(a) ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 
(b) é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 
(c) seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário; 
(d) é garantido o direito de propriedade. 
 
39. Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de São Pedro do Sul, é correto 
afirmar que: 
(a) todos os cargos serão providos por concurso público; 
(b) adquirem estabilidade todos os servidores públicos após dois anos de efetivo exercício; 
(c) a remoção do servidor poderá ocorrer a pedido, atendida a conveniência do serviço; 
(d) o valor da função gratificada não será cumulado com o vencimento do cargo de provimento 
efetivo. 
 
40. Quanto à Lei Orgânica Municipal, é incorreto afirmar que: 
(a) não cabe ao Município desenvolver ações para desestimular o consumo de cigarros ou similares; 
(b) o Município poderá instituir regime previdenciário próprio ou vincular-se a regime 
previdenciário  federal ou estadual; 
(c) o Município poderá consorciar-se com outros municípios, mediante autorização legislativa, para 
a realização de obras de prestação de serviços públicos de interesse comum; 
(d) ao Município caberá planejar e executar a política de saneamento básico em articulação com o 
Estado e a União.  
 
41. Quanto ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de São Pedro do Sul, é 
correto afirmar que: 
(a) é vedado conceder licença para tratar de assuntos particulares, sem remuneração, durante o 
período de estágio probatório; 
(b) pode-se conceder licença para tratar de assuntos particulares, por até dois anos, desde que o 
servidor esteja há, pelo menos, seis meses, no exercício de seu cargo;  
(c) uma vez solicitada por prazo determinado, a licença não poderá ser interrompida; 
(d) uma vez solicitada a licença, o servidor automaticamente fica afastado do exercício de suas 
funções. 
 
42. O servidor público municipal poderá afastar-se do serviço, sem qualquer prejuízo, nos casos 
seguintes, com exceção de: 
(a) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos ou enteados e irmãos, 
pelo prazo de cinco (5) dias consecutivos; 
(b) falecimento de avós, sogro ou sogra, por dois dias consecutivos; 
(c) casamento, por cinco dias consecutivos; 
(d) divórcio, por dois dias consecutivos. 
 
43. Quanto ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de São Pedro do Sul, é 
correto afirmar que: 
(a) não é considerado como de efetivo exercício do serviço a licença prêmio; 
(b) o afastamento para tratamento de saúde é descontado do tempo de efetivo exercício do serviço; 
(c) a apuração do tempo de serviço  será feita em dias; 
(d) não é concedida licença à mãe que adotou filho. 
 
44. Não está entre os casos de demissão do servidor, nos termos do Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos do Município de São Pedro do Sul: 
(a) abandono de cargo; 
(b) improbidade administrativa; 
(c) manifestação política contrária ao partido do Prefeito em exercício; 
(d) aplicação irregular de dinheiro público.  
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45. O Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de São Pedro do Sul estabelece: 
(a) não está entre os beneficiários de pensão por morte o irmão não emancipado, menor de 21 anos, 
ainda que fosse dependente do servidor falecido; 
(b) o pagamento do salário família é condicionado à apresentação anual de atestado de vacinação 
obrigatório do filho ou equiparado; 
(c) o valor mensal da pensão por morte sempre será equivalente ao salário mínimo; 
(d) a pensão por morte poderá ser paga semanalmente. 
 
46. Nos termos da Lei Orgânica Municipal, não está entre os objetivos da política de assistência 
social: 
(a) amparo aos carentes e desassistidos; 
(b) promoção e integração ao mercado de trabalho; 
(c) proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 
(d) garantia de emprego aos ex-presidiários. 
 
47. Quanto à aposentadoria, pode-se afirmar que o servidor público municipal: 
(a) será aposentado compulsoriamente aos sessenta e cinco anos de idade; 
(b) a aposentadoria por invalidez será concedida ao servidor que, após vinte e quatro (24) meses de 
licença para tratamento de saúde, for considerado inválido para o serviço público, mediante laudo 
de junta médica; 
(c) não terá direito à aposentadoria proporcional ao tempo de serviço; 
(d) a aposentadoria, seja voluntária ou por invalidez, vigorará a partir do pedido, pelo servidor. 
 
48. Não está entre os deveres do servidor público municipal: 
(a) cumprir ordens de seus superiores, ainda que manifestamente ilegais; 
(b) exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo; 
(c) atender com presteza ao público em geral; 
(d) guardar sigilo sobre os assuntos de seu local de trabalho.   
 
49. Pode-se afirmar que o servidor público municipal deve:  
(a) ser assíduo e pontual ao serviço; 
(b) tratar com urbanidade as pessoas; 
(c) manter espírito de cooperação e solidariedade com os colegas; 
(d) chegar, sempre que possível, quinze minutos antes do horário de trabalho. 
 
50. Para a promoção do desenvolvimento econômico do Município, não é correto: 
(a) fomentar a livre iniciativa; 
(b) aumentar os entraves burocráticos, para limitar  o exercício da atividade econômica; 
(c) estimular o associativismo e o cooperativismo; 
(d) racionalizar a utilização dos recursos naturais. 
 
 




