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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA 
 

CARGO: EDUCADOR SOCIAL 
EDITAL Nº 001/2013 

DATA: 22/12/2013 - PERÍODO: MANHÃ 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora do seu início. 
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 TECNOLOGIA 
 
1º Para começar, ele nos olha na cara. Não é como 
a máquina de escrever, que a gente olha de cima, com 
superioridade. Com ele é olho no olho. Ou tela no olho. 
Ele nos desafia. Parece estar dizendo: vamos lá, seu 
desprezível pré-eletrônico, mostre o que você sabe 
fazer. A máquina de escrever faz tudo que você manda, 
mesmo que seja a tapa. Com o computador é diferente. 
Você faz tudo que ele manda. Ou precisa fazer tudo ao 
modo dele, _______ ele não aceita. Simplesmente 
ignora você. Mas se apenas ignorasse ainda seria 
suportável. Ele responde. Repreende. Corrige. Uma tela 
vazia, muda, nenhuma reação aos nossos comandos 
digitais, tudo bem. Quer dizer, você se sente como 
aquele cara que cantou a secretária pelo telefone antes 
de se dar conta de que era uma secretária eletrônica. É 
um _________, só que privado. Mas quando você o 
manda fazer alguma coisa, mas manda errado, ele diz 
“errado”. Não diz “Burro”, mas está implícito. É pior, 
muito pior. Às vezes, quando a gente erra, ele faz “bip”. 
Assim, para todo mundo ouvir.  
2º Outra coisa: ele é mais inteligente que você. 
Sabe muito mais coisa e não tem nenhum pudor em 
dizer que sabe. Que ele só desenvolverá todo o seu 
potencial quando outro igual a ele o estiver 
programando. A máquina de escrever podia ter recursos 
que você também nunca usaria, mas não tinha a mesma 
empáfia, o mesmo ar de quem só aguentava os 
humanos por falta de coisa melhor, no momento. E a 
máquina, mesmo nos seus instantes de maior 
impaciência conosco, jamais faria “bip” em público. 
3º Dito isto, é preciso dizer também que quem 
provou pela primeira vez suas letrinhas dificilmente 
voltará à máquina de escrever sem a sensação de que 
está desembarcando de uma Mercedes e voltando à 
carroça. Está certo, jamais teremos com ele a mesma 
confortável cumplicidade que tínhamos com a velha 
máquina. É outro tipo de relacionamento, mais formal e 
___________. Mas é fascinante. Agora compreendo o 
entusiasmo de gente que dividem a sua vida 
profissional em antes dele e depois dele. Sinto falta do 
papel e da fiel Bic, sempre pronta a inserir entre uma 
linha e outra a palavra que faltou na hora, e que nele foi 
substituída por um botão, que, além de mais rápido, 
jamais nos sujará os dedos, mas acho que estou 
sucumbindo. Sei que nunca seremos íntimos, mesmo 
porque ele não ia querer se rebaixar a ser meu amigo, 
mas retiro tudo o que pensei sobre ele. Claro que você 
pode concluir que eu só estou querendo agradá-lo, 
precavidamente, mas juro que é sincero. 
4º Quando saí da redação do jornal depois de usar 
o computador pela primeira vez, cheguei em casa e bati 

na minha máquina. Sabendo que ela aguentaria sem 
reclamar, como sempre, a pobrezinha. 

VERÍSSIMO, Luiz Fernando. Pai que não entende nada. Rio de Janeiro: L&PM, 

1997. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas do texto: 
a) se não – vexame – ezigente. 
b) senão – vechame – exigente. 
c) senão – vexame – exigente. 
d) se não – vechame – ezigente. 
 
02 - Analise as afirmativas referentes ao texto: 
I - O computador passa a nos ignorar, quando 
deixamos de obedecer ao seu comando. 
II - O narrador aprecia facilmente a supremacia do 
computador sobre a máquina de escrever. 
III - O comportamento do narrador em relação ao 
computador era de respeito e medo de que este não 
atendesse às suas expectativas. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
03 - Assinale a alternativa em que o sinônimo é 
inadequado ao significado original do texto: 
a) empáfia (2º parágrafo) – altivez. 
b) cumplicidade (3º parágrafo) – camaradagem. 
c) sucumbindo (3º parágrafo) – vencido. 
d) precavidamente (3º parágrafo) – cuidadosamente. 
 
04 - Analise as afirmativas referentes à acentuação 
gráfica das palavras retiradas do texto e em seguida 
assinale a afirmativa incorreta: 
a) Os vocábulos “máquina” e “eletrônico” são 
acentuados por serem proparoxítonas. 
b) As palavras “secretária” e “impaciência” obedecem à 
mesma regra de acentuação. 
c) A palavra “substituída” o “i” é acentuado por ser 
tônico de hiato. 
d) As paroxítonas “desprezível” e “suportável” são 
acentuadas porque terminam em “el”. 
 
05 - Em “que cantou a secretária” – ao se substituir 
a secretária por um pronome, de acordo com a 
norma culta tem-se: 
a) que a cantou. 
b) que lhe cantou. 
c) que cantou-lhe. 
d) que cantou ela. 
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06 - Um grupo formado por 15 operários realiza 
determinada obra em 72 dias, trabalhando 10 horas 
por dia. Se esse grupo fosse constituído por 18 
operários, trabalhando 8 horas por dia, essa mesma 
obra seria realizada em: 
a) 70 dias. 
b) 72 dias. 
c) 75 dias. 
d) 78 dias. 
 
07 - Lúcio possui um reservatório em formato 
cúbico cuja área da base mede 9 m2. Sabe-se que em 
determinado momento, a água no interior desse 
reservatório está na marca correspondente a 3/4 da 
sua altura. Nesse momento, o volume de água no 
interior desse reservatório equivale a: 
a) 15750 litros. 
b) 17500 litros. 
c) 20000 litros. 
d) 20250 litros. 
 
08 - Um terreno em formato de retângulo possui 
comprimento medindo 6 m a mais que a largura. 
Sabe-se que a área ocupada por esse terreno é de 
432 m2. Assinale a alternativa correta: 
a) O perímetro desse terreno mede 84 m. 
b) A largura desse terreno mede 24 m. 
c) O comprimento desse terreno mede 25 m. 
d) O comprimento desse terreno mede 22 m. 
 
09 - Uma pesquisa realizada com 160 pessoas 
apontou que 70% delas tomam refrigerante tipo A, 
que 2/5 tomam refrigerante tipo B, e que 10 pessoas 
não tomam refrigerante. Assinale a alternativa 
correta: 
a) Apenas 38 pessoas tomam o refrigerante tipo B. 
b) Apenas 26 pessoas tomam os dois tipos de 
refrigerante. 
c) Apenas 36 pessoas tomam os dois tipos de 
refrigerante. 
d) Apenas 86 pessoas tomam o refrigerante tipo A. 
 
10 - A soma de três números consecutivos é igual a 
135. O menor desses números é: 
a) 42. 
b) 43. 
c) 44. 
d) 45. 
 
11 - A operação Caixa de Pandora, da Polícia 
Federal, apurou a existência de compra de votos 
pelo ex-governador José Roberto Arruda, pela 
Deputada Federal Jaqueline Roriz e de outros 
nomes menos conhecidos da cena política nacional. 

Os dois nomes citados acima estão ligados 
diretamente a escândalos ocorridos em que Unidade 
da Federação? 
a) Distrito Federal. 
b) Goiás. 
c) Pernambuco. 
d) Minas Gerais. 
 
12 - Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA dos ciclos econômicos do 
município de Prado Ferreira: 
a) Cafeicultura � Avicultura e Pecuária � Lavouras de 
Cana-de-Açúcar, Milho, Soja e Trigo � Indústrias de 
Transformação.  
b) Cafeicultura � Lavouras de Cana-de-Açúcar, Milho, 
Soja e Trigo � Avicultura e Pecuária � Indústrias de 
Transformação.  
c) Lavouras de Cana-de-Açúcar, Milho, Soja e Trigo � 
Avicultura e Pecuária � Cafeicultura � Indústrias de 
Transformação.  
d) Lavouras de Cana-de-Açúcar, Milho, Soja e Trigo � 
Cafeicultura � Avicultura e Pecuária � Indústrias de 
Transformação.  
 
13 - Itens de segurança como “airbag” e “freio 
ABS” estão previstos para serem instalados em 
todos os veículos fabricados no Brasil, porém 
algumas manobras estão sendo tentadas para 
postergar esta medida. Quem tem a competência 
para manter a decisão ou adiar a implantação destes 
itens nos veículos zero km? 
a) Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
b) Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores 
c) Conselho Nacional de Trânsito. 
d) Ministério da Indústria e Comércio. 
 
14 - O Município de Prado Ferreira pertence a que 
Comarca? 
a) Cambé. 
b) Jaguapitã. 
c) Miraselva. 
d) Porecatu. 
 
15 - O programa Word pode ser utilizado para 
inúmeras funções, uma delas é a inserção de plano 
de fundo da página para determinados documentos. 
Com isso, podemos adicionar as páginas do 
documento, marcas d’água, cores e bordas, para 
tanto existem três botões para modificar o 
documento. São eles: 
a) Marca d’água, Cor da página, Bordas de página. 
b) Marca da linha, plano de fundo, bordas e 
sombreamento. 
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c) Bordas e sombreamento, marca d’água, espessuras 
de linha. 
d) Cabeçalho, WordArt, rodapé. 
 
16 - Sobre o PowerPoint é correto afirmar: 
a) Para utilizar um modelo recentemente, clique em 
Modelos recentes, clique no modelo desejado e depois 
em criar. 
b) Para localizar um modelo no Office.com, em 
Modelos do Officie.com, clique em uma categoria de 
modelo, selecione o modelo desejado e clique em 
Baixar para baixar o modelo do Office.com para o 
computador. 
c) Para utilizar um dos modelos internos instalados com 
o PowerPoint, clique em modelos, Modelos de 
Exemplo, clique no modelo desejado e depois em Criar. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
17 - O atendimento ao público em situações 
diferenciadas como denúncias sobre maus tratos, 
violência física ou verbal entre outras à crianças e 
adolescentes, assim como a idosos, é um assunto que 
desafia cada vez mais as instituições conveniadas ou 
responsáveis pelo “cuidado” com tais “clientes”. 
Para isso, é preciso que haja uma seleção muito 
cuidadosa dos profissionais envolvidos nesse 
processo.  Nesse sentido ao receber uma denúncia é 
preciso: 
a) Registrar o fato e não se envolver com o assunto em 
questão, afinal quando o indivíduo se envolve acaba 
sendo testemunha da situação. 
b) Ficar atendo aos dados da denúncia e se necessário 
buscar mais informações sobre o assunto, assim como 
levantar as possibilidades de levantamento de dados 
sobre alguns fatos a serem investigados. 
c) Deixar que o “colega de trabalho” faça os registros, 
devido ao fato de não ser conivente com a situação 
apresentada. 
d) Agir com a razão e a emoção, fazendo julgamento 
dos atos e encaminhando “pessoalmente” a situação, de 
acordo com a avaliação realizada e a conclusão pessoal. 
 
18 - Ainda sobre ao atendimento ao público, 
sabemos que é de fundamental importância o 
preparo dos funcionários para a eficiência e eficácia 
do trabalho do educador. Nesse sentido devemos 
considerar que ao atender as pessoas precisamos: 
a) Ser simpáticos e atenciosos, ser empáticos em 
situações específicas. 
b) Ser prestativos e não insistentes (dependendo da 
ocasião), levando em consideração as especificidades 
de cada cliente. 

c) Assumir responsabilidades e cumprir o que for 
prometido. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
19 - O local de trabalho é um espaço de uso coletivo, 
onde cada um deve cumprir com determinadas 
regras para que haja uma boa convivência. Nesse 
sentido, primar pela organização do local de 
trabalho é fundamental para a eficiência do 
trabalho. De acordo com o conceito de organização 
do espaço/local do trabalho, analisando o mesmo 
como ambiente de uso coletivo devemos levar em 
consideração: 
a) A importância de organizar o ambiente específico, 
deixando que cada um cumpra com a organização do 
seu espaço, mesmo que o ambiente em questão seja de 
uso coletivo. 
b) A importância de pedir ajuda dos colegas de 
trabalho, para que os mesmos auxiliem na organização 
que “você” não fez em tempo, mesmo tendo tempo 
suficiente para realizá-la. 
c) A importância de organizar o “seu” espaço e ainda 
auxiliar os demais, para que o ambiente de trabalhão 
seja organizado como um “todo”, afinal é um espaço de 
atendimento ao público e deve estar sempre organizado. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
20 - Toda ação educativa prevê a vinculação e 
consolidação dos laços entre educador e educando. 
Nesse sentido é preciso levar em consideração que o 
cargo de educador social requer: 
a) O desenvolvimento de meios/condições que facilitem 
a descoberta de novos caminhos e alternativas aos seus 
educandos. 
b) A atuação como agente de transformação na 
realidade do educando em prol da busca pela qualidade 
de vida do mesmo. 
c) Conhecer um pouco da história de vida do educando 
procurando estabelecer objetivos que desenvolvam as 
capacidades inerentes á cada um, na busca da melhoria 
da qualidade de vida e do reconhecimento político e 
social. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
21 - O Sistema Único de Assistência Social é um 
sistema público que organiza, de forma 
descentralizada, os serviços socioassistenciais no 
Brasil. Ele articula os esforços e recursos dos três 
níveis de governo para a execução e o financiamento 
da política Nacional de Assistência Social, 
envolvendo diretamente as estruturas e marcos 
regulatórios. São estes: 
a) União/(Distrito Federal), Estados e Municípios. 
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b) Municípios, Comunidades e Assistências sociais. 
c) Comunidade local, municípios e Estados. 
d) União, Estados e comunidade/bairro. 
 
22 - A Lei 8.069/90 – ECA, dispõe sobre o Estatuto 
da criança e do adolescente. Dentre aos direitos 
fundamentais da criança a referida Lei destaca: 
a) Direito a proteção à vida e à saúde, mediante a 
efetivação de políticas sociais públicas que permitam o 
nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, 
em condições indignas de existência. 
b) Direito à liberdade, ao respeito e á dignidade como 
pessoas humanas em processo de desenvolvimento e 
como sujeitos de direitos humanos e sociais, porém não 
civis (somente após os dezoito anos) garantidos na 
Constituição e nas Leis. 
c) Direito a ser criado e educado no seio de sua família 
e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada 
a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre 
da presença de pessoas dependentes de substâncias 
entorpecentes. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
23 - Ainda com relação ao Estatuto da criança e do 
Adolescente (Lei 8.069/90), o Art. 36 diz que: “A 
tutela será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa 
de até”: 
a) 16 anos. 
b) 12 anos. 
c) 18 anos incompletos. 
d) 12 anos quando criança e 18 anos incompletos 
(adolescentes). 
 
24 - O capítulo V da Lei 8.069/90 – ECA, dispõe 
sobre o direito a profissionalização e à Proteção no 
Trabalho. Com relação ao trabalho infantil a 
referida lei determina: 
a) É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze 
anos de idade, salvo na condição de aprendiz. 
b) É proibido qualquer trabalho a menores de quinze 
anos de idade, salvo na condição de aprendiz. 
c) É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis 
anos de idade, salvo na condição de aprendiz. 
d) É proibido qualquer trabalho a menores de doze anos 
de idade, salvo na condição de aprendiz. 
 
25 - A Lei Orgânica da assistência social (Lei 
8.742/93), dispõe em seu art. 1º que “A assistência 
social, direito do cidadão e dever do Estado, é 
Política de Seguridade Social não contributiva, que 
provê os mínimos sociais, realizada através de um 
conjunto integrado de ações de iniciativa pública e 
da sociedade, para garantir o atendimento às 

necessidades básicas”. Na sequência, o art. 2º 
determina os objetivos da assistência social. Dentre 
as alternativas abaixo, assinale a alternativa 
INCORRETA sobre os objetivos da assistência 
social: 
a) A proteção social, que visa a garantia de vida, à 
redução de danos e a prevenção da incidência de riscos. 
b) A vigilância socioassistencial, que visa a analisar 
territorialmente a capacidade protetiva das famílias e 
nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de 
vitimizações e danos. 
c) A proteção que visa o auxílio aos pais adotivos de 
manterem a guarda de seus pupilos, mesmo com a 
solicitação dos pais biológicos de manterem seus filhos 
sobre os cuidados afetivos da família natural. 
d) A defesa de direitos, que visa a garantir o pleno 
acesso aos direitos no conjunto das provisões 
socioassistenciais. 
 
26 - A Lei 8.842/94, dispõe sobre a política nacional 
do idoso. O art. 3º enfatiza que a mesma reger-se-á 
pelos seguintes princípios: 
I - a família, a sociedade e o estado têm o dever de 
assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, 
garantindo sua participação na comunidade, 
defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à 
vida. 
II - o processo de envelhecimento diz respeito à 
sociedade em geral, devendo ser objeto de 
conhecimento e informação para todos. 
III - o idoso não deve sofrer discriminação de 
qualquer natureza. 
IV - o idoso deve ser o principal agente e o 
destinatário das transformações a serem efetivadas 
através desta política. 
V - as diferenças econômicas, sociais, regionais e, 
particularmente, as contradições entre o meio rural 
e o urbano do Brasil deverão ser observadas pelos 
poderes públicos e pela sociedade em geral, na 
aplicação desta lei. 
Estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I, II e III. 
b) Apenas as afirmativas I, III, IV e V. 
c) Apenas as afirmativas II, III, IV e V. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
27 - Ainda sobre a Lei 8.842/94 (Política nacional do 
idoso) o Art. 10 dispõe sobre a implementação da 
política nacional do idoso, com isso, diz que são 
competências dos órgãos e entidades públicos na 
área de promoção e assistência social: 
a) prestar serviços e desenvolver ações voltadas para o 
atendimento de algumas das necessidades do idoso, 
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mediante a isenção das famílias, da sociedade e de 
entidades governamentais e não-governamentais. 
b) estimular a criação de incentivos e de alternativas de 
atendimento ao idoso, como centros de convivência, 
centros de cuidados diurnos, casas-lares, oficinas 
abrigadas de trabalho, atendimentos domiciliares e 
outros. 
c) promover simpósios, seminários e encontros 
específicos que segreguem os idosos da sociedade. 
d) planejar, coordenar, supervisionar, fazer 
levantamentos, pesquisas e publicações sobre a situação 
social do idoso; porém quanto ao financiamento cabe 
aos órgãos privados a competência de mantê-los, 
devido ao ato social. 
 
28 - A Constituição Federativa do Brasil/1988, na 
seção II fundamenta a participação e 
aperfeiçoamento dos servidores públicos. Com isso, 
a União, os Estados e o Distrito Federal manterão 
escolas de governo para: 
a) A formação e o aperfeiçoamento dos servidores 
públicos, constituindo-se a participação nos cursos um 
dos requisitos para a promoção na carreira, não 
facultada, para isso, a celebração de convênios ou 
contratos entre os entes federados. 
b) A formação e o aperfeiçoamento dos servidores 
públicos, constituindo-se a participação individual e 
coletiva nos cursos, requisitos únicos para a promoção 
na carreira, facultada, para isso, a celebração de 
convênios ou contratos entre os entes federados. 
c) A formação dos servidores públicos, constituindo-se 
a co-participação nos cursos um dos requisitos para a 
promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração 
de convênios ou contratos entre os entes federados. 
d) A formação e o aperfeiçoamento dos servidores 
públicos, constituindo-se a participação nos cursos um 
dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, 
para isso, a celebração de convênios ou contratos entre 
os entes federados. 
 
29 - De acordo com a Constituição Federativa do 
Brasil – CF/88 é correto afirmar: 
a) Que os cargos, empregos e funções públicas são 
acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, assim como a qualquer estrangeiro 
que esteja residindo no país a mais de 08 anos. 
b) Que a investidura em cargo ou emprego público 
depende de aprovação prévia em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza 
e a complexidade do cargo ou emprego, na forma 
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo 
em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração. 

c) Que o prazo de validade do concurso público será de 
até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período e 
é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, 
sem exceção. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
30 - A Constituição Federativa do Brasil – 88, em 
seu Art. 29, ressalta que “o município reger-se-á por 
lei orgânica[...]”. O que é Lei Orgânica? 
a) A Lei Orgânica é uma lei específica, elaborada no 
âmbito do estado e conforme as determinações e limites 
impostos pelas constituições federais e do respectivo 
município, aprovada em três turnos pela Câmara 
Municipal, e pela maioria de dois terços de seus 
membros. 
b) A Lei Orgânica é uma lei genérica, elaborada no 
âmbito do município e conforme as determinações e 
limites impostos pelas constituições municipais e do 
respectivo estado, aprovada em dois turnos 
pela Câmara Municipal, e pela maioria de dois terços 
de seus membros. 
c) A Lei Orgânica é uma lei genérica, elaborada no 
âmbito do município e conforme as determinações e 
limites impostos pelas constituições federais e do 
respectivo estado, aprovada em dois turnos 
pela Câmara Municipal, e pela maioria de dois terços 
de seus membros. 
d) A Lei Orgânica é uma lei específica, elaborada no 
âmbito do município e conforme as determinações e 
limites específicos das constituições federais e do 
respectivo estado, aprovada em dois turnos 
pela Câmara Municipal, e pela maioria de dois terços 
de seus membros. 
 




