CARGO: ENFERMEIRO

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01- De acordo com a Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências, analise as afirmativas a seguir:
I- Compete ao Estado exclusivamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde do
cidadão. Consiste no estabelecimento de oportunidades que assegurem acesso universal e igualitário do
cidadão às ações e aos serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde.
II- As ações e serviços de saúde executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) sejam diretamente ou
mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e
hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
III- Quando as disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população, o
Sistema Único de Saúde poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Nesse caso, terão
preferência para participar do SUS as entidades com fins lucrativos.
IV- Na esfera federal, os recursos financeiros, originários do orçamento da Seguridade Social, de outros
orçamentos da União, além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde, através do
Fundo Nacional de Saúde.
Está(ão) correta(as):
a) Apenas I, II e III.
b) Apenas II e IV.
c) Apenas I e III.
d) Apenas III e IV.
02- Analise as afirmativas e assinale aquela que estiver correta:
a) O aumento súbito da pressão arterial, acompanhado de sinais e sintomas indicativos de dano importante
em órgãos-alvo e risco de vida constitui uma urgência hipertensiva.
b) Durante uma emergência hipertensiva indica-se a hospitalização e, se possível, o tratamento inicial
preconizado para os diversos tipos de emergências cardiológicas.
c) O aumento súbito da pressão arterial não associada a quadros clínicos agudos, que não apresenta risco
imediato de vida ou dano em órgão-alvo constitui uma emergência hipertensiva.
d) Durante uma emergência hipertensiva a pressão arterial pode ser controlada em 24 horas e preconiza-se
a administração de medicação via oral.
03- Sobre a vacina Pneumocócica 10 – valente (Pneumo 10) que será iniciada em uma criança com
12(doze) meses de idade, é correto afirmar que:
a) serão realizadas 3(três) doses e 1(um) reforço;
b) serão realizadas 2(duas) doses e 1(um) reforço;
c) será realizada 1(uma) dose e 1(um) reforço;
d) será realizada em dose única.
04- Ao se tratar da Lei nº 8.142/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema
Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da
saúde e dá outras providências.
Assinale V para Verdadeiras e F para Falsas:
( ) Para receberem recursos destinados à investimentos na rede de serviços, à cobertura assistencial
ambulatorial e hospitalar os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar tão somente com:
Fundo de Saúde e Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS).
( ) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos
sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos
níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo
Conselho de Saúde.
( ) O Conselho de Saúde é um órgão colegiado, permanente e deliberativo, composto por representantes
do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e
no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, incluindo os aspectos
econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído
em cada esfera do governo.
( ) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao
conjunto dos demais segmentos.
Assinale a alternativa que preenche corretamente os parênteses:
a) V, F, F, F.
b) F, V, V, V.
c) V, V, F, F.
d) F, F, V, V
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05- Levando em conta o Manual Técnico para o Controle da Tuberculose assinale a alternativa incorreta:
a) A propagação da tuberculose está intimamente ligada às condições de vida da população. Prolifera em
áreas de grande concentração humana, com precários serviços de infra-estrutura urbana.
b) Deve-se realizar busca sistemática nos sintomáticos respiratórios, ou seja, pessoas que procuram a
unidade de saúde e que apresentam queixas de tosse e expectoração por três semanas ou mais.
c) Denomina-se “caso de tuberculose” todo indivíduo com diagnóstico confirmado por baciloscopia ou cultura
e aquele em que o médico, com base nos dados clínicos e no resultado de exames complementares, firma o
diagnóstico de tuberculose.
d) O exame radiológico é prioridade para firmar o diagnóstico da tuberculose, diante deste o exame de
escarro torna-se dispensável.
06- O sinal mais confiável para diagnosticar a parada cardíaca é:
a) Inconsciência.
b) Fibrilação atrial.
c) Ausência de pulso carotídeo.
d) Pressão arterial inaudível.
07- Sobre a Lei nº 8.069/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras
providências analise as afirmativas:
I- Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência em
tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente.
II- Os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente serão
obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras
providências legais.
III- Considera-se criança, para os efeitos da Lei, a pessoa até onze anos de idade incompletos e,
adolescente aquela entre onze e dezoito anos de idade.
IV- A falta ou a carência de recursos materiais constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão
do poder familiar.
Está(ao) correta(as):
a) Apenas I e II.
b) Apenas I, II e III.
c) Apenas III e IV.
d) Todas as afirmativas.
08- Considerando o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento associe a 2ª (segunda) coluna de
acordo com a 1ª (primeira):
1- Método de BRADLEY
2- Método de DICK-READ
3- Método de LAMAZE
( ) Preconiza o aprendizado do relaxamento através da concentração em cada parte do corpo, contraindo e
relaxando os músculos. Possui como objetivo principal evitar a tríade medo – tensão - dor.
( ) Tem como principal foco as variáveis ambientais, como a penumbra e o silêncio, para que o parto seja
uma experiência a mais natural possível.
( ) Este método é também conhecido como método psico-profilático da dor. A mulher pode ser ensinada a
substituir suas reações à dor, ao medo e à perda de controle, por um comportamento mais positivo.
A sequência correta é:
a) 3, 2 e 1.
b) 1, 3 e 2.
c) 2, 1 e 3.
d) 3, 1 e 2.
09- Conforme o Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão arterial, o manual aborda a classificação
diagnóstica de hipertensão em pacientes maiores de dezoito anos e nos diz que:
a) Hipertensão leve significa PAS(mmHg): 130 – 139 e PAD(mmHg): 85 – 89.
b) Hipertensão moderada significa PAS(mmHg): 160 – 179 e PAD(mmHg): 100 – 109.
c) Hipertensão grave significa PAS(mmHg): > ou = 170 e PAD(mmHg): > ou = 100.
d) Hipertensão limítrofe significa PAS(mmHg): 140 – 159 e PAD(mmHg): 90 – 99.
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10- Em relação a vacina Pentavalente assinale as alternativas com V(para verdadeiras) e F(para falsas):
( ) A aplicação subcutânea da vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e
Haemophilus influenzae tipo b (conjugada) estimula a produção dos respectivos anticorpos.
( ) A vacina prejudica indivíduos previamente infectados com o vírus da hepatite B e não deverá ser
realizado em pessoas com história prévia de tal patologia.
( ) Recém nascidos e crianças tem capacidade imunológica suficiente para as múltiplas vacinas do
calendário de vacinação.
( ) Com o intuito de diminuir o número de injeções em um mesmo momento, foram desenvolvidas as vacinas
combinadas, que em uma única apresentação, contêm um número maior de antígenos capazes de estimular
a resposta imunológica contra mais de um agente infeccioso, vírus ou bactéria.
De acordo com as lacunas, marque a alternativa correta:
a) V, V, F, F.
b) F, F, V, V.
c) V, F, V, V.
d) F, V, F, F.
11- Considerando a assistência à mulher portadora do HIV durante o parto e puerpério assinale a alternativa
incorreta:
a) No caso de recém-nascidos prematuros ou de baixo peso que não possam usar fórmula infantil para
alimentação, poderá ser usado o leite materno.
b) Deve constituir princípio básico da assistência a não realização de procedimentos que exponham o
neonato ao sangue e secreções maternas por longos períodos.
c) De uma maneira geral, a associação do HIV e gestação é considerada uma condição de alto risco.
d) As parturientes portadoras do HIV não devem permanecer com bolsa rota por mais de 4 horas, ou em
trabalho de parto prolongado.
12 - Sobre o paciente com Diabetes Mellitus, é correto afirmar que:
a) o Diabetes tipo I não apresenta tendência a cetoacidose;
b) o Diabetes tipo I manifesta seus sintomas, normalmente, após 45 (quarenta e cinco) anos de idade;
c) o Diabetes tipo II pode se manifestar de maneira abrupta e atinge, principalmente, crianças e
adolescentes;
d) o Diabetes tipo II apresenta pouca propensão à cetoacidose.
13 - A ferramenta utilizada nos serviços de saúde que favorece a construção de relação de confiança entre o
profissional e o cliente, a qual consiste em ouvi-lo de forma integral, atentando para as suas queixas e
procurando resolve-las de forma efetiva se refere à:
a) Sistema de Referência e Contra-Referência.
b) Acolhimento.
c) Visita Domiciliar
d) Sala de Espera.
14 - Ao tratar-se de aleitamento materno, é correto afirmar que:
a) é recomendada a aplicação de produtos oleosos nos mamilos, evitando assim possíveis fissuras que
possam prejudicar a amamentação;
b) deverá haver rodízio da mama a cada 15 (quinze) minutos de mamada, isso faz com que a mama não se
esvazie completamente;
c) aleitamento materno predominante é quando a principal fonte de alimento da criança é o leite materno,
sendo permitido apenas receber chás e medicamentos;
d) os níveis plasmáticos de prolactina não estão diretamente relacionados com a hereditariedade da mulher.
15- É uma doença transmissível causada por um bacilo, que é uma bactéria que tem a forma de bastão.
Passa de uma pessoa para outra por meio das secreções das vias respiratórias e pelas gotículas de saliva.
Esse conceito refere-se a:
a) Hanseníase
b) Tuberculose
c) Caxumba
d) Sarampo
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16- Entre os cuidados de enfermagem no pós-parto imediato, é importante que o profissional de enfermagem
esteja atento para o risco de hemorragias. Assinale a alternativa correta:
a) Realizar palpação uterina somente após a presença de lóquios de coloração marrom.
b) Ignorar o aspecto dos lóquios no pós- parto imediato.
c) Avaliar lóquios, observando quantidade, características e odor da secreção.
d) Evitar a palpação uterina, pois pode causar desconforto.
17- A consulta de enfermagem é a atenção prestada ao indivíduo, à família e à comunidade de modo
sistemático e contínuo, realizada pelo Enfermeiro(a) com a finalidade de promover a saúde mediante o
diagnóstico e tratamento precoces.
Com base no enunciado acima analise as afirmativas:
I. Deve-se respeitar o cliente com seus valores, suas crenças e seu estilo de vida numa perspectiva
humanista, com base no conhecimento científico, enfatizando o pensamento crítico e a promoção da saúde.
II. Deve-se entender a saúde como resultante das necessidades humanas básicas atendidas, contribuindo
para a harmonia entre corpo, mente e alma, gerando o bem-estar.
III. Deve-se considerar o cliente fora do núcleo familiar, nos sistemas interpessoais e sociais, como um
cidadão com direitos e deveres, capaz de manter a vida e promover a saúde para o seu bem-estar.
Assinale a alternativa correta.
a) Todas as alternativas estão corretas.
b) Apenas a alternativa III está correta.
c) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
d) Apenas as alternativas II e III estão corretas.
18- De acordo com a Lei do Exercício Profissional, não é atividade privativa do Enfermeiro:
a) Consulta de Enfermagem.
b) Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de
enfermagem.
c) Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem.
d) Direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde apenas privada, e
chefia de serviço e da unidade de enfermagem.
19- Com relação a complicações presentes em gestantes diabéticas, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) e,
após, assinale a alternativa que contém a sequência correta:
( ) O manejo eficaz da gestante diabética independe de seu vínculo ao plano de cuidados da enfermagem.
( ) A hipertensão induzida pela gestação, ocorre mais frequentemente na gestante diabética.
( ) A hipoglicemia se caracteriza pelo excesso de insulina e pode decorrer da alimentação insuficiente.
( ) Não há relação entre o rígido controle dos níveis de glicose materna antes e durante a gestação e os
índices de mortalidade infantil.
a) V, F, F, V.
b) F, V, V, F.
c) F, F, F, V.
d) V, V, V, F.
20- Nos cuidados à pacientes com câncer de mama, são intervenções de enfermagem:
I- Iniciar o preparo emocional da paciente assim que a mesma receber a informação de que será necessária
hospitalização e o tratamento.
II- Nas queixas de dor, avaliar a intensidade, natureza e localização da mesma.
III- Encorajar a participação ativa da paciente durante seu tratamento.
IV- Orientar a paciente sobre cuidados básicos do pós - operatório como uso correto de medicação prescrita,
curativos diários e hábitos diversos.
Está(ao) correta(s):
a) Todas corretas.
b) Apenas I e II.
c) Apenas III e IV.
d) Apenas II, III e IV.
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OBS: Não serão exigidas as alterações introduzidas pelo Decreto Federal 6.583/2008 - Acordo Ortográfico da Língua
Portuguesa, alterado pelo Decreto nº 7.875/2012 que prevê que a implementação do Acordo obedecerá ao período
o
de transição de 1 de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2015, durante o qual coexistirão a norma ortográfica
atualmente em vigor e a nova norma estabelecida.”.

Autoridade
A autoridade dos pais é um direito natural conferido por Deus e reconhecido pela sociedade. Mas,
muito mais do que um direito, é um dever ou responsabilidade que os pais contraem frente àqueles que
lhes conferiram o citado direito. Esta autoridade equivale _______ capacidade de mandar, proibir e decidir.
Os filhos serão eternamente agradecidos aos pais pelo exercício da autoridade, pois deles terão aprendido
com clareza e com carinho o que é certo e o que é errado.
Há um século o estilo predominante era o do vaidoso pai mandão. Exerce sua autoridade com tal
zelo, que absorve parte da autoridade da mãe, por culpa de seu forte temperamento, ou por culpa da
pusilanimidade da mãe. Mas no mundo moderno é mais frequente o inverso, o debilitamento da autoridade
paterna, agravada por um distanciamento progressivo do pai do lar, quase sempre por motivos de trabalho.
A ausência física acaba por provocar abatimento moral, desinteresse, abandono ou delegação irrestrita da
autoridade para a mãe. Este caso desdobra-se, algumas vezes, no debilitamento duplo de autoridade,
quando a mãe se ausenta pelo mesmo motivo, com delegação _______ avó ou babá. Um quarto desajuste
possível são as ânsias, por parte de algumas mães, de posse territorial, assumindo o lar como seu feudo,
buscando para si, todas as funções familiares, incluindo a educação.
A autoridade dos pais é sadia na medida em que ambos a compartilham equilibradamente e se
complementam ao exercê-la. Cada um tem estilo próprio de exercer a autoridade, que deve ser respeitado
e potencializado, na pressuposição de que os cônjuges se aceitam reciprocamente como pessoa, e que
cada um deseja que o outro seja livre. Conflitos e disputas nesta área podem desprestigiar os pais perante
os filhos e a consequência será o enfraquecimento da autoridade de ambos. Esta mesma autoridade
permanece sadia se é educativa, adaptando-se à cada fase do desenvolvimento e amadurecimento das
crianças ao longo dos anos.
O prestígio é fundamental a quem quer que queira exercer autoridade. O prestígio pode fazer de
uma pessoa um líder, ou desacreditá-la caricaturescamente. Os pais levam grande vantagem de início, pois
são admirados como heróis pelos filhos. Mas os defeitos dos pais são logo percebidos, desde a tenra
idade. Serão, entretanto, eternamente respeitados, se os filhos notarem que os pais lutam por adquirir
virtudes do bom-humor, da serenidade, da sinceridade, da fortaleza, entre outras. O pai se faz respeitar em
casa se é homem de uma só peça, se igualmente se faz respeitar profissionalmente, entre os amigos, no
lazer, etc. O que prestigia um homem é a luta que trava consigo mesmo para ser melhor, para crescer, para
ser virtuoso. [...]
Os pais que exercem sua autoridade na família através do serviço, fazendo-se _______ vezes
tapete macio para estimular, e outras vezes cascalho intransigente por defender a verdade moral, dão
segurança _______ passadas dos filhos, fazendo-os grandes seres humanos.
adaptações)

(André

Pessoa

–

disponível

em

portaldafamilia.com.br

–

com

As questões a seguir referem-se ao texto acima.
21- Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto:
a) à – à – às - às
b) a – à – as - às
c) à – a – às - as
d) a – a – as - às
22- Em “A autoridade dos pais é sadia na medida em que ambos a compartilham equilibradamente e se
complementam ao exercê-la.” A função sintática do pronome “-la” é:
a) objeto direto
b) objeto indireto
c) sujeito
d) predicativo
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23- Considere as afirmativas abaixo:
I – No início da oração “Exerce sua autoridade com tal zelo,...” (2º parágrafo) acrescentar a expressão “O
pai” e escrever a palavra “exerce” com inicial minúscula.
II – Em “pois deles terão aprendido com clareza e com carinho o que é certo e o que é errado.” (final do 1º
parágrafo) substituir a palavra “pois” por “porque”.
III – Na oração “Mas os defeitos dos pais são logo percebidos, desde a tenra idade.” ( 4º parágrafo)
substituir “tenra” por “complexa”.
Quais modificações propostas manteriam corretas as passagens do texto?
a) Apenas a I e a III.
b) Apenas a I e a II.
c) Apenas a II e a III.
d) Apenas a II.
24- De acordo com o 3º parágrafo, pode-se afirmar que:
a) A autoridade dos pais deve adequar-se nas diversas fases do desenvolvimento dos filhos.
b) O desprestígio dos filhos perante os pais causa o enfraquecimento somente da autoridade paterna.
c) Ambos os cônjuges têm a mesma maneira de praticar a autoridade.
d) Autoritarismo excessivo torna-se fundamental para uma educação sadia.
25- Os verbos que exigem o mesmo tipo de complemento estão empregados nos trechos transcritos na
alternativa:
a) “Os pais que exercem sua autoridade na família”
“Os pais levam grande vantagem de início”
b) “O prestígio é fundamental a quem...”
“Cada um tem estilo próprio”
c) “a consequência será o enfraquecimento...”
“O que prestigia um homem”
d) “... fazendo-os grandes seres humanos...”
“Os filhos serão eternamente agradecidos”
26- Os pronomes destacados nas frases a seguir têm como referência no texto, respectivamente:
I – “na medida em que ambos a compartilham...”
II “O prestígio pode fazer de uma pessoa um líder, ou desacreditá-la caricaturescamente.”
a) medida/pessoa
b) autoridade/líder
c) autoridade/pessoa
d) pessoa/pessoa
27- No trecho “é um dever ou responsabilidade que os pais contraem...” o sentido seria mantido se a
palavra “contraem” fosse substituída por:
a) repassam
b) dispensam
c) assumem
d) inferem
28- “... era o do vaidoso pai mandão.” A palavra “vaidoso” é escrita com a letra “s”. Das palavras a seguir,
apenas uma está escrita de forma INCORRETA. Assinale-a:
a) duquesa
b) quiser
c) amortisar
d) grisalho
29 – Analise as afirmativas a seguir:
I – Em “este caso desdobra-se, algumas vezes, ...” o pronome oblíquo “-se” foi usado encliticamente ao
verbo.
II – “Serão, entretanto, eternamente respeitados” a conjunção “entretanto” pode ser substituída por “no
entanto”, sem que se altere o sentido do texto.
III – As palavras “ausência” e “família” recebem acento pois são paroxítonas terminadas em ditongo.
Estão corretas:
a) Apenas I e II.
b) Apenas II e III.
c) Apenas I e III.
d) A I, II e III.
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30 – Leia o segmento:
“O pai se faz respeitar em casa se é homem de uma só peça, se igualmente se faz respeitar
profissionalmente,...”
A classe gramatical da palavra “se”, no trecho acima é, respectivamente:
a) pronome/conjunção/conjunção/pronome
b) conjunção/conjunção/pronome/pronome
c) preposição/pronome/conjunção/conjunção
d) pronome/pronome/conjunção/pronome
PROVA: LEGISLAÇÃO
Responda as questões 31 a 35 com base na Lei Municipal nº 199/1991 que dispõe sobre o Regime
Jurídico dos Servidores.
31- Assinale a alternativa correta:
a) A promoção, a readaptação e a recondução, interrompem o exercício.
b) Exercício é o desempenho das atribuições do cargo pelo servidor, sendo que é de 10 (dez) dias o prazo
para o servidor entrar em exercício, contados da data da posse.
c) Posse é o desempenho das atribuições do cargo pelo servidor.
d) Função gratificada é a instituída por lei para atender a encargos de direção, chefia ou assessoramento,
sendo privativa de servidor de cargo de provimento efetivo observados os requisitos para o exercício.
32- Marque “V” se a assertiva for verdadeira e “F” se for falsa. Após assinale a alternativa que contém as
respostas corretas:
( ) A função gratificada é instituída por lei para atender encargos de direção, chefia ou assessoramento,
que não justifiquem a criação de cargo em comissão.
( ) A função gratificada poderá também ser criada em paralelo com o cargo em comissão, como forma
alternativa de provimento da posição de confiança, hipótese em que o valor da mesma poderá ser superior
a 50% (cinquenta por cento) do vencimento do cargo em comissão.
(
) O valor da função gratificada não poderá ser percebido cumulativamente com o vencimento do cargo
de provimento efetivo.
a) V, F, F.
b) F, F, V.
c) F, V, V.
d) V, V, V.
33- É a retribuição paga ao servidor pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao valor básico fixado
em lei. Este conceito refere-se a:
a) Vencimento
b) Remuneração
c) Salário
d) Vantagens pecuniárias
34- Marque a incorreta:
a) O servidor que prestar trabalho noturno fará jus a um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o
vencimento do cargo.
b) O servidor que, por força das atribuições próprias de seu cargo, pague ou receba em moeda corrente,
perceberá um auxílio para diferença de caixa, no montante de 10% (dez por cento) do vencimento.
c) O exercício de atividade em condições de insalubridade, assegura ao servidor a percepção de um
adicional respectivamente de 30 (trinta), 20 (vinte) e 10 (dez) por cento, segundo a classificação nos graus
máximo, médio e mínimo.
d) A gratificação natalina corresponde a um doze avos da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de
dezembro, por mês de exercício, no respectivo ano.
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35- Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço:
I – por 1 (um) dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, para doação de sangue;
II – até 2 (dois) dias, para se alistar como eleitor;
III – até 5 (cinco) dias consecutivos, por motivo de falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou
padrasto, filhos ou enteados e irmãos;
IV – até 4 (quatro) dias consecutivos por motivo de falecimento de avô ou avó.
Qual(is) está(ão) correta(s)?
a) Apenas I e II.
b) Apenas I, II e III.
c) Apenas II, III e IV.
d) Todas.
As questões nº 36 e 37 foram elaboradas com base na Lei Orgânica do Município de Paverama.
36- Compete privativamente ao Prefeito Municipal a iniciativa das leis que versem sobre:
I – servidores públicos do município, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e
aposentadoria;
II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica do Município, ou
aumento de sua remuneração;
III- orçamento anual, diretrizes orçamentárias e plano plurianual;
IV - criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração direta do Município.
V- elaboração e alteração do Regimento Interno da Câmara Municipal;
Qual(is) está(ão) correta(s)?
a) Todas.
b) Apenas I, II, III e V.
c) Apenas I, II, III e IV.
d) Apenas II, III e V.
37- As contas do Prefeito, prestadas anualmente, serão julgadas pela Câmara dentro de __________ dias
após o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas, considerando-se julgadas nos termos das
conclusões desse parecer, se não houver deliberação neste prazo.
a) sessenta
b) noventa
c) cento e vinte
d) cento e oitenta
Responda as questões nº 38 e 39 com base na Constituição Federal de 1988, com as alterações
introduzidas por suas Emendas Constitucionais.
38- De acordo com os “Direitos e Deveres Individuais e Coletivos” previstos na Constituição Federal,
marque “V” se for verdadeira e “F”, se falsa:
( ) É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da
lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;
( ) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive aquelas de caráter paramilitar;
( ) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial;
a) V, F, F.
b) V, F, V.
c) F, V, V.
d) F, V, F.
39- Assinale a incorreta:
a) É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em
que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação.
b) É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria
profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou
empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município.
c) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios são vedados pela Constituição
da República de 1988.
d) São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro civil de nascimento e a
certidão de óbito.
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Responda a questão nº 40 com base na Lei Federal 8.429/92: Lei da Improbidade Administrativa.
40- De acordo com o capítulo “Atos de Improbidade Administrativa” disposto na Lei 8.429/92, frustrar a
licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente:
a) constitui ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário;
b) constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública;
c) constitui ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito;
d) não constitui ato de improbidade administrativa.
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