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01- Assinale a alternativa incorreta:
a) A mucosa bucal pode ser infectada por um dos vários tipos de vírus, cada qual produzindo um quadro clinico
patológico relativamente distinto.
b) Os vírus do herpes simples constituem uma grande família de vírus, caracterizados por um DNA envolvido por
um capsídeo e um envelope.
c) O citomegalovírus associa-se a doenças das glândulas salivares e doenças sistêmicas em pacientes imuno
comprometidos.
d) É comprovado que o vírus da varicela-zoster (VZV) não causa catapora e herpes zoster.
02- Xerostomia, cáries cervicais, osteonecrose, telangiectasia, atrofia epitelial e alopecia, são:
a) Efeitos colaterais permanentes da radiação terapêutica.
b) Dados do diagnóstico diferencial do câncer de boca.
c) Informes do regime terapêutico.
d) Efeitos colaterais temporários da radiação terapêutica.
03- Ameloblastoma, Tumor Odontogênico Escamoso, Tumor Epitelial Odontogênico Calcificante, Tumor
Odontogênico de Células Claras (Carcinoma), Tumor Odontogênico Adenomatóide são:
a) Tumores Epiteliais.
b) Tumores Mesenquimais.
c) Tumores Mistos.
d) Nenhuma das alternativas está correta.
04- São lesões inflamatórias dos maxilares, EXCETO:
a) Pulpite.
b) Abcesso periapical.
c) Osteomielite Aguda.
d) Linfoma de Burkitt.
05- Fusão, Concrescência, Dilaceração, Taurodontia, Raízes supranumerárias, geminação, são características
das alterações dos dentes quanto a:
a) Tamanho.
b) Forma.
c) Número.
d) Polpa dentária.
06- Úlceras mucosas, dor, disgeusia/hipogeusia, candidíase, dermatite, eritema, alopecia, são:
a) Efeitos colaterais permanentes da radiação terapêutica.
b) Dados do diagnóstico diferencial do câncer de boca.
c) Informes do regime terapêutico.
d) Efeitos colaterais temporários da radiação terapêutica.
07- Assinale a alternativa incorreta:
a) As fraturas coronárias são as lesões menos frequentes na dentição permanente.
b) Na extrusão ou na luxação lateral, ocorre uma lesão pulpar e periodontal combinada.
c) Na intrusão, a polpa e todas as estruturas de suporte sofreram um dano máximo, pois o dente foi empurrado
no interior do processo alveolar por um impacto axialmente direcionado.
d) A avulsão dos dentes permanente é mais comum na dentição jovem onde o desenvolvimento radicular ainda
está incompleto e o periodonto é bastante resiliente.
08- Traumatismo relativamente comum que em geral apresenta sérios problemas no tratamento devido à
natureza complexa da lesão. Geralmente ocorrem em decorrência de impacto horizontal. Quando não tratada
resulta em dor durante a mastigação devido ao movimento do fragmento coronário. Os eventos patológicos em
caso de não tratamento compreendem alterações inflamatórias na polpa, nos ligamentos periodontais e na
gengiva. O diagnóstico radiográfico nem sempre é facilitado pela imagem.
a) luxação;
b) intrusão;
c) fratura coronarioradicular;
d) extrusão.
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09- Tendo em vista a importância clínica do conhecimento do conceito e da classificação de pacientes especiais
e a abordagem psicossocial e orgânica do paciente, antecedendo a intervenção odontológica, os portadores de
paralisia cerebral podem ser classificados como:
a) Espásticos, Atáxicos, Atetóides e Fisiológicos;
b) Espásticos, Atáxicos e Atetóides;
c) Espásticos, Atetóides e Fisiológicos;
d) Espásticos e Atáxicos.
10- Sobre o atendimento a gestante podemos afirmar:
1- A gestante diabética adquire alterações arteriais e coronárias.
2- A importância da anemia na gestação está no fato de sua repercussão se apresentar no organismo da mãe e
do feto.
3- O controle periodontal deve ser realizado até o final da gestação pois os problemas hormonais interferem
significantemente.
4- Com relação à cirurgia devemos considerar as alterações metabólicas durante a gestação.
5- Não existe qualquer mecanismo que faça o cálcio sair do esmalte dental, mesmo que o feto necessite de
minerais para a calcificação do germe dentário.
Assinale as frases corretas:
a) 1, 2, 3 e 5.
b) 1, 3, 4 e 5.
c) 3, 4 e 5.
d) 1, 2, 3, 4 e 5.
11- Segundo Salzano e Milunsky, as Infecções, drogas e outras toxinas, sangramento uterino e irradiação
podem ser causas de deficiência mental categorizados como:
a) Fatores hereditários.
b) Influências precoces no Desenvolvimento Embrionário.
c) Doenças adquiridas na infância.
d) Problemas ambientais e sociais.
12- Termo abrangente que inclui todos os defeitos estruturais presentes ao nascimento (malformações,
disrupturas e deformações).
a) disrupção ou disruptura;
b) displasia;
c) atrofia;
d) anomalia congênita.
13- O movimento lateral mandibular que tem como único contato o deslizamento da cúspide do canino inferior
sobre a concavidade palatina do canino superior e a liberação de todos os demais dentes posteriores e
anteriores é:
a) Função de Grupo.
b) Guia Canina.
c) Lado de trabalho.
d) Protrusão.
14- Posição mandibular decorrente da relação entre os dentes dos dois arcos onde ocorre o maior número de
contatos dentários. Por ser uma posição dentária, é variável de acordo com a modificação dos contatos oclusais
advindos de erupção, de migração ou de procedimentos restauradores.
a) Relação Cêntrica.
b) Relação de Oclusão Cêntrica.
c) Máxima Intercuspidação Habitual.
d) Balanceio.
15- Segundo Holland e Souza, são aspectos clínicos fundamentais favoráveis para a indicação da pulpotomia
EXCETO:
a) Sangramento normal após o corte do tecido pulpar com sangue de cor vermelho/viva.
b) Remanescente pulpar com polpa consistente com aspecto pastoso.
c) Coroa dentária quase íntegra ou com paredes espessas e resistentes.
d) Ausência de sangramento.
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16- Cavidades preparadas nas faces proximais dos incisivos e caninos, com remoção e restauração do ângulo
incisal.
a) Cavidade Classe I.
b) Cavidade Classe III.
c) Cavidade Classe V.
d) Cavidade Classe IV.
17- Apresenta maior prevalência em idosos, pois fatores como a retração gengival com exposição da superfície
radicular ao meio bucal podem favorecer o acúmulo de placa bacteriana sobre a região mais cervical dos dentes
por constituir-se em uma área de especial estagnação de restos alimentares.
a) Cárie na superfície radicular.
b) Cárie na superfície proximal.
c) Cárie de mamadeira.
d) Cárie de esmalte.
18- Assinale a alternativa correta.
Segundo Starfield (2002) o correto entendimento do conceito da Atenção Primária ou Atenção Básica pode ser
possível a partir do conhecimento de seus princípios ordenadores:
a) o primeiro contato, a integralidade ou abrangência e a coordenação.
b) o primeiro contato, a longitudinalidade e a coordenação.
c) o primeiro contato, a longitudinalidade, a integralidade ou abrangência e a coordenação.
d) a longitudinalidade, a integralidade ou abrangência e a coordenação.
19- São fundamentos da Atenção Básica:
I - Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados
como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com território adscrito de forma a permitir o
planejamento e a programação descentralizada, em consonância com o princípio da equidade.
II - Efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações programáticas e demanda
espontânea; articulação das ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento
e reabilitação, trabalho de forma interdisciplinar e em equipe, e coordenação do cuidado na rede de serviços.
III - Desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita garantindo a
continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado.
IV - Valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento constante de sua formação
e capacitação.
V - Realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados, como parte do processo de
planejamento e programação.
VI - Estimular a participação popular e o controle social.
Estão corretas as afirmativas:
a) Apenas II, III, IV, V, VI.
b) Apenas I, II, IV, V, VI.
c) Apenas I, II, III, IV, V.
d) I, II, III, IV, V, VI.
20- Tendo em vista o Pacto da Atenção Básica 2006, segundo a Portaria nº 493/GM, de 10 de março de 2006, a
Cobertura de primeira consulta odontológica programática e a Cobertura da ação coletiva de escovação dental
supervisionada são:
a) Indicadores Principais para a área de Saúde Bucal;
b) Indicadores Complementares para a área de Saúde Bucal;
c) Indicadores de Organização do Serviço de Saúde Bucal;
d) Indicadores de Levantamento de dados em Saúde Bucal.
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21- Tendo em vista que as ações educativas no nível coletivo podem ser feitas com vários enfoques, assinale a
alternativa que junta o conceito à sua definição:
Conceito:
1- População:
2- Grupos e espaços sociais.
3- Grupos operativos na unidade de saúde.
4- Famílias.
5- Indivíduos.
Definição:
a - Identificar no território possíveis grupos para serem trabalhados a partir de critérios de risco, possibilidade de
atuação e recursos disponíveis.
b - Incluir as atividades educativas na rotina do trabalho dos agentes comunitários de saúde e da Equipe Saúde
da Família, a partir de critérios de risco ou da identificação do núcleo familiar como um fator determinante no
processo saúde-doença.
c - Grupos formados para a problematização das questões de saúde bucal, integração e a democratização do
conhecimento a partir de um encaminhamento individual. Nesses grupos devem ser trabalhadas minimamente a
causalidade dos agravos, formas de prevenção, a revelação de placa e a escovação supervisionada.
d - Realizada em todas as etapas do tratamento, de forma particularizada, para atender a necessidades
individuais, visando à autonomia no cuidado.
e - Atividades educativas voltadas para a população como um todo. Existem fatores de risco comuns a várias
doenças, tais como tabagismo, alcoolismo, exposição ao sol sem proteção e dieta inadequada, entre outros, e
que devem ser abordados em conjunto no nível da equipe de saúde, de forma multiprofissional.
a) 1e – 2a - 3c - 4b - 5d.
b) 1a - 2b - 3c - 4e - 5d.
c) 1b - 2d – 3a - 4c - 5e.
d) 1c - 2d – 3a - 4e - 5b.
22- É entendida como um campo conceitual, político e metodológico para analisar e atuar sobre as condições
sociais que são importantes para melhorar a situação de saúde e de vida das pessoas:
a) Educação em Saúde.
b) Promoção em Saúde.
c) Prevenção em Saúde.
d) Intervenção em Saúde.
23- Os fatores culturais e sócioeconômicos, a falta de acesso ao flúor, o deficiente controle mecânico do biofilme
(placa bacteriana), o consumo excessivo e frequente de açúcar e a xerostomia, são:
a) os principais agravos em saúde bucal;
b) os fatores determinantes do problema periodontal;
c) os principais fatores de risco da carie dentária;
d) os condicionantes para o acesso ao tratamento dentário.
24- São realizadas com grupos de pessoas e, por isso, usam os espaços sociais (creches, escolas, locais de
trabalho, comunidade) e espaços da unidade de saúde. As crianças em idade pré-escolar e escolar podem ser
alvo dessas ações, pelo impacto nessa faixa etária e pela importância da atuação na fase de formação de
hábitos. Outros grupos podem ser definidos localmente, de acordo com risco, dados epidemiológicos ou critérios
locais.
a) Ações educativas e preventivas.
b) Exame epidemiológico.
c) Escovação dental supervisionada.
d) Aplicação tópica de flúor (ATF).
25- Os fatores culturais e sócioeconômicos, o Diabetes, o fumo, a ausência de controle de placa e a
Imunodepressão e stress, são os principais fatores de risco da:
a) cárie dentária;
b) doença periodontal;
c) câncer de boca;
d) traumatismo dentário.
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26- Usar dique de borracha, sempre que o procedimento permitir, usar sugadores de alta potência, evitar o uso
da seringa tríplice na sua forma spray, acionando os dois botões ao mesmo tempo, regular a saída de água de
refrigeração, higienizar previamente a boca do paciente mediante escovação e/ou bochecho com anti-séptico,
manter o ambiente ventilado, usar exaustores com filtro, usar máscaras de proteção respiratórias, usar óculos de
proteção, evitar contato dos profissionais suscetíveis com pacientes suspeitos de sarampo, varicela, rubéola e
tuberculose, são procedimentos para diminuir o risco de :
a) transmissão por sangue;
b) transmissão por fluídos;
c) transmissão por via aérea;
d) transmissão por contato direto e indireto com pacientes.
27- Assinale a alternativa ERRADA:
a) Todos os métodos preventivos baseados na utilização de F promovem aumento de sua concentração na
cavidade bucal para interferir no processo de des e remineralização, independentemente da forma de utilização,
seja sistêmica, seja tópica.
b) Quando ingerimos água fluoretada ou comemos alimentos preparados com água fluoretada, além do aumento
transitório da concentração de F salivar, o F ingerido é absorvido e, do sangue, retorna à cavidade bucal pela
secreção salivar.
c) Indivíduos que bebem regularmente água fluoretada terão uma concentração de F na saliva ligeiramente
elevada em relação àqueles que não ingerem, o que confere eficácia a esse meio de utilização de flúor.
d) De maneira geral, a eficiência (custo-benefício) do gel fluoretado é menor que a dos bochechos e verniz,
apresentando eficácia e efetividade semelhantes.
28- Sobre a fluoretação das águas de abastecimento, assinale a alternativa ERRADA:
a) Dezenas de estudos brasileiros e internacionais admitem que a eficácia da medida situa-se em torno de 60%
de redução na ocorrência da cárie dentária
b) A eficiência da tecnologia de fluoretação das águas é uma das principais razões que justificam o seu
emprego, em todo o mundo e também no Brasil.
c) Aos 18 anos de idade, a diferença no índice CPOD se mantém a favor dos residentes em municípios
beneficiados pela fluoretação quando comparados aos não beneficiados: médias de 2,27 e 3,38,
respectivamente.
d) A efetividade da medida depende da continuidade da sua execução, durante anos seguidos, e da
manutenção do teor adequado de flúor.
29- Constitui imperativo ético conhecer o teor de F normalmente encontrado nas águas de um determinado
manancial (teor natural de flúor), antes de disponibilizá-las ao consumo humano. Isso decorre do fato de que,
em relação ao teor ideal para prevenir cárie, as águas podem ser:
a) hipofluoradas (inferiores a 0,55 ppmF), isofluoradas (0,70 ppmF) ou hiperfluoradas (superiores a 0,84 ppmF);
b) hipofluoradas (inferiores a 0,65 ppmF), isofluoradas (0,80 ppmF) ou hiperfluoradas (superiores a 0,94 ppmF);
c) hipofluoradas (inferiores a 0,75 ppmF), isofluoradas (0,80 ppmF) ou hiperfluoradas (superiores a 0,94 ppmF);
d) hipofluoradas (inferiores a 0,85 ppmF), isofluoradas (0,90 ppmF) ou hiperfluoradas (superiores a 1,84 ppmF).
30- Fatores culturais e socioeconômicos, tabagismo (uso de cachimbos, hábitos de mascar fumo, dentre outros),
etilismo, exposição à radiação solar, má higiene bucal, uso de próteses dentárias mal-ajustadas, deficiência
imunológica (adquiridas ou congênitas), são os principais fatores de risco de:
a) fluorose dentária;
b) periodontite;
c) câncer de boca;
d) cárie dentária.
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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
o
ao período 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.”.
Comer à noite engorda mais
Os cientistas sempre acharam que tanto faz comer de manhã, de tarde ou de noite – afinal, as
calorias dos alimentos são sempre as mesmas. No entanto, um estudo conseguiu provar, pela primeira vez, que
comer à noite pode ter consequências diferentes e piores. Numa experiência feita por cientistas da Northwestern
University, nos Estados Unidos, dois grupos de ................. comeram a mesma ração durante seis semanas.
Para o 1º grupo, ela era servida no horário normal. Já os ratos do 2º grupo só eram alimentados no horário
errado, em que deveriam estar descansando. Ao final do estudo, haviam ficado 48% mais gordos – muito mais
do que os alimentados na hora certa, que tiveram 20% de ganho de peso. Conclusão: por algum motivo, comer
à noite engorda mais – mesmo que você ingira os mesmos alimentos que comeria durante o dia. Ninguém sabe
exatamente ................ , mas os cientistas suspeitam que a absorção da energia contida nos alimentos seja
influenciada pelo ritmo circadino – o relógio biológico do corpo. “Mudar ......... hora de comer pode ajudar a
conter a epidemia de obesidade entre os humanos”, recorda o estudo. Mas o hábito de assaltar a geladeira à
noite talvez não seja falta de caráter – pode ser culpa da própria comida.
Outra experiência feita com ratos, na mesma universidade, constatou que uma dieta rica em
gordura causa alterações numa parte do cérebro chamada núcleo supraquiasmático, que controla o relógio
biológico – e .............. faz com que o indivíduo tenda a dormir e comer cada vez mais tarde.
As questões a seguir referem-se ao texto acima.

(Revista Superinteressante – adaptado)

31- Assinale a alternativa que completa respectiva e corretamente as lacunas do texto.
a) camundongos – por que – a – isso;
b) camundongos – por que – a – isto;
c) camondongos – porque – à – isto;
d) camondongos – porque – à – isso.
32- Analise as assertivas acerca do estudo do texto.
I – Pesquisa feita com ratos não comprova que comer à noite engorda mais.
II – De acordo com os cientistas, é indiferente, para questões de obesidade, o horário em que se realizam as
refeições.
III – O horário certo de se realizarem as refeições pode ajudar no controle da obesidade humana.
Qual(is) está(ao) correta(s)?
a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas II e III.
33- “Comer à noite engorda mais”
Das alternativas abaixo, apenas uma recebe crase pela mesma regra da sua aplicação na oração acima.
a) Vire à esquerda para encontrar a loja desejada.
b) Iremos à praia no mês de fevereiro.
c) Visitaremos à Bahia no próximo verão.
d) Comunique o fato à presidência da Empresa.
34- As palavras a seguir, extraídas do texto, pertencem à mesma classe de palavras, a exceção de:
a) algum;
b) você;
c) ninguém;
d) afinal.
35- Analise as afirmações a respeito da acentuação.
I – “já” e “só” são monossílabos tônicos por isso recebem acento gráfico.
II – “biológico” e “cérebro” são proparoxítonas e todas as proparoxítonas são acentuadas.
III - “própria” e “horário” são acentuadas em razão da mesma regra.
Quais estão corretas?
a) A I, II e III.
b) Apenas I e II.
c) Apenas I e III.
d) Apenas II e III.
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36- Considerando a gramática normativa, assinale a alternativa incorreta.
a) No texto aparecem numerais cardinais e ordinais.
b) “No entanto, um estudo conseguiu provar,...” O conectivo que introduz essa oração pode ser substituído por
Pois que não causará problemas de entendimento.
c) “Para o 1º grupo, ela era servida no horário normal.” A vírgula foi utilizada nessa oração para marcar os
termos deslocados da ordem original.
d) “... numa parte do cérebro chamada núcleo supraquiasmático, QUE controla o relógio biológico.” Comprovase que o vocábulo QUE, destacado na oração acima, é um pronome relativo, pois pode ser substituído por O
QUAL.
37- “Mas o hábito de assaltar a geladeira à noite...”
Assinale a única conjunção que, substituindo a da oração acima, causa problemas de entendimento da oração.
a) Porém.
b) Portanto.
c) Entretanto.
d) No entanto.
38 - Em relação a letras e fonemas, coloque C para Certo e E para Errado e, após, assinale a alternativa correta.
(
) “experiência” e “exatamente” – nesses dois vocábulos a letra X corresponde ao fonema X.
(
) A primeira letra da palavra “hábito” não representa fonema.
(
) A palavra “chamada” apresenta mais letras do que fonemas.
(
) Podemos afirmar que o vocábulo “chamada” possui menos fonemas que o vocábulo “assaltar” e que o
número de letras desses dois vocábulos se equivalem.
Qual alternativa preenche corretamente, e de cima para baixo, os parênteses?
a) E – C – C – E.
b) C – C – C – C.
c) C – C – C – E.
d) E – C – C – C.
39 - Assinale a oração que apresenta o tempo verbal do verbo sublinhado diferente das demais.
a) “Os cientistas acharam que tanto faz comer...”
b) “... os mesmos alimentos que comeria durante o dia.”
c) “...na mesma universidade, constatou que uma dieta rica em gordura...”
d) “... um estudo conseguiu provar, pela primeira vez, ...”
40- “ – mesmo que você INGIRA os mesmos alimentos...”
O vocábulo destacado é corretamente grafado com G. Das palavras a seguir, assinale a única que apresenta a
grafia incorreta.
a) herege;
b) tigela;
c) enferrugem (eles) (verbo);
d) viagem (substantivo).
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Responda as questões 41 a 45 com base na Lei Municipal nº 953/2013 que dispõe sobre o Regime
Jurídico dos Servidores.
41- É o retorno do servidor aposentado por invalidez à atividade no serviço público municipal, bem como o
retorno de servidor readaptado ao cargo de origem, verificado, em processo, que não subsistem os motivos
determinantes da aposentadoria ou da readaptação.
Esse conceito refere-se à:
a) Posse
b) Reintegração
c) Recondução
d) Reversão
42- Assinale a alternativa incorreta:
a) Relotação é o deslocamento do servidor de uma para outra repartição, mediante ato da autoridade
competente.
b) A Função de Confiança, a ser exercida exclusivamente por servidor público titular de provimento efetivo,
ocorrerá sob a forma de Função Gratificada, sendo que a Função Gratificada é instituída por lei para atender
atribuições de direção, chefia e assessoramento.
c) A vacância do cargo decorrerá de exoneração, demissão, readaptação, recondução, aposentadoria e
falecimento.
d) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, sem
remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.
43- Complete a lacuna:
O servidor que, por força das atribuições próprias de seu cargo, pagar ou receber em moeda corrente,
perceberá um auxílio para diferença de caixa, no montante de _______________ do vencimento.
a) 40% (quarenta por cento)
b) 30% (trinta por cento)
c) 20% (vinte por cento)
d) 10% (dez por cento)
44- Analise as assertivas abaixo e atribua V se for verdadeira ou F se fora falsa e, após, assinale a alternativa
que contém a sequência correta.
( ) A responsabilidade civil ou administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal definitiva
que negue a existência do fato ou a sua autoria.
( ) O servidor responde civil, penal e administrativamente pelos atos praticados enquanto no exercício do
cargo.
( ) A responsabilidade penal decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo
ao Erário ou a terceiros.
a) V - V - F.
b) F - F - V.
c) F - V - F.
d) V - F - F.
45- Complete a lacuna:
Configura abandono de cargo a ausência intencional ao serviço por mais de ________ dias consecutivos.
a) trinta
b) quarenta e cinco
c) sessenta
d) noventa
As questões nº 46 e 47 foram elaboradas com base na Lei Orgânica do Município de Alto Feliz.
46- A autonomia do Município se expressa:
I- pela eleição direta de Vereadores, Prefeitos e Vice-Prefeitos;
II- pela administração própria, no que respeite ao interesse local;
III- pela adoção de legislação própria.
Estão corretas as assertivas:
a) Apenas I e II.
b) Apenas a III.
c) Apenas II e III.
d) I, II e III.
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47- Dentre outras, perderá o mandato o Vereador que deixar de comparecer, em cada período legislativo, sem
motivo justificado e aceito pela Câmara, à terça parte das sessões ordinárias e a _____ sessões extraordinárias.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima.
a) 3 (três)
b) 4 (quatro)
c) 5 (cinco)
d) 6 (seis)
Responda as questões nº 48 e 49 com base na Constituição Federal de 1988, com as alterações
introduzidas por suas Emendas Constitucionais.
48- Leia as assertivas abaixo:
I- Em nenhuma hipótese, os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se
anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais.
II- O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver
sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente.
III- Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito
Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.
Qual(is) está(ão) correta(s)?
a) Apenas a I.
b) Apenas I e II.
c) Apenas II e III.
d) Todas.
49- Assinale a alternativa incorreta:
a) A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos
sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.
b) As contas dos Municípios ficarão, durante trinta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para
exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.
c) O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou
do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.
d) O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só
deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.
Responda a questão nº 50 com base na Lei Federal 8.429/92: Lei da Improbidade Administrativa.
50- De acordo com o texto da Lei Federal n.° 8.429/92, o agente público estará praticando ato de improbidade
administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, quando:
I - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
II - negar publicidade aos atos oficiais;
III - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;
IV - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de
medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.
Qual(is) está(ão) correta(s)?
a) Apenas a I.
b) Apenas I e II.
c) Apenas III e IV.
d) Todas.
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