
 

I - LEGISLAÇÃO. 
 

1. Estão dentre as formas de provimento de cargos públicos: 
A resposta correta é: 
a) Recondução, readaptação, aposentadoria; 
b) Nomeação, aproveitamento, exoneração; 
c) Reversão, reintegração, vacância; 
d) Nomeação, recondução, aproveitamento. 
e) Nenhuma dos anteriores. 
 
2. Segundo o Regime Jurídico dos Servidores, o prazo de 
validade do concurso público é de: 
A resposta correta é: 
a) Um ano prorrogável por igual período; 
b) Dois anos prorrogáveis por igual período; 
c) Dois anos, prorrogável, uma vez, por igual período; 
d) Três anos improrrogáveis. 
e) Nenhuma dos anteriores. 
 
3. __________________ é o retorno do servidor estável ao 
cargo anteriormente ocupado. 
A resposta correta é: 
a) Readaptação 
b) Reversão 
c) Reintegração 
d) Recondução 
e) Nenhuma 
 
4. O nomeado que, por prescrição legal, deva prestar caução 
como garantia, não poderá entrar em exercício sem prévia 
satisfação dessa exigência. A caução, portanto, poderá ser 
feita por uma das modalidades abaixo. 
A resposta correta é: 
a) Depósito em moeda corrente; 
b) Depósito em cheque; 
c) Seguro fiança; 
d) Nota Promissória 
e) Nenhuma 
 
5. O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em 
virtude de concurso público adquire estabilidade após ____ 
anos de efetivo exercício, na forma desta lei. 
A resposta correta é: 
a) 02 anos; 
b) 05 anos; 
c) 04 anos; 
d) 12 meses; 
e) 03 anos 
 
6. O dia do servidor público é comemorado no dia ____ de 
________, conforme o art. 198 do Regime Jurídico dos 
Servidores. 
A resposta correta é: 
a) 10 de outubro; 
b) 26 de setembro; 
c) 12 de maio; 
d) 28 de outubro; 

e) Nenhuma das anteriores 
 
7. __________________ é o retorno do servidor aposentado 
por invalidez à atividade no serviço publico municipal, 
verificado, em processo, que não subsistem os motivos 
determinantes da aposentadoria. 
a) Reversão 
b) Readaptação 
c) Reintegração 
d) Recondução 
e) Nenhuma das anteriores 
 
8. __________________ é a investidura do servidor estável 
no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada sua 
demissão por decisão judicial. 
a) Reversão 
b) Readaptação 
c) Reintegração 
d) Recondução 
e) Nenhuma das anteriores 
 
9. Configura abandono de cargo a ausência intencional ao 
serviço por mais de _____ dias consecutivos. 
A resposta correta é: 
a) 20 dias 
b) 45 dias 
c) 60 dias 
d) 15 dias 
e) 30 dias 
 
10. Em condições normais, a jornada normal de trabalho de 
cada cargo ou função é a estabelecida em legislação 
específica, não podendo ser superior a ____ horas diárias e 
____ semanais. 
A resposta correta é: 
a) 4 e 20 
b) 6 e 36 
c) 8 e 44 
d) 12 e 48 
e) Nenhuma das anteriores. 
 
11. Não constitui indenização ao servidor: 
A resposta correta é: 
a) Diárias 
b) Ajuda de custo 
c) Transporte 
d) Gratificação natalina 
e) Nenhuma das anteriores. 
 
12. O exercício de atividade em condições de 
_____________ assegura ao servidor a percepção de um 
adicional, respectivamente, de trinta, vinte ou dez por cento, 
segundo a classificação nos graus, máximo, médio ou 
mínimo. 
A resposta correta é: 
a) Penosidade 
b) Periculosidade 



 

c) Insalubridade 
d) Perigosas 
e) Nenhuma das anteriores. 
 
13. A vacância do cargo, dentre outras, decorrerá de 
__________________. 
A resposta correta é: 
a) anistia, recondução, aposentadoria. 
b) readaptação, recondução, anistia; 
c) exoneração, demissão, readaptação; 
d) falecimento, suspensão, exoneração; 
e) Nenhuma das anteriores 
 
14. Segundo a Lei Orgânica, o Poder Executivo é exercido 
pelo ________, auxiliado pelos ___________. 
A resposta correta é: 
a) Prefeito e Secretários Municipais 
b) Prefeito e Assessor Jurídico 
c) Presidente da Câmara e Vereadores 
d) Secretários Municipais e Prefeito 
e) Nenhuma das anteriores. 
 
15. Não constitui tributo de competência municipal: 
a) IPVA 
b) Transmissão intervivos; 
c) ISS (ISQN) 
d) Venda a varejo de combustíveis 
e) IPTU 
 
16. Segundo a Lei Orgânica, o Presidente da Câmara vota 
somente quando houver ____________, quando a matéria 
exigir para sua aprovação o voto de dois terços e nas 
____________. 
A resposta correta é: 
a) Desempate e votações abertas 
b) Votação secreta e Desempate 
c) Empate e Votações secretas 
d) Votação Secreta e Votações abertas 
e) Nenhuma das anteriores 
 
17. ______________, quando a ação ou omissão torne o 
servidor passível de aplicação das penas de advertência e 
suspensão. 
A resposta correta: 
a) Sindicância disciplinar 
b) Sindicância investigatória 
c) Processo administrativo disciplinar 
d) Suspensão preventiva 
e) Nenhuma 
 
18. O Regime Jurídico dos Servidores de Amaral Ferrador é 
regulado pela Lei _____/__, alterada pela Lei ______/___. 
A resposta correta: 
a) 1.089/07 e 1.071/07 
b) 1.071/07 e 1.089/07 
c) 1.071/08 e 1.089/08 
d) 1.089/06 e 1.071/07 

e) Nenhuma 
 
19. A investidura em cargo público depende de aprovação 
prévia em __________ de ___________ ou de ________ e 
__________, de acordo com a natureza e complexidade do 
cargo [...]. 
As lacunas acima devem ser preenchidas com: 
a) Processo seletivo – provas – provas - títulos 
b) Concurso Público – títulos – provas - certificados 
c) Processo seletivo – títulos – provas - títulos 
d) Concurso Público – provas – provas - títulos 
e) Nenhuma 
 
20. Segundo o Regime Jurídico, a função de ___________ é 
instituída por ______ para atender ___________ de 
___________, _____________ e _____________, que não 
justifiquem o provimento por cargo em ______________. 
A resposta correta: 
a) confiança – lei – atribuições – direção – chefia – 
assessoramento – comissão. 
b) comissão – decreto – competência – direção – chefia – 
assessoramento – confiança. 
c) confiança – decreto – competência – direção – chefia – 
assessoramento – comissão. 
d) confiança – lei – competência – direção – chefia – 
assessoramento – comissão. 
e) Nenhuma 
 
22. Segundo a Lei Orgânica do Município de Amaral 
Ferrador, o Poder Legislativo do Município é exercido 
pelo(a) __________________. 
A resposta correta: 
a) Vereador; 
b) Câmara de Vereadores; 
c) Câmara Municipal de Vereadores; 
d) Prefeitura Municipal; 
e) Nenhuma 
 
23. Segundo a Lei Orgânica do Município de Amaral 
Ferrador, os projetos de lei aprovados pela Câmara 
Municipal serão enviados ao Prefeito, que, aquiescendo-os, 
_____________. 
A resposta correta: 
a) promulgará; 
b) sancionará; 
c) vetará; 
d) arquivará; 
e) Nenhuma 
 
24. Segundo a Lei Orgânica do Município de Amaral 
Ferrador, essa poderá ser emendada, mediante proposta de I 
– de no mínimo _____ dos Vereadores; II – do _______ – 
III – _____ dos eleitores do Município. 
A resposta que melhor preenche as lacunas acima é: 
a) um terço – Prefeito – cinco por cento; 
b) um quinto – Vereador – dez por cento; 
c) um terço – Prefeito – oito por cento; 



 

d) um sexto – Vereador – dez por cento; 
e) Nenhuma 
 
25. Segundo a Lei Orgânica do Município de Amaral 
Ferrador, o projeto de lei com parecer contrário de todas as 
comissões é tido como ___________. 
A resposta que melhor preenche as lacunas acima é: 
a) reprovado; 
b) aprovado; 
c) rejeitado; 
d) sancionado; 
e) revisado. 
 
26. Segundo o Regime Jurídicos dos servidores de Amaral 
Ferrador, o regime de previdência adotado aos servidores 
ocupantes de cargos de provimento efetivo é: 
A resposta correta é: 
a) Regime Nacional de Previdência Social; 
b) Regime Próprio de Previdência; 
c) Regime Municipal de Previdência Social; 
d) Regime Geral de Previdência Social; 
e) Nenhuma. 
 
27. Segundo o Regime Jurídicos dos servidores de Amaral 
Ferrador, a autoridade poderá determinar a suspensão 
preventiva do servidor, até _______ dias, prorrogáveis por 
mais ________ [...]. 
A resposta correta é: 
a) 15 e 30; 
b) 60 e 30; 
c) 60 e 15; 
d) 30 e 15; 
e) Nenhuma. 
 
28. Durante o afastamento previsto na questão anterior, o 
servidor fará jus à remuneração integral? 
A resposta correta é: 
a) Sim; 
b) Não. 
 
29. Segundo o Regime Jurídicos dos servidores de Amaral 
Ferrador, considera-se, para fins do adicional noturno, o 
serviço prestado entre ___ horas e ____ horas do dia 
seguinte. 
A resposta correta é: 
a) 22 – 5; 
b) 20 e 4; 
c) 21 e 5; 
d) 22 e 6; 
e) Nenhuma. 
 
30. Segundo o Regime Jurídicos dos servidores de Amaral 
Ferrador, os adicionais de Penosidade, insalubridade e 
periculosidade não são acumuláveis, cabendo ao servidor 
optar por um deles, quando for o caso. 
A afirmativa está correta: 
a) Sim  

b) Não 
 
31. São Poderes do Município, independentes entre si: 
A resposta correta: 
a) Executivo, Legislativo e Judiciário 
b) Executivo, Legislativo e Ministério Público 
c) Legislativo, Judiciário e Ministério Público 
d) Executivo, Legislativo e Defensoria Pública 
e) Executivo e Legislativo. 
 
32. O legislativo municipal de Amaral Ferrador dispõe de 
____ Vereadores com assento na casa legislativa. 
A resposta correta é: 
a) 6 
b) 8 
c) 9 
d) 7 
e) Nenhuma das anteriores. 
 
33. Os símbolos do município serão estabelecidos em: 
A resposta correta é: 
a) Resolução 
b) Decreto 
c) Regulamento 
d) Lei 
e) Nenhuma das anteriores. 
 
34. Segundo o Regime Jurídico dos servidores, o servidor 
que tiver de 15 a 23 faltas no seu período aquisitivo, poderá 
gozar ____ dias de férias. 
a) 15 
b) 23 
c) 30 
d) 10 
e) Nenhuma das anteriores. 
 
35. Segundo o Regime Jurídico dos servidores, não constitui 
licença ao servidor: 
a) Motivo de doença em pessoa da família; 
b) Serviço militar obrigatório; 
c) Para concorrer a mandato eletivo; 
d) Para tratar de interesses particulares; 
e) Para ministrar aulas em outro município. 
 
36. Segundo a Lei Orgânica da Saúde “O dever do Estado 
de garantir a saúde consiste na formulação e execução de 
políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos 
de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de 
condições que assegurem acesso universal e igualitário às 
ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e 
recuperação”. Tal dever, no entanto, não exclui o 
____________, __________, ____________ e 
____________. 
A opção que está correta ao complemento da frase acima é: 
a) das pessoas - da família - das empresas - da sociedade; 
b) das pessoas - do governo – dos pais - da sociedade; 
c) das empresas - da família - das pessoas - da sociedade; 



 

d) da sociedade - da família - das empresas - das pessoas; 
e) Nenhuma das anteriores. 
 
37. O Sistema Único de Saúde − SUS é regido por alguns 
princípios, dentre os quais a universalidade. Esse princípio 
significa que 
a) qualquer pessoa pode ser atendida na rede de serviços do 
SUS; 
b) o atendimento em qualquer hospital público ou privado é 
um direito de qualquer pessoa, desde que comprove sua 
carência social; 
c) o acesso aos serviços do SUS é livre para qualquer pessoa 
desde que não possua convênio médico, vinculado à 
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; 
d) o hospital é a “porta de entrada” para qualquer pessoa 
com problemas de saúde, porque o SUS está organizado em 
níveis de complexidade decrescente; 
e) o fortalecimento da dicotomia preventivo curativa 
favorece o direito universal da pessoa em ser atendida nos 
equipamentos de saúde próximos à sua residência; 
 
38 De acordo com a Lei no 8.080/1990, à direção estadual 
do Sistema Único de Saúde (SUS) compete: 
a) participar da definição de normas, critérios e padrões para 
o controle das condições e dos ambientes de trabalho e 
coordenar a política de saúde do trabalhador; 
b) elaborar normas para regular as relações entre o SUS e os 
serviços privados contratados de assistência à saúde; 
c) acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas 
do SUS; 
d) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e 
nutrição; 
e) definir e coordenar os sistemas de redes integradas de 
assistência de alta complexidade e de rede de laboratórios de 
saúde pública. 
 
39. De acordo com a Lei no 8.080/90, os serviços de saúde 
do Sistema Único de Saúde − SUS, da rede própria ou 
conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à 
parturiente, de: 
a) dois acompanhantes, indicados por sua genitora, esposo 
ou descendente maior de 18 (dezoito) anos, durante todo o 
período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato; 
b) um acompanhante, indicado pela autoridade competente 
responsável, durante todo o período de trabalho de parto, 
parto, excetuando-se o pós-parto imediato; 
c) dois acompanhantes, indicados pela parturiente, durante 
todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto 
imediato; 
d) dois acompanhantes, indicados pela autoridade 
responsável, durante todo o período de trabalho de parto, 
parto, excetuando-se o pós-parto imediato; 
e) um acompanhante, indicado pela parturiente, durante todo 
o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. 
 
 
 

40. Quanto a competência em âmbito nacional, estadual e 
municipal do Sistema Único de Saúde, estipulada na Lei 
8.080/90, assinale a assertiva CORRETA. 
a) A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) 
compete participar, junto com os órgãos afins, do controle 
dos agravos do meio ambiente que tenham repercussão na 
saúde humana; 
b) À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) 
compete colaborar na fiscalização das agressões ao meio 
ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e 
atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais 
competentes, para controlá-las; 
c) À direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) 
compete formar consórcios administrativos intermunicipais;  
d) Ao Distrito Federal competem unicamente as atribuições 
reservadas aos Estados; 
e) Nenhuma das anteriores. 
 

II - INFORMÁTICA: 
 
41. Considerando-se os periféricos de um computador, é 
CORRETO afirmar que o (a): 
a) Microfone é um dispositivo de saída de informações; 
b) Caixa de som é um dispositivo de entrada de 
informações; 
c) Modem é um dispositivo tanto de entrada quanto saída de 
informações; 
d) Mouse é um dispositivo de saída de informações; 
e) Impressora é um dispositivo de armazenamento de 
informações. 
 
42. Quais as teclas que, se pressionadas simultaneamente no 
MS Word, acionam as opções de impressão de um 
documento, entre elas a escolha da impressora em que o 
documento deverá ser impresso: 
a) Ctrl+m; 
b) Ctrl+x; 
c) Ctrl+q; 
d) Ctrl+p; 
e) Ctrl+z; 
 
43. Um software antivírus é um programa responsável por: 
a) dividir os recursos da máquina entre os processos de 
execução; 
b) prevenir, procurar, detectar e remover programas 
maliciosos; 
c) arranjar espaço nos arquivos contidos em um disco; 
d) realizar atualização do sistema operacional 
e) Nenhuma. 
 
44. A imagem representada por um disquete ( ) no Microsoft 
Word, tem por objetivo fundamental: 
a) Salvar o documento; 
b) Gravar o documento; 
c) Abrir o documento; 
d) Imprimir o documento; 
e) Nenhuma. 



 

45. Considere que, no caso, o sistema operacional 
corresponderá ao _______________, enquanto que o 
monitor, CPU, teclado, corresponderão ao 
______________________. 
É correto afirmar: 
a) Hardware e Antivírus; 
b) Malware e Software; 
c) Software e Hardware; 
d) Hardware e Software; 
e) Nenhuma. 
 

III - PORTUGUÊS (Língua Portuguesa) 
 
46. Assinale a opção cuja palavra grifada não deve ser 
acentuada: 
a) Todo ensino deveria ser gratuito. 
b) Não ves que eu não tenho tempo? 
c) É difícil lidar com pessoas sem carater. 
d) Saberias dizer o conteudo da carta? 
e) Nenhuma das anteriores. 
 
47. Assinale em que a acentuação está correta: 
a) eclipse; 
b) juiz; 
c) agosto; 
d) saída; 
e) intuito. 
 
48. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são 
acentuados por serem oxítonos: 
a) paletó, avô, pajé, café, jiló; 
b) parabéns, vêm, hífen, saí, oásis; 
c) você, capilé, Paraná, lápis, régua; 
d) amém, amável, filó, porém, além; 
e) caí, aí, ímã, ipê, abricó. 
 
49. Assinale a alternativa que completa as frases: 
I - Cada qual faz como melhor lhe ....... . 
II - O que ....... estes frascos? 
III - Nestes momentos os teóricos ....... os conceitos. 
IV - Eles ....... a casa do necessário. 
a) convém, contêm, revêem, provêem 
b) convém, contém, revêem, provém 
c) convém, contém, revêm, provém 
d) convêm, contém, revêem, provêem 
e) convêm, contêm, revêem, provêem 
 
50. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 
corretamente grafadas: 
a) raiz, raízes, sai, apóio, Grajau; 
b) carretéis, funis, índio, hifens, atrás; 
c) buriti, ápto, âmbar, dificil, almoço; 
d) órfão, afável, cândido, caráter, Cristovão; 
e) chapéu, rainha, tatu, fossil, conteúdo. 


