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CARGO: MÉDICO PEDIATRA                                                      PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01- Com relação à Ambliopia assinale a afirmativa falsa: 
a) A maioria dos casos é bilateral. 
b) Pode ser causada por estrabismo. 
c) Pode ser causada por miopia ou por hipermetropia. 
d) Filhos de pais que tiveram ou ainda possuem estrabismo devem realizar consulta precoce com oftalmologista 
(até 2 anos e meio) para a prevenção da ambliopia. 
 
02- Recém nascido a termo, sexo feminino, filho de mãe de 16 anos que não realizou pré natal, pois informa 
ter escondido a gravidez dos familiares e pesando 2.850g desenvolveu icterícia discreta no segundo dia de vida. 
O pediatra ao ser chamado para reavaliar a icterícia recebeu informações que o resultado do VDRL da mãe 
desta criança deu positivo 1:8 e que em nenhum momento da gestação realizou tratamento para LUES.  Neste 
caso inicialmente você:  
a) iniciaria o mais precocemente possível com penicilina endovenosa e solicitaria VDRL e FTA-ABS para a 
criança; 
b) realizaria punção lombar para obter dados como VDRL no líquor e proteinorraquia, solicitaria VDRL sérico e 
iniciaria penicilina endovenosa; 
c) solicitaria VDRL na criança e se este fosse positivo iniciaria Penicilina endovenosa; 
d) solicitaria RX de ossos longos e VDRL na criança para decidir pelo uso ou não de tratamento antibiótico 
endovenoso. 
 
03- Qual das alternativas abaixo é contra-indicação de ALEITAMENTO MATERNO? 
a) Mãe com hepatite A e C. 
b) Criança com diagnóstico de galactosemia. 
c) Mãe com Malária. 
d) Mãe com Toxoplasmose aguda.  
 
04- Uma menina de 12 anos irá se submeter a procedimento dentário invasivo e por ser portadora de estenose 
aórtica congênita deverá realizar profilaxia de endocardite com: 
a) Norfloxacina 
b) Azitromicina 
c) Amoxicilina 
d) Sulfametoxaxol + Trimetoprim 
 
05- Qual das medicações antibióticas abaixo relacionadas não poderá ser utilizada na profilaxia de infecções 
urinárias em uma criança com 2 anos e portadora de Refluxo vesico-ureteral grau IV? 
a) Cefaclor 
b) Macrodantina 
c) Ácido nalidilixico 
d) Norfloxacino 
 
06- Criança, de 1 ano e 11 meses, sofre queda de janela do seu apartamento no segundo andar. A equipe de 
resgate telefona do local do acidente informando que estão atendendo uma criança inconsciente que possui 
traumatismo craniano.  Também informam que em cerca de 10 minutos estarão chegando à emergência com o 
paciente juntamente com a sua mãe. Você, como plantonista aguarda a equipe de resgate e ao chegar observa 
que a criança está chorando vigorosamente no colo da mãe, rosada, bastante agitada, verbalizando seus 
desejos para a mãe com aparente ausência de déficit motor. 
Qual a melhor conduta inicial descrita abaixo a ser tomada? 
a) Você coloca colete cervical, solicita tomografia computadorizada do crânio e pescoço e chama um 
neurologista. 
b) Mantém a criança em observação neurológica por 24hs devido ao traumatismo craniano e, após este tempo a 
libera com as devidas orientações de retorno se apresentar alguma alteração neurológica. 
c) Administra oxigênio, coloca colete cervical, imobiliza a paciente em maca para, então, realizar um exame 
clínico mais detalhado. 
d) Coloca colete cervical, solicita RX de crânio e da coluna cervical e libera para casa se o neurologista 
considerar os exames normais. 
 
07- Qual dos itens relacionados abaixo podem ser associados à toxoplasmose congênita? 
a) Ascite e Hidrópsia fetal. 
b) Síndrome nefrótica e Petéquias. 
c) Hepatomegalia e Corioretinite. 
d) Todas acima estão corretas. 
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08- Uma criança, do sexo masculino, de 2 anos e portadora de Síndrome de Down consulta devido a presença 
de tosse e febre. Durante o exame físico você evidencia a presença de sopro cardíaco. Neste caso o sopro deve 
estar, estatisticamente, relacionado a presença de: 
a) Estenose aórtica 
b) Insuficiência Aórtica 
c) Defeito no septo átrio-ventricular 
d) Insuficiência tricúspide 
 
09- Um recém-nascido de mãe diabética tem mais chances de desenvolver: 
a) Hiperbilirrubinemia 
b) Hipocalcemia 
c) Policitemia 
d) Todas acima 
  
10- Um paciente portador de VARICELA deverá evitar qual medicação abaixo que poderia estar relacionada à 
complicação grave quando de uso concomitante durante a vigência da patologia? 
a) Acido acetil salicílico 
b) Eritromicina 
c) Prednisolona 
d) Omeprazol 
 
11- Menino, de 2 anos e 4 meses consulta com história de estar com febre há 5 dias e por possuir 
comprometimento das cadeias ganglionares cervicais com 4 dias de evolução,  já usando amoxicilina, indicada 
pelo plantão clínico do posto de saúde, sem melhora clínica. Há 2 dias iniciou com hiperemia conjuntival sem 
apresentar qualquer tipo de secreção nos olhos e também com hiperemia da mucosa oral acompanhada de 
fissuras em lábios e língua em “ framboesa “. Desde ontem iniciou com hiperemia e edema de mãos e exantema 
generalizado inespecífico. 
Baseado nestes dados o seu diagnóstico clínico é que o jovem esteja com: 
a) Síndrome de Reye 
b) Doença de Kawasaki 
c) Gengivo-estomatite herpética 
d) Doença da “Arranhadura do Gato” 
 
12- Menino, com 9 anos, consulta por apresentar tosse seca frequente, cefaléia e febre alta (mais de 39°c) 
persistente há 4 dias. Ontem consultou no plantão clínico de sua cidade e foi realizado RX tórax que evidenciou 
pneumonia intersticial com infiltrado mais acentuado em lobos inferiores, hemograma sem alterações 
significativas. Como a criança estava sem febre e apresentando um estado geral preservado, inclusive 
brincando com a sua mãe, foi encaminhado ao seu pediatra para definição do tratamento. 
Baseado nestes dados o quadro é característico de pneumonia causada por: 
a) Pneumococo pneumoniae 
b) Staphilococo epidermidis 
c) Mycoplasma pneumoniae 
d) Adenovírus 
 
13- O agente etiológico da Herpangina é: 
a) Vírus Coxsackie. 
b) Estreptococo alfa hemolítico. 
c) Estafilococo aureus. 
d) Vírus herpes. 
 
14- Paciente de 11 anos, feminina, consulta na emergência, trazido pela mãe 2 horas após consulta em posto de 
saúde local, onde foi apresentando quadro clínico compatível com gastroenterite aguda com vômitos frequentes. 
Segundo a receita médica, havia sido prescrito sais de re-hidratação oral e metoclopramida IM. No momento 
encontra-se sonolenta e apresentando movimentos de hiperextensão da cabeça, contraturas musculares, olhos 
com desvio conjugado intermitente para cima e dificuldade para deambular e se expressar. 
Qual das possibilidades indicadas abaixo seria a conduta mais correta a ser tomada? 
a) Aplicaria Diazepam IM e, se o quadro não reverter, aplicaria Difenil-hidantoína EV em 5 minutos. 
b) Aplicaria Biperideno IM e, se não reverter o quadro, repetiria a mesma medicação em 40 minutos. 
c) Aplicaria Diazepam EV e, se não reverter o quadro, aplicaria a mesma droga em 5 minutos. 
d) Aplicaria Biperideno IM e, se não reverter o quadro, aplicaria Diazepam EV em 15 minutos. 
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15- Com relação ao uso de penicilina assinale a afirmativa falsa: 
a) A reação anafilática à penicilina não é dose dependente. 
b) Quem já realizou aplicação prévia de Penicilina Benzatina e não teve reação anafilática está livre do risco da 
anafilaxia em aplicações futuras. 
c) O teste de sensibilidade subcutâneo da penicilina não tem validade para prevenir os riscos de anafilaxia à 
droga. 
d) O risco de anafilaxia à Penicilina é de cerca de 1 para 10.000 indivíduos. 
 
16- O paciente de 14 anos, masculino, encontrava-se com cefaléia progressiva nos últimos dois dias e vômitos 
frequentes. Febre de 38.8 ºC à 39.2 ºC nas últimas 12 horas. Sonolento e desidratado de primeiro grau, porém 
orientado e coerente e em bom estado geral. Ao exame apresenta rigidez de nuca. Indicado a punção lombar a 
qual, após o procedimento, causou significativa melhora clínica. 
O resultado da análise química e celular do líquor foi a seguinte: 
cor incolor; aspecto levemente turvo, proteínas 18 mg/dl; glicose 45 mg/dl; células 80/mm3; eritrócitos 5/mm3; 
polimorfonucleares 70%. Glicemia na ocasião da punção lombar era de 77 mg/dl. 
         
Baseado somente nestes dados você: 
a) iniciaria Penicilina endovenosa pois se trata de um caso de Meningite bacteriana com diagnóstico precoce; 
b) iniciaria tratamento para meningite tuberculosa com esquema tríplice (hidrazida/isoniazida/pyrazinamida); 
c) realizaria nova punção lombar em 24 horas para ,então, dar diagnóstico definitivo, pois parece se tratar de um 
quadro viral que ainda não realizou a “viragem” do líquor; 
d) iniciaria Penicilina e Cefriaxone endovenoso pelos riscos de danos neurológicos de uma possível meningite 
bacteriana, mesmo achando que o quadro clínico e laboratorial é típico de patologia viral. 
 
17- A toxoplasmose é uma patologia que se apresenta com vários aspectos clínicos que dificultam o seu 
diagnóstico, que vai desde sintomas inespecíficos como mialgias inespecíficas sem o quadro típico de adenites 
múltiplas até febre de origem obscura sem nenhum outro achado clínico. Com relação à esta patologia podemos 
assinalar como falsa qual das afirmativas abaixo? 
a) A ingestão de carne fresca de porco, ovelha, galinha e cabra são causas de contaminação por cistos de 
toxoplasmose. 
b) A disseminação de oocistos de Toxoplasma gondii, liberados por gatos, contaminam terra, água e vegetais 
sendo possível a sua disseminação por moscas, baratas e minhocas. 
c) Os cistos de Toxoplasma gondii são destruídos por temperaturas superiores a 66 ºC, já o congelamento não é 
eficaz para a destruição dos mesmos, daí a importância de ferver bem os alimentos como a carne suína. 
d) A toxoplasmose pode causar contaminação transplacentária, além de ser possível também a transmissão 
através de sangue total e por órgãos transplantados. 
 
18- Associe a 2ª coluna coluna de acordo com a 1ª. 
 
 1 – Esferocitose                     
 2 – Talassemia  major                     
 3 – Anemia falciforme             
 4 – Deficiência de Glicose-6-Fostato Desidrogenase (G6PD)                                           
 
 (  ) Episódios recorrentes de dores musculares esqueléticas e dor abdominal. 
 (  ) Severa anemia hipocrômica e microcítica com hepatoesplenomegalia. 
 (  ) Única anemia que tem predominância por sexo, no caso, o sexo masculino. 
 (  ) Mais frequente em descendentes de povos do norte europeu. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência correta. 
a) 3 - 1 - 2 - 4 
b) 3 - 2 - 4 - 1 
c) 4 - 2 - 1 - 3 
d) 2 - 3 - 1 - 4 
 
19- Qual dos parasitas citados abaixo é o responsável por causar a Síndrome de Löeffler? 
a) Ascaris lumbricóides 
b) Ancylostoma duodenale 
c) Cryptococcus neoformans 
d) Giardia lamblia 
 
 
 
 
 



 4

CARGO: MÉDICO PEDIATRA                                                      PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
20- Informe qual das patologias infecciosas agudas do período neonatal citadas abaixo não exige isolamento 
no momento da internação hospitalar, pois não é considerada contagiosa. 
a) Tétano neonatal 
b) Rubéola Congênita 
c) Onfalite 
d) Impetigo estafilocócico 
 
21- Criança de 2 anos, chega trazido por familiares à emergência em que estás de plantão. Informam que a 
criança sofreu choque elétrico na perna. Chegou a perder a consciência por cerca de 5 minutos e enquanto era 
trazida para este hospital despertou. 
Ao examinar você evidencia importante queimadura elétrica com área de necrose de 2 cm em face lateral da 
perna com edema moderado local e com área de hiperemia plantar em calcêneo do mesmo membro . A criança 
se encontra somente pouco agitada, taquicárdica ( fc = 144 bpm) e sem outras alterações nas funções vitais e 
sem outras alterações em exame físico. 
Baseado no referido acima qual a melhor conduta a ser tomada? 
a) Liberar o paciente com sulfadiazina de prata 1% tópica para o curativo e encaminhar para a cirurgia 
ambulatorial acompanhar a lesão necrótica. 
b) Solicitar exames laboratoriais para lise muscular e interna com urgência em U.T.I. para acompanhamento do 
estado circulatório do membro atingido e da função renal. 
c) Solicitar ECG urgente pela taquicardia e manter o paciente com monitor cardíaco por 24hs na emergência. 
d) Internar o paciente em enfermaria e solicitar acompanhamento da nefrologia e da cirurgia plástica. 
 
22- Menino de 4 anos chega à emergência com quadro súbito de agitação, palidez , sudorese e dispnéia leve. 
No exame é observado que a criança está taquicárdica com FC de 188 bpm e com sinais de insuficiência 
cardíaca leve com palidez, hipotensa com TA = 55/35mmHg,  pulsos finos e com tiragem intercostal e subcostal 
leve. Fígado com 2 cm abaixo do rebordo costal direito. Familiares negam episódios anteriores de quadros 
semelhantes. 
Qual a medicação abaixo pode ser administrada à este paciente para reverter o quadro de arritmia cardíaca? 
a) Lidocaína 
b) Adenosina 
c) Amilorida 
d) Atropina 
 
23- Criança com 2 anos consulta em seu consultório com quadro de edema de generalizado incluindo face e 
bolsa escrotal com 2 dias de evolução progressiva. Baseado nestes dados você tem como diagnóstico mais 
provável de: 
a) Síndrome Nefrótica 
b) Glomerulonefrite difusa aguda 
c) Insuficiência adrenal aguda 
d) Intoxicação por glicocorticóides 
 
24- Você recebe uma criança que frequentemente queixa-se de dores de extremidades e de abdômen. Ao ver o 
hemograma você se depara com a presença de hemoglobina S.  
A presença deste resultado no exame descrito é indicativo que o quadro seja compatível com: 
a) Esferocitose 
b) Talassemia minor 
c) Anemia Falciforme 
d) Talassemia major 
 
25- Uma criança que apresenta a suspeita de LÚPUS ERITEMATOSO SITÊMICO deverá realizar, por ser o 
melhor exame de triagem, qual exame laboratorial abaixo? 
a) HLA-B27 
b) Fator reumatóide 
c) Anti estreptolisina O (ASLO) 
d) Anticorpo antinuclear fluorescente (FANA) 
 
26- Criança de 3 anos fez ingestão acidental de todo o conteúdo de um vidro de paracetamol 200 mg/ml há 
cerca de 5 horas. A mãe ao chegar em casa, informada pela irmã maior de 10 anos do ocorrido, tentou provocar 
vômitos sem sucesso e trouxe para a emergência. A criança encontra-se pouco sonolenta, pálida e pouco 
cooperativa. Inicialmente você oferece oxigênio, solicita acesso venoso e prescreve, como antídoto: 
a) Naloxone 
b) Carvão ativado 
c) Bicarbonato de sódio 
d) N – acetilcisteína 
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27- Criança, do sexo feminino, de 2 anos, apresenta quadro febril 38,3ºc, com dois episódios de vômitos e com 
quatro episódios de fezes líquidas incaracterísticas nas últimas 24horas. A mãe informa que sua filha frequenta 
creche há 8 meses e que foi informada que existem outras 3 crianças com quadro semelhante nesta creche.  
A etiologia mais provável da gastroenterite é: 
a) Shigella 
b) Giardia intestinalis  
c) E. coli enteroinvasiva 
d) Rotavírus 
 
28- Adolescente de 16 anos, sexo feminino, comparece à consulta de rotina acompanhada por sua mãe que 
queixa-se de que sua filha é vegetariana estrita há 2 anos. Sem referir queixas clínicas apresenta ciclos 
menstruais normais; exame físico dentro da normalidade. Tem peso no percentil 25 e altura no percentil 50. 
Critérios de Tanner M4P4. Frente a esta situação a paciente deverá ser orientada quanto ao risco de 
deficiência de vitamina: 
a) B1 
b) B12 
c) A 
d) E 
 
29- Dos itens descritos abaixo qual não faz parte das alterações que podem ser encontradas em um recém 
nascido portador de Toxoplasmose congênita? 
a) Ascite 
b) Hidrocefalia 
c) Esplenomegalia 
d) Síndrome nefrítica 
 
30- Nas patologias de vias aéreas superiores, o achado radiológico do “sinal do polegar” é compatível com 
quadro de: 
a) Epiglotite 
b) Laringite 
c) Laringotraqueomalácea 
d) Hemangioma subglótico 
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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 de transição de 1o 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. 

                                                            
                                                                     (Revista Superinteressante – adaptado) 

As questões a seguir referem-se ao texto acima. 
 
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. 



 7

 
CARGO: MÉDICO PEDIATRA                                                                                         PROVA: PORTUGUÊS 
 
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.” Comprova-
se 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.  
 
 




