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CARGO: ENFERMEIRO                                                                 PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01- São denominadas de _________________________ aquelas doenças que surgiram, ou foram 
identificadas, em período recente, ou aquelas que assumiram novas condições de transmissão, seja devido à 
modificações das características do agente infeccioso, seja passando de doenças raras e restritas para 
constituirem problemas de saúde pública. Entre essas doenças encontra-se a Aids. 
a) doenças transmissíveis emergentes 
b) doenças não transmissíveis reemergentes 
c) doenças transmissíveis reemergentes 
d) doenças transmissíveis agravantes 
 
02- São princípios fundamentais da enfermagem, exceto:  
a) A enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade de vida da pessoa, família e 
coletividade. 
b) O profissional de enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com 
autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais. 
c) O profissional de enfermagem aprimora seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão 
sustentação a sua prática profissional. 
d) O profissional de enfermagem exerce suas atividades com competência para a promoção do ser humano na 
sua integralidade, de acordo com os princípios da ética e da bioética. 
 
03- As mudanças observadas no sistema de saúde exigem que o planejamento das ações de vacinação leve 
em conta o contexto mais abrangente que envolve a saúde da população. O diagnóstico necessário a esse 
planejamento não é diferente ou isolado daquele usado, por exemplo, para planejar a atuação de equipes de 
saúde da família ou para definir o trabalho de vigilância sanitária. É preciso, no entanto, que esse diagnóstico 
explicite aspectos de interesse específico para a definição dos objetivos, metas, estratégias e atividades 
relativas à vacinação, quais sejam: 
I. estimativas populacionais; 
II. análise da situação das doenças preveníveis pela vacinação: perfil epidemiológico local e regional; 
III. delimitação da área de atuação;  
IV. recursos disponíveis. 
Qual(is) está(ão) correta(s)? 
a) Apenas a II e a IV. 
b) Apenas a IV. 
c) Apenas a I, a II e a III. 
d) Todas estão corretas. 
 
04- Conforme o Programa Nacional de Imunizações (PNI) a vacinação de ___________________ é uma 
atividade prevista pelo sistema de vigilância epidemiológica, sendo executada quando da ocorrência de um ou 
mais casos de doença prevenível pela vacinação, quando este fato provoca uma alteração não esperada no 
comportamento epidemiológico da doença.  
a) bloqueio 
b) emergência 
c) rotina 
d) imunobiológicos 
 
05- Acerca do sigilo profissional apenas uma das alternativas abaixo não é responsabilidade e nem dever dos 
profissionais de enfermagem. Qual é a alternativa? 
a) Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, 
exceto casos previstos em lei, ordem judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu 
representante legal. 
b) Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício 
profissional a pessoas ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo. 
c) O profissional de enfermagem, intimado como testemunha, deverá comparecer perante a autoridade e, se 
for o caso, declarar seu impedimento de revelar o segredo. 
d) O segredo profissional referente ao menor de idade deverá ser mantido, mesmo quando a revelação seja 
solicitada por pais ou responsáveis, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, exceto nos casos 
em que possa acarretar danos ou riscos ao mesmo. 
 
06- O aborto __________________ é quando o tecido fetal foi eliminado, o sangramento diminui, o útero não 
está mais expandido e seu orifício está fechado. 
a) retido 
b) completo 
c) inevitável 
d) séptico 
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07- É uma doença de transmissão exclusivamente sexual, mais frequente nas regiões tropicais. Caracteriza-se 
por apresentar lesões múltiplas (podendo ser única), tipo úlceras, habitualmente dolorosas, de borda irregular, 
com contornos eritemato-edematosos e fundo irregular, cobertas por exsudato necrótico, amarelado e de odor 
fétido, que quando removido revela tecido de granulação que apresenta sangramento 
fácil quando submetidos a traumatismos.  
a) Escabiose 
b) Cancro Mole 
c) Giardíase 
d) Gonorreia 
 
08- Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas abaixo. 
___________________ é a quebra total ou parcial de um osso. 
___________________ é o mesmo que desarticulação. 
___________________ é a lesão traumática provocada por objeto contundente que altera os tecidos sem 
provocar solução de continuidade. 
a) Fratura – Luxação – Contusão 
b) Fratura – Luxação – Concussão 
c) Entorse – Contusão – Fratura 
d) Luxação – Concussão – Entorse 
 
09- Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas abaixo. 
___________________ é uma pequena bolha contendo líquido. 
___________________ são manchas róseas na pele, sem elevação. 
___________________ são manchas róseas na pele, com elevação. 
a) Pústula – Mácula - Pápula 
b) Pústula – Pápula - Mácula 
c) Vesícula – Mácula – Pápula 
d) Vesícula – Pápula – Mácula 
 
10- Segundo a Lei 8.080/1990, leia as afirmativas a seguir atribuindo “C” se estiver certa ou “E” se estiver 
errada. 
(  ) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis 
ao seu pleno exercício. 
(   ) 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. 
(   ) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais 
e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
(   ) A iniciativa privada mesmo que, em caráter complementar, não poderá participar do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 
Assinale a alternativa que preenche corretamente os parênteses. 
a) V – V – V – V. 
b) V – V – V – F. 
c) F – V – V – F. 
d) V – V – F – V. 
 
11- Segundo a Lei 8.069/1990, os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, 
públicos e particulares, são obrigados a: 
I - manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de vinte anos; 
II - identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da 
mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente; 
III - proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-
nascido, bem como prestar orientação aos pais; 
IV - fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do 
desenvolvimento do neonato; 
V - manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as assertivas I, II, III e V estão corretas. 
b) Apenas as assertivas III, IV e V estão corretas. 
c) Apenas a assertiva I está incorreta. 
d) Todas as assertivas estão corretas. 
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12- Micose sistêmica, predominantemente pulmonar, podendo, também, comprometer pele, laringe, ossos, 
articulação e meninges, entre outros. Estamos falando de: 
a) Candidíase 
b) Coccidioidomicose 
c) Esquistossomose Mansônica 
d) Hanseníase 
 
13- Em relação às Metas Nacionais de Vacinação do Programa Nacional de Imunizações (PNI) para alguns 
imunobiológicos é necessário manter uma unidade de cobertura em âmbito nacional ou macrorregional, a fim 
de que a vacinação resulte em impacto sobre a situação da doença ou agravo objeto de controle. Por isso, o 
planejamento das atividades nas diferentes instâncias considera algumas metas nacionais, exceto: 
a) administrar as vacinas contra a poliomielite, contra a hepatite B, contra o sarampo, contra a febre 
amarela,contra o Haemophilusinfluenzae tipo b, a tríplice bacteriana (DTP) e a BCG-ID em todas as crianças 
com menos de um ano de idade; e a vacina tríplice viral (contra o sarampo, a caxumba e a rubéola) nas 
crianças com um ano de idade; 
b) administrar a vacina dupla adulto (dT) nas mulheres grávidas, principalmente aquelas que residem nos 
municípios considerados de risco e alto risco para o tétano neonatal;  
c) administrar as vacinas contra o Haemophilusinfluenzae tipo b e a vacina dupla adulto (dT) nos idosos acima 
de sessenta e cinco anos.  
d) administrar a vacina tríplice viral nas crianças até 11 anos de idade, não vacinadas anteriormente. 
 
14- Segundo a Lei nº 8.080/1990, leia com atenção as afirmativas a seguir e assinale a incorreta. 
a) São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a internação 
domiciliar.  
b) Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os 
procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros 
necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.  
c) O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos 
níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.  
d) O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica ou por decisão 
judicial.  
 
15- Segundo a Lei nº 8.142/1990, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como: 
I - despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta 
e indireta; 
II - investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso 
Nacional; 
III - investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde; 
IV - cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 
Federal. 
Em análise às assertivas acima podemos afirmar que estão corretas apenas: 
a) I e II. 
b) I, III e IV. 
c) II e III. 
d) todas (I, II, III e IV) estão corretas. 
 
16-É o ______________________, mediante portaria do _____________________, autorizado a estabelecer 
condições para aplicação da Lei 8.142/90. 
Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas acima. 
a) Ministério da Saúde – Ministro do Estado 
b) Presidente da República – Ministro de Estado 
c) Ministro do Estado – Governador do Estado 
d) Ministério da Saúde – Ministro da Saúde 
 
17- Acerca das relações profissionais são responsabilidades e deveres dos profissionais de enfermagem, 
exceto: 
a) Obter desagravo público por ofensa que atinja a profissão, por meio do Conselho Regional de Enfermagem. 
b) Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, 
responsabilidade, honestidade e lealdade. 
c) Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de 
opinião e posição ideológica. 
d) Comunicar ao COREN e aos órgãos competentes, fatos que infrinjam dispositivos legais e que possam 
prejudicar o exercício profissional. 
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18- Leia as afirmativas a seguir relacionadas à Hepatite B e assinale a que está incorreta. 
a) É uma doença infecciosa aguda, de natureza viral, transmissível e extremamente contagiosa.. 
b) As formas sintomáticas são caracterizadas por mal-estar, cefaleia, febre baixa, anorexia, astenia, 
fadiga,artralgia, náuseas, vômitos, desconforto no hipocôndrio direito e aversão a alguns alimentos e ao 
cigarro. 
c) Algumas pessoas desenvolvem a forma crônica mantendo um processo inflamatório hepático por mais de 
seis meses. 
d) Seu modo de transmissão é altamente infectivo e facilmente transmitido pela via sexual, por transfusões de 
sangue, procedimentos médicos e odontológicos e hemodiálises sem as adequadas normas de 
biossegurança, pela transmissão vertical (mãe-filho), por contatos íntimos domiciliares (compartilhamento de 
escova dental e lâminas debarbear), acidentes perfurocortantes, compartilhamento de seringas e de material 
para a realização de tatuagens e piercings. 
 
19- Conforme o Programa Nacional de Imunizações (PNI), além das metas referentes à administração das 
vacinas, é preciso definir aquelas voltadas ao gerenciamento e operacionalização das atividades de 
vacinação, tais como: 
I. a construção, aquisição e manutenção de locais e equipamentos adequados para estocar, conservar e 
administrar corretamente os imunobiológicos; 
II. o suprimento de vacina e outros insumos; 
III. a troca de informações; 
IV. a assessoria na execução e avaliação. 
Em análise aos itens acima, podemos inferir que estão corretos: 
a) apenas I e II. 
b) apenas I, II e IV. 
c) apenas I e III. 
d) I, II, III e IV. 
 
20- Leia as afirmativas a seguir relacionadas às gestantes. 
I. É assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o atendimento pré e perinatal.    
II. A gestante será encaminhada aos diferentes níveis de atendimento, segundo critérios médicos específicos, 
obedecendo-se aos princípios de regionalização e hierarquização do Sistema. 
III. A parturiente será atendida,obrigatoriamente, pelo mesmo médico que a acompanhou na fase pré-natal. 
IV. Incumbe ao poder público propiciar apoio alimentar à gestante e à nutriz que dele necessitem. 
Em análise às afirmativas acima, podemos inferir que está incorreta a afirmativa. 
a) I 
b) II 
c) III 
d) 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 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.”. 
 

Os valores éticos 
 

 O espírito capaz de se compadecer e de se solidarizar é necessariamente um ser mais cooperativo e 
menos competitivo. Essas atitudes estão ligadas a valores que orientam e justificam tais comportamentos. Um 
valor é uma experiência transmitida ou vivida que elegemos para dar sentido à nossa vida cotidiana. Esse 
valor é considerado uma referência justa, verdadeira e, portanto, necessária. São os valores éticos ou de 
consciência. Como eles são constantes, orientam nossa conduta - valor moral - pela vida inteira. E é pelo valor 
ético que nossa vontade é controlada independentemente da presença do outro. É muito comum ouvirmos: 
ninguém está vendo! Como se, na ausência dos outros, pudéssemos agir à vontade. O imperativo categórico 
de Kant é claro nesse sentido: “ __________ de tal forma que sua conduta seja um exemplo para todos!”. 
Posso desejar ou ter certas vontades, mas, pensando bem, não devo - valor de consciência -, logo não posso. 
Isso significa que a minha conduta deve estar sempre condicionada a um valor maior, isto é, a um ato da 
consciência. Esta consciência é o conjunto de valores que foram introjetados pela cultura em todos nós desde 
que começamos __________ nos entender por gente. 
 Daí a importância tanto da família quanto da escola na formação da pessoa humana. Mas certos 
princípios morais mudam com o tempo, isto é, são históricos. Já os valores éticos continuam perenes, pois 
exprimem ideais superiores que são universais. Podemos citar alguns, como a solidariedade, a compaixão, a 
honestidade, a generosidade e a responsabilidade. Como são universais, eles valem em todos os lugares e 
em todos os tempos. Felizmente, são imunes aos relativismos tão em voga. Educar não é somente ensinar às 
pessoas uma profissão, mas também passar experiências espirituais que vão dignificar uma conduta pelo 
resto da vida. Infelizmente, em nossas escolas, pouca atenção se dá a essas disciplinas formativas. 
 Na educação dos filhos, exemplo e presença dos pais são duas formas poderosas para o cumprimento 
dessa tarefa formadora. Diante da necessidade de trabalhar, pai e mãe encontram pouco tempo para ficar com 
os filhos. Sobra para a escola, mas ela sozinha não dá conta de tudo isso. A religião é também outro centro 
importante de formação humana. Mas quantas denominações religiosas estão __________ do “lucro” fácil e 
do êxtase terapêutico tão em moda hoje?  E, por cima de tudo, ainda temos de enfrentar os desvios de uma 
sociedade consumista que gera comportamentos antiéticos, que são os promotores nefastos da violência 
cotidiana, do erotismo sem limites e do consumo a todo custo? 
 O amor à natureza, por exemplo, é um valor perene que não está à mercê das oscilações existenciais 
ou sociais de quem o pratica, pois aquele que ama verdadeiramente o mundo natural sabe que esse 
sentimento será presença constante  enquanto durar a sua vida. Do ponto de vista ético, quem ama, ama para 
sempre, porque o amar antes de ser um sentimento é um valor ético. Na vida conjugal, por exemplo, a 
fidelidade não é uma obrigação, mas um merecimento, já que posso desejar outras, mas minha mulher não 
merece, portanto, se não devo, eu não posso. 
 No tocante às questões ecológicas, ao assumirmos a educação ambiental, teríamos uma 
responsabilidade imensa pela frente: sensibilizar as pessoas para que elas participem da construção de uma 
nova maneira de se comportar diante dos outros e da natureza. Essa educação traria no seu ideário um elenco 
de valores contínuos de cuidado, de respeito e de responsabilidade com o natural. É com esse material que 
poderíamos formar __________ espinha dorsal de uma sociedade mais ética e ecológica. 
                                                                             (Alfeu Trancosco – Revista Ecológico – acesso em 12/09/2013 - adaptado) 
As questões a seguir referem-se ao texto acima: 
 

21- Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto: 
a) Aja – à – atrás – a 
b) Age – a – atrás – à 
c) Haja – a – atraz – a 
d) Aja – a – atrás – a 
 
22- Uma das alternativas abaixo contém uma mensagem que NÃO foi declarada no texto.  Assinale-a: 
a) É considerado um valor duradouro o amor à natureza. 
b) Há valores que são válidos em todos os lugares e em todos os tempos. 
c) Comportamentos antiéticos são gerados por desvios de uma sociedade consumista. 
d) Considerando ou não a presença do outro, a vontade de cada pessoa não é controlada pelos valores éticos. 
 
23- Assinale a alternativa em que a correspondência entre o pronome sublinhado e a expressão que retoma do 
texto está INCORRETA: 
a) “Como eles são constantes, orientam nossa conduta – valor moral – pela vida inteira.” (comportamentos) 
b) “Sobra para a escola, mas ela sozinha não dá conta de tudo isso.” (escola) 
c) “Podemos citar alguns, como a solidariedade, a compaixão,...” (valores éticos) 
d) “... que não está à mercê das oscilações existenciais ou sociais de quem o pratica...” (amor à natureza) 
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24- Leia o período: 
“Já os valores éticos continuam perenes, pois exprimem ideais superiores que são universais.” 
A respeito da análise sintática do trecho acima, afirma-se que: 
1. Os verbos “continuam” e “são” são classificados como VERBOS DE LIGAÇÃO. 
2. O verbo “exprimem” é classificado como VERBO TRANSITIVO DIRETO. 
3. “perenes” é o OBJETO DIRETO que complementa o verbo “continuam”. 
4. “os valores éticos” exerce a função sintática de SUJEITO COMPOSTO da primeira oração. 
 

Estão corretas as afirmativas: 
a) 2 e 3 apenas 
b) 1 e 2 apenas 
c) 3 e 4 apenas 
d) 1 e 3 apenas 
 
25- Numa oração, o PREDICADO é considerado termo essencial. Assinale a alternativa que apresenta uma 
oração cujo predicado é classificado como NOMINAL: 
a) “Essa educação traria no seu ideário um elenco de valores contínuos de cuidado,...” 
b) “Mas certos princípios morais mudam com o tempo,...” 
c) “Na educação dos filhos, exemplo e presença dos pais são duas formas poderosas para o cumprimento 
dessa tarefa formadora.” 
d) “E, por cima de tudo, ainda temos de enfrentar os desvios de uma sociedade consumista...” 
 
26 – Leia os segmentos a seguir: 
I – “Como se, na ausência dos outros, pudéssemos agir à vontade.” 
II – “... para que elas participem da construção de uma nova maneira de se comportar...” 
A classe gramatical do “se”, destacado acima, é, respectivamente: 
a) conjunção - pronome 
b) pronome - pronome 
c) pronome - conjunção 
d) conjunção - conjunção 
 
27– Sobre os elementos textuais presentes no texto, analise os itens a seguir: 
1 - Os termos “ecológica”, “espírito” e “êxtase” levam acento gráfico na sílaba tônica pela mesma regra de 
acentuação. 
2- As palavras destacadas em: “Posso desejar ou ter certas vontades, mas, pensando bem, não devo – valor 
de consciência –,  logo não posso.” são paroxítonas. 
3- As palavras “contínuos” e “daí” são acentuadas pela mesma regra. 
O correto está em: 
a) 1, 2 e 3 
b) 1 e 2 apenas 
c) 2 e 3 apenas 
d) 1 e 3 apenas 
 
28- A elipse é um recurso de coesão textual. Há caso de elipse em: 
a) “A religião é também outro centro importante...” 
b) “Um valor é uma experiência transmitida ou vivida...” 
c) “Podemos citar alguns, como a solidariedade, a compaixão, ...” 
d) “Diante da necessidade de trabalhar, pai e mãe encontram pouco tempo para ficar com os filhos.” 
 
29- Observe o fragmento: 
“... ao assumirmos a educação ambiental, teríamos uma responsabilidade imensa pela frente: sensibilizar 
as pessoas...”  
Sobre o trecho acima, afirma-se que:  
I – As formas verbais “assumirmos” e “teríamos” estão no futuro do subjuntivo e no futuro do pretérito, 
respectivamente. 
II – O verbo “teríamos” é da 2ª conjugação. 
III – O verbo “assumirmos” exige complemento regido de preposição. 
Estão corretas: 
a) Apenas a I e a II 
b) Apenas a I e a III 
c) Apenas a II e a III 
d) Nenhuma. 
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30- Quanto às Classes de Palavras, em uma das alternativas existe uma afirmativa INCORRETA.  Assinale-a: 
a) “Felizmente, são imunes aos relativismos tão em voga.” – os termos sublinhados são classificados, 
respectivamente, como: advérbio, adjetivo e advérbio. 
b) “Essa educação traria no seu ideário um elenco de valores contínuos...” - os termos sublinhados são 
classificados, respectivamente, como: pronome, pronome e substantivo. 
c) “O imperativo categórico de Kant é claro nesse sentido:...” - os termos sublinhados são classificados, 
respectivamente, como: adjetivo, substantivo e adjetivo. 
d) “Do ponto de vista ético, quem ama, ama para sempre,...” - os termos sublinhados são classificados, 
respectivamente, como: substantivo, conjunção e verbo. 
 
PROVA: LEGISLAÇÃO 
 

Responda as questões 31 a 35 com base na Lei Municipal n° 1.182/2006, que dispõe sobre o Regime 
Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Barão/RS.  
 

31- “É a investidura do servidor efetivo em cargo de atribuições, responsabilidades, habilitação e nível de 
escolaridade compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em 
inspeção médica.” Este conceito refere-se a: 
a) Readaptação 
b) Reversão  
c) Aprovetamento 
d) Recondução 
 
32- Leia as assertivas abaixo e responda: 
I. O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público adquire estabilidade 
após três (03) anos de efetivo exercício. 
II. A prestação de serviços extraordinários só poderá ocorrer por expressa determinação da autoridade 
competente, mediante solicitação fundamentada do chefe da repartição, ou de ofício. 
III. O servidor terá direito a repouso remunerado, num dia de cada semana, preferencialmente aos sábados ou 
aos domingos, bem como nos dias feriados civis e religiosos. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas a I. 
b) Apenas I e II. 
c) Apenas II e III. 
d) Todas. 
 
33- Assinale a alternativa incorreta: 
a) Remuneração é a retribuição paga ao servidor pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao valor do 
padrão fixado em lei. 
b) Nenhum servidor poderá perceber mensalmente, a título de remuneração ou subsídio, importância maior do 
que a fixada como limite pela Constituição Federal, e sua interpretação, segundo o Supremo Tribunal Federal. 
c) Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, 
a critério da administração e com reposição de custos, até o limite de trinta por cento da remuneração. 
d) As reposições devidas por servidor à Fazenda Municipal poderão ser feitas em parcelas mensais, com juros 
e correção monetária, e mediante desconto em folha de pagamento sendo que o valor de cada parcela não 
poderá exceder a vinte por cento da remuneração do servidor. 
 
34- Assinale a alternativa incorreta: 
a) O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) 
horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor-hora diurno. 
b) 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 dez por cento do vencimento. 
c) O servidor perceberá, durante as férias, a remuneração integral, acrescida de 1/3 (um terço). 
d) O exercício de atividade em condições de insalubridade 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, incidente sobre o valor do padrão de vencimento do servidor ocupante de cargo efetivo. 
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35- Com relação as penalidades assinale a alternativa incorreta: 
a) Não poderá ser aplicada mais de uma pena disciplinar pela mesma infração. No caso de infrações 
simultâneas, a maior absorve as demais, funcionando estas como agravantes na gradação da penalidade. 
b) A pena de suspensão não poderá ultrapassar a sessenta dias. Quando houver conveniência para o serviço, 
a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de cinquenta por cento por dia de 
remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço e a exercer suas atribuições legais. 
c) Configura abandono de cargo a ausência intencional ao serviço por mais de sessenta dias consecutivos. 
d) A demissão por inassiduidade ou impontualidade somente será aplicada quando caracterizada a 
habitualidade de modo a representar séria violação dos deveres e obrigações do servidor, após anteriores 
punições por advertência ou suspensão. 
 
Responda as questões 36 a 38 de acordo com a Constituição Federal de 1988 e suas alterações. 
 
36- Sobre Direitos Políticos, marque a alternativa que está incorreta: 
a) A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para 
todos, e, nos termos da lei, mediante: plebiscito, referendo e iniciativa popular.  
b) 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 6 (seis) meses antes do pleito. 
c) O mandato eletivo do Prefeito poderá ser impugnado perante a Justiça Eleitoral no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da sua diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou 
fraude.  
d) São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 
segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito 
Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 (seis) meses anteriores ao pleito, salvo se já 
titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. 
 
37- De acordo com o texto constitucional, compete privativamente à União legislar sobre: 
a) juntas comerciais; 
b) proteção à infância e juventude; 
c) serviço postal;  
d) orçamento. 
 
38- Acerca dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos previstos na Constituição Federal, marque a 
alternativa incorreta: 
a) A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de 
penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de 
financiar o seu desenvolvimento. 
b) Será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião.  
c) No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, 
assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.  
d) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de 
autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo 
apenas exigido prévio aviso à autoridade competente.  
 
De acordo com a Lei Orgânica Municipal de Barão, e suas alterações, responda a questão 39. 
 
39- De acordo com a Lei Orgânica de Barão, ao Município é vedado:  
a) organizar-se juridicamente, decretar leis, atos e medidas de seu peculiar interesse;  
b) organizar seus serviços administrativos e patrimoniais; 
c) desapropriar, por necessidade ou utilidade pública ou por interesse sociais, nos casos previstos em lei; 
d) recusar fé aos documentos públicos.  
 
Responda a questão nº 40 com base na Lei Federal 8.429/92: Lei da Improbidade Administrativa. 
 
40- Será punido com a pena de ______________, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens, dentro do prazo determinado, ou que 
a prestar falsa. 
a) pagamento de multa civil 
b) suspensão dos direitos políticos 
c) cassação 
d) demissão 
 




