
Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fi scal o seguinte material:
 a) Este Caderno, com 50 (cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

  Português Conhecimentos Gerais  Conhecimentos Específi cos
  01 a 10 11 a 20 21 a 50

 b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02- Verifi que se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no Cartão de 
Respostas. Caso contrário, notifi que imediatamente o fi scal.

03- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com caneta esferográfi ca de tinta 
na cor azul ou preta.

04- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno 
do quadrado, com caneta esferográfi ca de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

 Exemplo:

05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classifi cadas com as letras (A, B, C, D e E), mas 
só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma 
alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
 a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 

transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
 b)  Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
 O candidato que optar por se retirar sem levar seu Caderno de Questões não poderá copiar sua marcação de 

respostas, em qualquer hipótese ou meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata, 
acarretando a eliminação do candidato. 

 Somente decorridas 2 horas de prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões.

07- Reserve os 30 (trinta) minutos fi nais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
Caderno de Questões não serão levados em conta.
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PORTUGUÊS
NÁUFRAGOS DA MODERNIDADE LÍQUIDA

Qual o próximo centro fi nanceiro? Nos séculos XIII e XIV, foi 
Bruges, com o advento do mercantilismo; nos séculos XIV a XVI, 
Veneza, com suas corporações marítimas e a conquista do Oriente; 
no século XVI, Antuérpia, graças à revolução gráfi ca de Gutenberg.

Em fi ns do século XVI e início do XVII, foi Gênova, verdadeiro 
paraíso fi scal; nos séculos XVIII e XIX, Londres, devido à máquina 
a vapor e à Revolução Industrial; na primeira metade do século 
XX, Nova York, com o uso da energia elétrica; na segunda, Los 
Angeles, com o Vale do Silício. Qual será o próximo?  

Tudo indica que o poderio econômico dos EUA tende a encolher, 
suas empresas perdem mercados para a China, a crise ecológica 
afeta sua qualidade de vida. Caminhamos para um mundo policên-
trico, com múltiplos centros regionais de poder.

A agricultura se industrializa, a urbanização invade a zona rural, 
o tempo é mercantilizado. Há o risco de, no futuro, todos os serviços 
serem pagos: educação, saúde, segurança e lazer.

Torna-se difícil distinguir entre trabalho, consumo, transporte, 
lazer e estudo. A vida urbana comprime multidões e, paradoxal-
mente, induz a solidão. O salário se gasta predominantemente em 
compra de serviços: educação, saúde, transporte e segurança.

Antes de 2030, todos se conectarão a todas as redes de 
informação por infraestruturas de alta fl uidez, móveis e fi xas, do 
tipo Google. A nanotecnologia produzirá computadores cada vez 
menores e portáteis. Multiplicar-se-ão os robôs domésticos.

O mundo envelhece. As cidades crescem. Se, de um lado, es-
casseiam bens insubstituíveis, de outro, produzem-se tecnologias 
que facilitam a redução do consumo de energia, o tratamento do 
lixo, o replanejamento das cidades e dos transportes.

O tempo se torna a única verdadeira raridade. Gasta-se menos 
tempo para produzir e mais para consumir. Assim, o tempo que um 
computador requer para ser confeccionado não se compara com 
aquele que o usuário dedicará para usá-lo.

Os produtos postos no mercado são “cronófagos”, isto é, devoram o 
tempo das pessoas. Basta observar como se usa o telefone celular. Objeto 
de multiuso, cada vez mais ele se impõe como sujeito com o poder de 
absorver o nosso tempo, a nossa atenção, até mesmo a nossa devoção.

Ainda que cercados de pessoas, ao desligar o celular nos senti-
mos exilados em uma ilha virtual. Do outro lado da janelinha eletrô-
nica, o capital investido nas operadoras agradece tão veloz retorno...

Náufragos da modernidade líquida, há uma luta a se travar no 
que se refere à subjetividade: deixar-se devorar pelas garras do polvo 
tecnológico, que nos cerca por todos os lados, ou ousar exercer do-
mínio sobre o tempo pessoal e reservar algumas horas à meditação, 
ao estudo, às amizades e à ociosidade amorosa. Há que decidir!

Frei Betto
(http://domtotal.com/blog/)

01. A pergunta “Qual o próximo centro fi nanceiro?” sugere a 
antecipação da seguinte ideia:
A) o espaço urbano será invadido por confl itos rurais
B) há uma dinâmica biológica de rodízio entre os centros fi nanceiros
C) a China manifestou vontade de sediar a Organização das Na-

ções Unidas
D) o fi m do embargo econômico a Cuba ampliou as fronteiras da 

América do Norte
E) emergência de uma ordem internacional assentada em diversos 

centros fi nanceiros

02. “O tempo se torna a única verdadeira raridade”. A apropriação 
acelerada do tempo se manifestará também no estilo do autor. Um 
aspecto que demonstra, no estilo do autor, a escassez do tempo é: 
A) excesso de informalidade
B) predomínio de parágrafos curtos
C) forte carga emotiva e confessional
D) uso excessivo de algarismos romanos
E) presença de perguntas sem respostas claras

03. O avanço da mercantilização da vida atualmente está expli-
citado em:
A) “Nos séculos XIII e XIV, foi Bruges, com o advento do mercan-

tilismo”
B) “Em fi ns do século XVI e início do XVII, foi Gênova, verdadeiro 

paraíso fi scal”
C) “O salário se gasta predominantemente em compra de serviços: 

educação, saúde, transporte e segurança”
D) “Antes de 2030, todos se conectarão a todas as redes de in-

formação por infraestruturas de alta fl uidez, móveis e fi xas, do 
tipo Google”

E) “Náufragos da modernidade líquida, há uma luta a se travar no 
que se refere à subjetividade”

04. “Tudo indica que o poderio econômico dos EUA tende a enco-
lher, suas empresas perdem mercados para a China”. O conectivo 
que melhor explicita a relação estabelecida entre as duas frases é:
A) pois
B) conforme
C) mesmo assim
D) apesar disso
E) todavia

05. Em “Ainda que cercados de pessoas”, o elemento destacado 
expressa valor semântico de:
A) lugar 
B) modo 
C) tempo 
D) conclusão
E) concessão

06. O emprego do acento grave, indicativo de crase, é possível em:
A) “há uma luta a se travar”
B) “e, paradoxalmente, induz a solidão”
C) “facilitam a redução do consumo de energia” 
D) “todos se conectarão a todas as redes de informação”
E) “absorver o nosso tempo, a nossa atenção, até mesmo a nossa 

devoção”

07. O elemento destacado foi adequadamente substituído pelo 
pronome oblíquo correspondente em:
A) suas empresas perdem mercados para a China/ perdem-los
B) a urbanização invade a zona rural/ invade-la
C) ao desligar o celular/ desligar-lhe
D) A vida urbana comprime multidões/ comprime-as
E) devoram o tempo das pessoas/ devoram-nas

08. Uma palavra que teve sua grafi a alterada pelo último Acordo 
Ortográfi co é:
A) policêntrico
B) infraestruturas
C) nanotecnologia
D) replanejamento
E) janelinha

09. Uma crítica de cunho irônico pode ser observada em:
A) “no século XVI, Antuérpia, graças à revolução gráfi ca de Gutenberg”
B) “A agricultura se industrializa, a urbanização invade a zona 

rural, o tempo é mercantilizado”
C) “Torna-se difícil distinguir entre trabalho, consumo, transporte, 

lazer e estudo”
D) “O tempo se torna a única verdadeira raridade”
E) “Do outro lado da janelinha eletrônica, o capital investido nas 

operadoras agradece tão veloz retorno...”
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10. Em “Náufragos da modernidade líquida, há uma luta a se 
travar no que se refere à subjetividade”, a vírgula se justifi ca por:

A) separar vocativo
B) indicar enumeração
C) marcar oração coordenada
D) introduzir referência de lugar
E) destacar oração justaposta

CONHECIMENTOS GERAIS

Para responder às questões de 11 a 18, considere as disposições 
da Lei Orgânica do Município de Saquarema.

11. O prefeito municipal deverá preparar para o sucessor e para 
publicação imediata, relatório da situação da administração muni-
cipal no prazo de:
A) até 60 dias após a publicação dos resultados das eleições
B) até 30 dias antes das eleições municipais
C) 30 dias a partir da posse do novo prefeito
D) até 45 dias após a divulgação dos resultados das eleições
E) em até 10 dias da  diplomação do prefeito eleito

12. Os regulamentos dos concursos públicos para o município 
de Saquarema observarão a seguinte norma:
A) correção de provas com identifi cação dos candidatos
B) direito de revisão de provas quanto a erro material, por meio 

de recursos requeridos em prazo não superior a 72 horas
C) permissão de prova oral eliminatória
D) o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, 

prorrogável uma vez por igual período
E) os cargos em comissão e as funções de confi ança serão exer-

cidos, exclusivamente, por servidores ocupantes de cargo

13. A acumulação remunerada de cargos públicos é permitida 
na seguinte hipótese:
A) um cargo de engenheiro com outro de arquiteto
B) dois cargos de professor
C) dois cargos de professor com outro cargo técnico
D) um cargo de profi ssional da saúde com outro cargo técnico ou 

científi co
E) dois cargos técnicos ou científi cos com um de professor

14. A prática de atos de improbidade administrativa importará:
A) na suspensão do exercício do cargo
B) na advertência pública
C) no cancelamento dos direitos políticos
D) na indisponibilidade do cargo público
E) na perda da função pública

15. A aposentadoria compulsória do servidor público municipal 
se dará:
A) aos 75 anos de idade com proventos integrais
B) aos 60 anos de idade após 35 anos de contribuição
C) aos 70 anos de idade com proventos proporcionais ao tempo 

de contribuição
D) aos 75 anos de idade com proventos proporcionais ao tempo 

de serviço público
E) aos 55 anos de idade e 30 anos de contribuição, no caso de 

mulheres

16. O retorno do servidor público ao cargo anteriormente ocu-
pado, ou resultante de sua transformação em virtude da anulação 
da decisão judicial que fundamentara a demissão do servidor, é 
denominado:

A) reversão
B) adaptação
C) remoção
D) posse inversa
E) reintegração

17. O artigo 89 da Lei Orgânica Municipal trata da estabilidade do 
servidor público. Essa norma deve ser compatível com as disposi-
ções da Constituição Federal de 1988, para a qual a estabilidade 
no serviço público se dará após:

A) dois anos de efetivo exercício, após conclusão de estágio pro-
batório

B) três anos de efetivo exercício, após avaliação de desempenho 
realizada por comissão instituída com essa fi nalidade

C) três anos de efetivo exercício, independentemente de aprovação 
em avaliação de desempenho

D) dois anos de efetivo exercício, para os servidores ocupantes 
de cargos efetivos ou em comissão

E) três anos de efetivo exercício para os servidores efetivos ou 
temporários

18. O serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurí-
dica de direito público, patrimônio e receita próprias, para executar 
atividades típicas da administração pública que requeiram, para 
seu melhor funcionamento, gestão administrativa e fi nanceira 
descentralizadas é:

A) o consórcio público
B) fundação pública
C) agência executiva
D) secretaria de estado
E) autarquia

19. É da competência administrativa comum do Município, da 
União e do Estado, observada a lei complementar federal, o exer-
cício da seguinte medida: 

A) proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à 
ciência

B) manter contato com as entidades representativas das comuni-
dades situadas na Região dos Lagos

C) tornar obrigatório os plantões de farmácias e drogarias estabe-
lecidas no município aos domingos e feriados, tendo a prefeitura 
a incumbência de organizá-los

D) regulamentar e padronizar o serviço de táxi, inclusive o uso de 
taxímetro

E) promover a integração política, social e cultural da Região 
dos Lagos, objetivando a união com os demais municípios no 
desenvolvimento e na solução dos problemas regionais

20. O ato administrativo expedido no caso de provimento ou 
vacância de cargo público é:

A) o regimento
B) a portaria
C) a resolução
D) o distrato
E) o decreto
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21.  Quanto ao Toxoplasma gondii, é correto afi rmar:
A) O diagnóstico da infecção humana pode ser realizado por meio 

da detecção de oocisto nas fezes.
B) Os felinos são os hospedeiros intermediários do T. gondii.
C) A infecção humana pode ocorrer após ingestão de cistos que 

são liberados nas fezes dos felinos.
D)  Na mucosa intestinal do hospedeiro defi nitivo, ocorre reprodu-

ção assexuada do T. gondii.
E) Os cistos são resultantes da reprodução assexuada do proto-

zoário, que ocorre na fase extraintestinal.

22. Dentre as alternativas abaixo, o único exemplo de um roedor 
sinantrópico comensal presente no Brasil é:
A) Cavia aperea
B) Akodon serrensis
C) Mus musculus
D) Galea spixii
E) Thrichomys apereoides

23. Segundo o RIISPOA (Regulamento de Inspeção Industrial e 
Sanitária de Produtos de Origem Animal), o ovo classifi cado como 
ovo “especial” deve apresentar, dentre outras características, o 
peso:
A) maior ou igual a 61g
B) de 55 a 60g
C) de 49 a 54g
D) de 43 a 48g
E) de 35 a 42g

24. São exemplos de doenças priônicas:
A) botulismo e tétano
B) peste suína clássica e peste suína africana
C) shigelose e listeriose
D) encefalite espongiforme bovina e scrapie
E) febre catarral maligna e peste negra

25. Para o leite ser considerado anormal, e desse modo conde-
nado por fraude, este deve estar fora do padrão em no mínimo três 
provas de rotina, ou em uma prova de rotina e uma de precisão. 
Um exemplo de prova de precisão é:
A) determinação do índice crioscópico
B) caracteres organolépticos (cor, cheiro, sabor e aspecto) 
C) densidade pelo termo-lacto-densímetro a 15º C 
D) acidez pelo acidímetro Dornic
E) gordura pelo método de Gerber

26. A incidência de uma doença em uma população se refere 
ao número:
A) de mortes, dividido pelo número total de habitantes em um dado 

período de tempo
B) total de casos da doença em um dado período de tempo
C) de casos novos da doença em um dado período de tempo
D) de mortes entre os indivíduos portadores da doença
E) de indivíduos doentes entre os indivíduos expostos à doença

27. É um exemplo de zoonose causada por vírus:
A) anemia infecciosa equina
B) cinomose
C) toxoplasmose
D) infecção pelo vírus da imunodefi ciência felina
E) raiva

28. Em relação à rotulagem de alimentos, a ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) determina que:

A) as informações do rótulo não precisam estar escritas no idioma 
ofi cial do país

B) é facultativa a inscrição do prazo de validade do produto
C) é permitido afi rmar, no rótulo, que o alimento apresenta pro-

priedades terapêuticas
D) os aditivos alimentares presentes no alimento não precisam ser 

incluídos na “lista de ingredientes” que consta no rótulo
E) no rótulo de alimentos constituídos de um único ingrediente não 

é necessário incluir a “lista de ingredientes”

29. “o estabelecimento localizado, via de regra, em zona rural, 
destinado à produção do leite para consumo em natureza do tipo 
“C” e para fi ns industriais” RIISPOA (Regulamentação de Inspeção 
Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal). 

O texto acima se refere a:
A) fazenda leiteira
B) granja leiteira
C) estábulo leiteiro
D) entreposto usina
E) posto de recebimento

30. Segundo a IN SDA (Instrução Normativa da Secretaria de 
Defesa Animal) nº 25, de 8 de novembro de 2012, são exemplos 
de substâncias classifi cadas, respectivamente, nas listas A1 e B:

A) butorfanol e fenobarbital
B) testosterona e tiopental
C) propofol e zidovudina
D) pentobarbital e acepromazina
E) cetamina e morfi na

31. A febre maculosa é uma importante zoonose, cujo agente 
etiológico é a:

A) Ehrlichia canis
B) Borrelia burgdorferi
C) Ehrlichia risticii
D) Rickettsia rickettsii
E) Babesia bigemina

32. Em relação à matança de emergência, é correto afi rmar que:

A) é permitida a matança de emergência na ausência de funcio-
nário da Inspeção Federal

B) todos os animais sacrifi cados de emergência são considerados 
impróprios para consumo 

C) hipotermia e hipertermia não são causas de matança de 
emergência

D) em caso de necessidade de realização de matança de emer-
gência, esta pode ser realizada ao término da matança

E) a matança de emergência deve ser realizada em animais apre-
sentando sintomas neurológicos

33. A leishmaniose é uma doença causada por:

A) vírus
B) protozoário
C) fungo
D) helminto
E) bactéria
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34. Diversos fatores, intrínsecos e extrínsecos, afetam o cresci-
mento bacteriano, podendo assim, aumentar a incidência de doen-
ças transmitidas por alimentos. É um exemplo de fator extrínseco:
A) temperatura
B) atividade de água
C) acidez
D) potencial de oxidorredução
E) composição química do alimento

35. Em relação ao complexo teníase-cisticercose, é correto 
afi rmar que:
A) a ingestão de carne bovina crua ou mal cozida é a principal 

fonte de infecção humana de Taenia solium
B) não pode ocorrer autoinfecção humana 
C) o homem desenvolve a teníase ingerindo cisticercos de Taenia 

solium
D) o homem desenvolve a cisticercose ingerindo cisticercos de 

Taenia solium
E) a ingestão de carne suína, crua ou mal cozida, é a principal 

fonte de infecção humana de Taenia saginata

36. As afl atoxinas são micotoxinas que podem estar presentes em 
alimentos. Estas toxinas são produzidas por certas cepas do fungo:
A) Cryptococcus sp
B) Penicillium sp
C) Aspergillus sp
D) Microsporum sp
E) Sporothrix sp

37. O leite normal deve apresentar acidez em graus Dornic entre:
A) 0 e 5
B) 5 e 10
C) 10 e 15
D) 15 e 20
E) 20 e 25

38. No Brasil, a principal espécie de morcego hematófago res-
ponsável pela transmissão de raiva é o:
A) Desmodus rotundus
B) Dhiphylla ecaudata
C) Diaemus youngii
D) Thyroptera lavali
E) Myotis riparius

39. No caso da dengue, é considerada situação de iminente 
perigo à saúde pública quando a presença do Aedes aegypti for 
constatada em, no mínimo:
A) 70% dos imóveis do município, da localidade, do bairro ou do 

distrito
B) 50% dos imóveis do município, da localidade, do bairro ou do 

distrito
C) 25% dos imóveis do município, da localidade, do bairro ou do 

distrito
D) 10% dos imóveis do município, da localidade, do bairro ou do 

distrito
E) 1% dos imóveis do município, da localidade, do bairro ou do 

distrito

40. O pescado resfriado deve ser mantido em uma temperatura:
A) de 4 a 8º C
B) de 4 a 2º C
C) de 2,5 a 0º C
D) - 0,5 a - 2º C
E) não superior a - 15º C

41. É um agente de doença associada à ingestão de peixe cru 
ou mal cozido contaminado:
A) Campylobacter jejuni
B) Diphyllobothrium latum
C) Trichinella spiralis
D) Taenia saginata
E) Cryptosporidium parvum

42. A afi rmativa “uma etapa onde se pode aplicar um controle e 
que seja essencial para evitar ou eliminar um perigo à inocuidade 
do alimento ou para reduzi-lo a um nível aceitável” defi ne:
A) Codex Alimentarius 
B) ponto crítico de controle (PPC)
C) sistema HACCP
D) limites críticos
E) desvio

43. A Resolução da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) nº 216, de 15 de setembro de 2004, determina que:
A) o controle químico de pragas em estabelecimentos de alimentos 

pode ser realizado por funcionários da própria empresa
B) a água utilizada para manipulação de alimentos não precisa 

ser potável
C) não é permitido que os manipuladores de alimentos usem barba, 

esmalte e base de unha
D) o proprietário do estabelecimento não pode ser o responsável 

pelas atividades de manipulação dos alimentos  
E) os registros devem ser mantidos por período mínimo de 1 (um) 

ano contado a partir da data de preparação dos alimentos

44. O teor aceitável de coliformes presentes no leite é:
A) ausência em 1 mL, independente da classifi cação do leite
B) ausência em 1 mL, no leite tipo “A”
C) tolerância em 0,5 mL, independente da classifi cação do leite
D) tolerância em 0,5 mL, no leite tipo magro
E) tolerância em 0,2 mL, no leite tipo “B”

45. De acordo com o Ministério da Agricultura Pecuária e Abas-
tecimento, o teste de Coggins é considerado o padrão ouro para 
o diagnóstico da anemia infecciosa equina. Este é um teste de:
A) imunodifusão em gel de agarose
B) reação em cadeia da polimerase (PCR)
C) ensaio imunoenzimático (ELISA)
D) fi xação de complemento
E) imunofl uorescência

46. Dentre as opções a seguir, a que descreve um bacilo gram-
positivo, anaeróbio, catalase-negativo, oxidase-negativo, presente 
no solo, no trato alimentar de animais e fezes, produtor de exoto-
xinas neurotóxicas, que pode causar paralisia fl ácida, em diversos 
animais é: 
A) Mycobacterium bovis
B) Listeria monocytogenes
C) Corynebacterium pseudotuberculosis
D) Staphylococcus aureus
E) Clostridium botulinum

47. Com relação às doenças de origem alimentar, é correto 
afi rmar que:
A) apresentam caráter agudo, não deixando sequelas crônicas
B) geram sintomas digestivos, não sendo responsáveis por afec-

ções extraintestinais
C) os alimentos de origem animal são os que estão envolvidos em 

maior frequência nos surtos de doenças de origem alimentar
D) são doenças autolimitantes
E) são causadas apenas por bactérias ou suas toxinas
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48. De acordo com a Portaria Ministério da Saúde nº 1.428, de 
26 de novembro de 1993, é correto afi rmar que:
A) as propostas de Padrão de Identidade e Qualidade (PIQ) para 

produtos na área de alimentos serão elaboradas pelos Serviços 
de Vigilância Sanitária Estaduais

B) as normas de boas práticas previstas na referida portaria não 
são aplicáveis a empresas públicas 

C) os estabelecimentos prestadores de serviços na área de ali-
mentos são isentos de PIQ, no entanto, deverão propor Boas 
Práticas

D) a classifi cação do produto que deve estar contida no PIQ é a 
denominação do produto

E) o responsável técnico por um estabelecimento produtor de ali-
mentos deve ter capacidade de defi nir procedimentos, efi cazes 
e efetivos, para os controles dos PCC 

49. Na inspeção post-mortem, a rejeição parcial de uma carcaça 
com tuberculose ocorre em casos de:
A) contaminação de parte da carcaça com material tuberculoso, 

por contato acidental 
B) presença de lesões miliares de parênquimas ou serosas
C) animal apresentando estado febril no exame ante-mortem 
D) tuberculose acompanhada de anemia ou caquexia
E) tuberculose generalizada

50. Os regulamentos dos concursos públicos para o município 
de Saquarema observarão a seguinte norma:
A) correção de provas com identifi cação dos candidatos
B) direito de revisão de provas quanto a erro material, por meio 

de recursos requeridos em prazo não superior a 72 horas
C) permissão de prova oral eliminatória
D) o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, 

prorrogável uma vez por igual período
E) os cargos em comissão e as funções de confi ança serão exer-

cidos, exclusivamente, por servidores ocupantes de cargo




