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CARGO 

Nº DE INSCRIÇÃO 
 

NOME 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esta prova consta de 30 (trinta) questões, assim distribuídas: 

- Conhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo....... 25 questões 

- Legislação .............................................................................   5 questões 

 

A T E N Ç Ã O 
 
1. Confira o total das questões. Qualquer irregularidade, comunique ao fiscal antes de iniciar a 

prova. 

2. O cartão contém duas partes: 

1. Uma é para assinalar as respostas, devidamente desidentificada. 

2. A outra com a identificação do candidato. Nesta parte, confira seus dados (nº de inscrição, 

nome e cargo) e assine no local indicado. 

3. As duas partes não podem ser destacadas uma da outra, as quais deverão ser entregues ao 

fiscal de sala. 

4. Assinale apenas UMA resposta para cada questão objetiva. 

5. Ao passar para o cartão-resposta, negrite a quadrícula na linha e coluna correspondentes à 

resposta correta. É vedada qualquer marca que não seja na quadrícula correspondente à 

resposta do candidato. Caso isso ocorra, o candidato estará automaticamente 

desclassificado. 

6. A interpretação das questões é parte integrante da prova. 

7. Questão rasurada será anulada. 

8. A duração da prova é de 3h (três horas), incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-

resposta. 

BOA PROVA! 
 

 

 

 

 

 

SICÓLOGO II P 8-4-2018 

CONCURSO PÚBLICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANDELÁRIA 



UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES 

 
 
 

 
Psicólogo II – Prefeitura Municipal de Nova Candelária – 8-4-2018                                                                 Página 2 de 9 

 
 
 
 

1. Fernandez (2001) nos coloca que, quando se trata de resolver problemas de aprendizagem 
que são oriundos de causas que se referem à estrutura individual e familiar (sintoma ou 
inibição), é necessária uma intervenção psicopedagógica pontual. Conforme cada situação-
problema, será possível optar por intervenções específicas, conforme as afirmações abaixo: 
I. Tratamento individual e familiar psicopedagógico. 
II. Grupo de orientação com professores. 
III. Grupo de tratamento psicopedagógico de crianças. 
IV. Grupo de orientação paralelo de mães. 
V. Entrevistas com colegas e professores. 

É correto APENAS o que se afirma em: 
A.(   )  I, II e III. 
B.(   )  I, III e V. 
C.(   )  I, III e IV. 
D.(   )  II, III e IV. 

 

2. Weiss (2004) diz sobre o Fracasso Escolar: 
I. A origem do fracasso pode estar na má condução do processo de ensino. 
II. A qualidade e a dosagem da quantidade de informações a serem transmitidas constituem 

falhas escolares que podem operar a favor do insucesso da aprendizagem. 
III. A aprendizagem normal dá-se no agir e no sentir do aluno.  
IV. Os aspectos que devem ser considerados na abordagem diagnóstica do fracasso escolar 

são: orgânicos, emocionais e pedagógicos. 
É correto APENAS o que se afirma em: 
A.(   )  I e II. 
B.(   )  II e V. 
C.(   )  I e IV. 
D.(   )  II e III. 

 

3. Considerando as ideias de Batista e Mantoan (2005), assinale a assertiva incorreta. 
A.(   )  A escola comum tem como compromisso difundir o conhecimento universal e terá de 

saber lidar com o que há de particular na construção desse conhecimento para 
alcançar seu objetivo. 

B.(   )  A escola especial foi criada para ser parceira da escola comum no atendimento a 
alunos com deficiência, com uma definição muito clara de seu papel, complementando 
a escola comum. 

C.(   )  O Atendimento Educacional Especializado é um direito de todos os alunos com 
deficiência que necessitarem dessa complementação. 

D.(   )  A deficiência mental é uma interrogação e objeto de investigação para todas as áreas 
do conhecimento. 

 

4. Conforme Mantoan (2001), analise os itens abaixo acerca da história da deficiência mental: 
I. Marcada por estudos antropológicos e sociais. 
II. Tem a Pedagogia em uma posição secundária, numa área que deveria ser de sua inteira e 

fundamental competência. 
III. Revela significativas as implicações retiradas da teoria piagetiana no que diz respeito à 

escolarização de deficientes mentais. 
IV. É marcada pela hegemonia das ciências médicas e paramédicas, o que encaminhou a 

abordagem para uma linha mais terapêutica que educacional. 
É correto o que se afirma em: 
A.(   )  I e II somente. 
B.(   )  II e III somente. 
C.(   )  I e IV somente. 
D.(   )  I e III somente. 

C onhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo 
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5. Em relação à CONCEITUAÇÃO DE GRUPO, segundo Zimerman (1993), marque verdadeiro 

(V) ou falso (F) às afirmações a seguir: 
(   )  O ser humano somente existe em função de seus inter-relacionamentos internos bem 

estabelecidos. Caso não se complete corretamente o processo das identificações 
fundamentais, jamais poderá se relacionar em grupo. 

(   )  A coesão do grupo está na proporção direta, em cada um e na totalidade, dos 
sentimentos de “pertinência” e de “pertencência”. 

(   )  No campo grupal nem sempre se processam fenômenos como os de resistência e 
contrarresistência, de transferência e contratransferência. Tais fenômenos consistem em 
uma reprodução exata do que se passa na relação terapêutica bipessoal. 

(   )  É preciso fazer uma distinção entre a simples emergência de fenômenos grupais e um 
processo grupal terapêutico. O primeiro é de natureza ubíqua, independente da 
finalidade dos grupos, enquanto o processo grupal necessita de um enquadre apropriado 
e é específico dos grupos terapêuticos. 

(   )  Um conjunto de pessoas constitui um grupo; um conjunto de grupos constitui uma 
comunidade; e um conjunto interativo de comunidades configura uma sociedade. 

(   )  Por “agrupamento”, compreende-se uma relação única e especial, com leis e 
mecanismos próprios. 

 
Marque a alternativa que corresponde à sequência correta das letras, de cima para baixo. 

 
A.(   )  F-V-V-F-F-V 
B.(   )  V-V-F-V-F-F 
C.(   )  F-V-F-V-V-F 
D.(   )  V-F-V-F-F-V 

 
6. De acordo com Zimermann, marque a alternativa correta. 

A.(   )  O mecanismo de ação terapêutica dos grupos de autoajuda decorre de alguns fatores 
como: exercer uma função continente, isto é, a de conter e absorver as angústias e 
dúvidas e, também, por não se comportar como um importante teste de confronto com 
a realidade. 

B.(   )  No grupo com crianças, a função do “holding” e de empatia por parte do 
grupoterapeuta é condição sine qua non, sendo que uma das razões de uma possível 
contrarresistência prejudicial reside no fato  e que as manifestações das crianças 
surgem em um estado mais bruto que as dos adultos. 

C.(   )  É preciso levar em conta que um casal se estrutura com uma reciprocidade de 
dependência em quatro áreas: a afetiva, a econômica, a sexual e a social. A maior ou 
menor instabilidade do casal vai depender da qualidade dessa dependência. 

D.(   )  Considera-se que a grupoterapia se constitui em uma das indicações prioritárias para 
o tratamento de indivíduos depressivos, desde que o grupo terapêutico esteja 
composto não exclusivamente com esse tipo de pacientes. 

 
7. Cordioli (2008, p.168) coloca alguns aspectos importantes acerca da psicoterapia Breve 

Psicodinâmica, conforme os itens a seguir: 
I. Enfatizar fatos da vida atual. 
II. Fixar data para término do tratamento. 
III. Focalizar aspectos da vida pregressa. 
Está (estão) correto(s): 
A.(   )  Somente o item I. 
B.(   )  Somente o item II. 
C.(   )  Somente o item III. 
D.(   )  Os itens I, II e III. 
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8. Para Sífneos (1972), citado por Cordioli (2008, p. 168), é considerado elemento essencial para 
o tratamento em Psicoterapia Breve Psicodinâmica o item da alternativa: 
A.(   )  O nível de motivação do paciente para mudanças. 
B.(   )  O nível de neutralidade do terapeuta. 
C.(   )  O nível de estímulo à neurose de transferência. 
D.(   )  O nível elevado de crenças e valores manifestados pelo paciente. 

 
9. Sífneos (1972) e Malan (1981), citados por Cordioli (2009 p. 183), para a obtenção de 

melhores resultados com a Psicoterapia Breve Psicodinâmica, recomendam essa terapia para 
pacientes com as características relacionadas de forma correta na alternativa: 
A.(   )  Queixa circunscrita e capacidade de estabelecer vínculo e aliança terapêutica 

rapidamente. 
B.(   )  Dificuldades graves de funcionamento na vida diária. 
C.(   )  Problemas legais sérios ou doenças clínicas graves. 
D.(   )  Diagnóstico de dependência química. 
 

10. Na Psicoterapia Breve Psicodinâmica, as peculiaridades técnicas referidas por Cordioli (2009, 
p. 183) correspondem corretamente à descrição da alternativa: 
A.(   )  Estimulam a neurose de transferência. 
B.(   )  Enfatizam a transferência negativa. 
C.(   )  Utilizam a manutenção do foco e objetivos definidos. 
D.(   )  Supõem grande capacidade de regressões. 

 
 

11. Cordioli (2009, p.173) apresenta estudos que referem características para que o terapeuta que 
trabalhe com Psicoterapia Breve Psicodinâmica, seja mais eficiente, tal como a descrita 
corretamente na alternativa: 
A.(   )  Terapeuta preocupado com as experiências passadas do paciente. 
B.(   )  Terapeuta mais ativo que estimule transferência positiva. 
C.(   )  Terapeuta que estimule a transferência negativa. 
D.(   )  Terapeuta que facilite o silêncio e as expressões não verbais. 

 
 

12. Na Psicoterapia Breve são limitados os tópicos da alternativa: 
A.(   )  O tempo e objetivos da psicoterapia. 
B.(   )  Os tipos de intervenções e abordagens de análise dos conteúdos novos trazidos pelo 

paciente. 
C.(   )  Os recursos e a produção de insights. 
D.(   )  Os tipos de intervenções e recursos a serem praticados. 

 
 

13. A literatura sobre psicoterapia de grupo com adolescentes traz referência ao emprego de 
técnicas acessórias que facilitam o acesso aos pacientes adolescentes. Entre essas técnicas 
acessórias se sobressai a técnica descrita na alternativa: 
A.(   )  A participação em comunidades terapêuticas. 
B.(   )  O uso de dramatizações, visando à obtenção de maior insight sobre as motivações das 

situações críticas emergentes no grupo, através de sua representação vivenciada. 
C.(   )  O trabalho em pequenos grupos, com no máximo cinco participantes, para melhor 

fortalecimento do vínculo entre os membros e destes com o terapeuta. 
D.(   )  A participação em grupos paralelos, que incluem procedimentos de autoajuda, 

adquirindo o estilo do grupo operativo, de reflexão, de aprendizagem ou de 
psicoeducação. 
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14. Na psicoterapia infantil, por meio dos brinquedos, desenhos, jogos, modelagens e outros 
recursos lúdicos, a criança representa seu mundo interno. Nesse sentido, analise as 
afirmativas a seguir e marque a alternativa correta. 
I. O terapeuta investiga e busca compreender a origem dessas representações. 
II. A ludoterapia é um tratamento pouco eficaz para que a criança aprenda a se expressar e 

para que crie confiança e coragem para enfrentar situações da vida. 
III. Brincando com a criança, o terapeuta poderá ajudá-la a superar obstáculos que a impedem 

de adaptar-se ao meio familiar ou social mais amplo. 
A.(   ) Somente a afirmativa I está correta. 
B.(   ) Somente as I e III estão corretas. 
C.(   ) Somente a afirmativa III está correta. 
D.(   ) Todas estão corretas. 

 
15. Analise os itens I, II e III acerca da proposição abaixo e, após, marque a alternativa correta. 

De acordo com Borsa e Muniz, apud Hutz et al (2016), a avaliação psicológica é um processo 
técnico e científico, realizado com pessoas ou grupos de pessoas, que requer metodologias 
específicas de acordo com cada área do conhecimento. Entre as ferramentas de coleta de 
informações, estão os testes psicológicos que são definidos como procedimentos sistemáticos 
de observação e registro de comportamentos, com o objetivo de descrever e/ou mensurar 
características e processos psicológicos. Na prática da testagem psicológica com crianças e 
adolescentes alguns cuidados são fundamentais. 
I. Os resultados obtidos por meio dos testes psicológicos devem ser considerados de forma 

contextualizada, atrelados aos resultados das demais técnicas e procedimentos 
conduzidos ao longo do processo, como a entrevista, a hora do jogo e a observação. 

II. Os resultados dos testes devem ser confrontados com outros dados advindos de outros 
informantes: pais, professores, profissionais que atendam à criança ou ao adolescente, 
entre outros. 

III. O psicólogo deve considerar o contexto e os objetivos da avaliação, ou seja, na clínica o 
processo de investigação é mais longo e complexo. Já nos contextos escolar, jurídico e 
hospitalar a testagem geralmente possui característica mais pontual. 

A.(   )  Somente os itens I e II estão corretos. 

B.(   )  Somente os itens II e III estão corretos. 

C.(   )  Todos os itens estão corretos. 

D.(   )  Nenhum dos itens está correto. 
 
16. Conforme a Resolução n° 007/2003, que institui o Manual de Elaboração de Documentos 

Escritos, produzidos pelo psicólogo e decorrentes de avaliação psicológica, na redação de 
documentos psicológicos, é necessário considerar o disposto nos itens a seguir: 
I. O documento deve, na linguagem escrita, apresentar uma redação bem estruturada e 

definida, expressando o que se quer comunicar. Deve ter uma ordenação que possibilite a 
compreensão por quem o lê, o que é fornecido pela estrutura, composição de parágrafos 
ou frases, além da correção gramatical.  

II. O emprego de frases e termos não necessita ser compatível com as expressões próprias 
da linguagem profissional, mas deve garantir a precisão da comunicação, evitando a 
diversidade de significações da linguagem popular, considerando a quem o documento 
será destinado.    

III. O psicólogo baseará suas informações na observância dos princípios e dispositivos do 
Código de Ética Profissional do Psicólogo, devendo ficar atento aos cuidados em relação 
a seus deveres e suas relações com a pessoa atendida, ao sigilo profissional, às relações 
com a justiça e ao alcance das informações, identificando riscos e compromissos em 
relação à utilização das informações presentes nos documentos em sua dimensão de 
relações de poder.   

De acordo com o disposto acima, marque a alternativa correta. 

A.(   )  Os itens I, II e III estão corretos. 

B.(   )  Somente o item II está incorreto. 

C.(   )  Somente os itens I e II estão corretos. 

D.(   )  Os itens I, II e III estão incorretos. 
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17. Segundo Chiavenato (2010), recrutamento é um conjunto de técnicas e procedimentos que 

visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da 
organização. Do ponto de vista de sua aplicação, o recrutamento pode ser interno ou externo. 
Sendo assim, podem ser feitas as seguintes afirmações: 
I. O recrutamento interno abrange os candidatos que se encontram trabalhando na 

organização, buscando transferi-los ou promovê-los. Esse tipo de recrutamento apresenta 
prós e contras, ou seja, motiva e encoraja o desenvolvimento dos atuais funcionários, mas, 
por outro lado, pode reduzir a fidelidade dos mesmos, sendo que se mantém a cultura 
organizacional. 

II. O recrutamento externo é realizado com candidatos que não trabalham na empresa, 
buscando atraí-los por diversos meios. Um dos aspectos positivos desse tipo de 
recrutamento é que enriquece o patrimônio humano, pelo aporte de novos talentos e 
habilidades. Um dos fatores negativos consiste em acarretar mais custo e, também, por 
ser mais demorado o processo. 

III. Enquanto o recrutamento interno aborda um contingente circunscrito e conhecido de 
funcionários internos, o externo aborda um enorme contingente de candidatos espalhados 
pelo mercado de recursos humanos. Por essa razão o recrutamento externo utiliza várias e 
diferentes técnicas para influenciar e atrair candidatos. 

Está (estão) correta(s): 
A.(   )  Somente I e II. 
B.(   )  Somente I e III. 
C.(   )  As afirmações I, II e III. 
D.(   )  Somente II e III. 

 
18. Chiavenato (2010) refere que, em processos seletivos, identificar as características pessoais 

do candidato é uma questão de sensibilidade e requer um razoável conhecimento da natureza 
humana e das repercussões que a tarefa impõe à pessoa que irá executá-la. Sabemos que as 
características individuais estão relacionadas a alguns aspectos, tais como os descritos 
abaixo: 
I. Execução da tarefa em si que está relacionada à(ao): inteligência geral e habilidades 

específicas, atenção concentrada, raciocínio numérico... 
II. Interdependência com outras tarefas que envolve: visão de conjunto, espírito de 

integração, resistência à frustração, iniciativa... 
III. Interdependência com outras pessoas que consiste: nos relacionamentos, liderança, 

quociente emocional, comunicação... 
Assinale a resposta correta. 
A.(   )  Todos os itens estão corretos. 
B.(   )  Apenas I e III estão corretos. 
C.(   )  Apenas II e III estão corretos. 
D.(   )  Nenhum item está correto. 
 

19. Gil (2001) aborda que as necessidades de recursos humanos das organizações são definidas 
a partir do desenvolvimento da descrição e análise de cargos. Quanto a esse tópico, analise 
as afirmações abaixo e marque a alternativa correta: 
I. A descrição de cargos é uma exposição ordenada das tarefas ou atribuições de um cargo 

que visa descrever o que o ocupante faz, como faz e por que faz, enquanto que a análise 
de cargos consiste no estudo que se faz para obter informações sobre as tarefas ou 
atribuições de um cargo. 

II. No que se refere às técnicas para coleta de dados para descrição e análise de cargos, 
podem ser utilizadas: observação direta, questionário e entrevistas. Essas devem ser 
definidas e aplicadas, evitando utilizar-se de mais de uma para atender à demanda. 

III. O processo de descrição e análise de cargos assemelha-se ao de uma pesquisa social, 
abrangendo as etapas: determinação dos dados requeridos, coleta de dados, análise dos 
dados, descrição e especificação de cargos. 

A.(   )  Somente I e II estão corretas. 
B.(   )  Somente II e III estão corretas. 
C.(   )  Somente I e III estão corretas. 
D.(   )  Todas as afirmações estão corretas. 
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20. A missão primordial de um código de ética profissional é assegurar, dentro de valores 
relevantes para a sociedade e para as práticas desenvolvidas, um padrão de conduta que 
fortaleça o reconhecimento social de determinada categoria. São princípios fundamentais do 
(a) psicólogo (a), com exceção da alternativa: 
A.(   )  O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da 

dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que 
embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos.  

B.(   )  O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e 
das coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

C.(   )  O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a 
realidade política, econômica, social e cultural.  

D.(   )  O psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso da população às 
informações, resguardando o conhecimento da ciência psicológica no exercício de sua 
profissão. 

 

21. Em relação às responsabilidades do (a) psicólogo (a), descritas no código de ética profissional 
são deveres fundamentais dos psicólogos as afirmativas a seguir: 
I. Estabelecer acordos de prestação de serviços que respeitem os direitos do usuário ou 

beneficiário de serviços de Psicologia. 
II. Ter, para com o trabalho dos psicólogos e de outros profissionais, respeito, consideração e 

solidariedade e, quando solicitado, colaborar com estes, salvo impedimento por motivo 
relevante. 

III. Orientar o solicitante dos atendimentos: escola, médicos, padrinhos, ou outros sobre os 
encaminhamentos apropriados, a partir da prestação de serviços psicológicos, fornecendo, 
sempre que solicitado, os documentos pertinentes ao bom termo do trabalho. 

Está (estão) correta(s) a(s) afirmativa(s): 
A.(   )  I, II e III. 
B.(   )  Apenas a I e a II. 
C.(   )  Apenas a II e a III. 
D.(   )  Apenas a I. 

 

22. Considerando que o trabalhador passa muitas horas do seu dia em seu ambiente de trabalho, 
é extremamente importante que as empresas saibam como as pessoas se sentem, como 
interagem entre si, com os clientes ou elementos externos. Portanto, é relevante que as 
empresas realizem pesquisas sobre o clima organizacional com vista ao descrito nas 
alternativas abaixo, exceto a alternativa: 
A.(   )  Identificar e mensurar as atitudes dos empregados para com os programas, políticas e 

possibilidades práticas da empresa. 
B.(   )  Desenvolver a compreensão dos gestores acerca dos seus próprios pontos de vista, a 

fim de pensarem estratégias que visem ao seu reconhecimento pessoal e moral. 
C.(   )  Demonstrar o interesse da empresa nas opiniões dos empregados para melhorar a 

qualidade de vida no trabalho. 
D.(   )  Subsidiar estudos acerca da eficiência organizacional para melhor compreensão 

acerca dos fatores que intervêm na satisfação do empregado. 
 

23. Enquanto sujeitos, precisamos de feedback, tanto positivo quanto negativo, necessitamos 
saber o que estamos fazendo de forma adequada e também inadequada, de modo a corrigir 
as deficiências e mantermos os acertos. (MOSCOVICI,2012). Assinale a alternativa incorreta 
quanto à forma de superar as dificuldades para dar um feedback.  
A.(   )  Estabelecer uma relação de confiança recíproca para diminuir as barreiras entre 

comunicador e receptor. 
B.(   )  Reconhecer que o feedback é um processo de exame conjunto. 
C.(   )  Ouvir e receber feedback, podendo extravasar suas reações emocionais intensas. 
D.(   )  Aprender a dar feedback de forma habilidosa, sem conotações emocionais intensas.  
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24. De acordo com Hultz et al (2016), podemos afirmar que o Psicodiagnóstico corresponde 

corretamente à descrição da alternativa: 

A.(   )  Abrange qualquer tipo de avaliação psicológica de caráter clínico que se apoie numa 
teoria psicológica de base e que adote uma ou mais técnicas (observação, entrevistas, 
testes...) reconhecidas pelas ciências psicológicas. 

B.(   )  É um processo científico, limitado no tempo que utiliza, mas técnicas e testes 
psicológicos, em nível individual ou não, para entender problemáticas à luz de 
pressupostos teóricos. 

C.(   )  Limita-se, em todos os casos, a uma avaliação de sinais e sintomas, tendo como 
resultado apenas o diagnóstico nosológico. 

D.(   )  É uma prática avaliativa e investigativa que exclui qualquer tipo de intervenção 
psicológica. 

 
 
25. Segundo Hultz et al (2016), na entrevista de devolução do psicodiagnóstico, recomenda-se 

que: seja adotado o procedimento corretamente descrito na alternativa: 
A.(   )  Inicie abordando os aspectos mais sadios, adaptativos e/ou preservados da dinâmica 

de funcionamento do avaliando, para, em seguida, comunicar àqueles que requerem 
maior cuidado, na medida e ritmo que possam ser compreendidos pelo avaliando. 

B.(   )  O profissional seja claro, que utilize com o paciente uma linguagem técnica e que evite 
termos ambíguos. 

C.(   )  No caso de devolução para colegas psicólogos, é imprescindível ater-se apenas às 
informações relevantes, respondendo à demanda e preservando o sigilo e a 
confidencialidade. 

D.(   )  Quando a devolutiva for dirigida a outros profissionais, podem-se usar termos técnicos, 
inclusive fazendo referência aos recursos utilizados e discutindo de forma aprofundada 
os achados mais primitivos, regressivos e maduros do avaliando. 
 
 
 

 
 
 
 
26. O artigo 60 da Lei Orgânica do município de Nova Candelária expressa que saúde é um direito 

de todos e as ações para alcançar esse objetivo serão definidas pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS), com recursos orçamentários, conforme descrito corretamente na alternativa. 
A.(   )  Da União, Estados e Municípios. 
B.(   )  Da União e dos Municípios. 
C.(   )  Da União, do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios. 
D.(   )  Da União e dos Estados. 

 
 
27. Entre as seguintes providências da Câmara de Vereadores do município de Nova Candelária, 

assinale aquela que não está sujeita à sanção do Poder Executivo. 
A.(   )  Fixação e alterações dos vencimentos e outras vantagens pecuniárias dos servidores 

públicos municipais. 
B.(   )  Alteração, através de emenda, da Lei Orgânica do município. 
C.(   )  Contratação de empréstimos e operações de crédito em nome do poder público 

municipal. 
D.(   )  Criação, alteração e extinção de órgãos públicos do município. 

 
 
 

L egislação 



UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES 
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28. Considere as seguintes colocações, todas inseridas na Lei Orgânica do município de Nova 

Candelária. Após, marque a alternativa que contém somente os itens corretos. 
I. As contas do município, referentes à gestão financeira de cada exercício, serão 

encaminhadas, simultaneamente, à Câmara de Vereadores e ao Tribunal de Contas do 
Estado. 

II. A Câmara de Vereadores encaminhará as contas de sua gestão financeira, de cada 
exercício, ao Poder Executivo Municipal. 

III. Semestralmente, o Prefeito deverá comparecer junto à Câmara de Vereadores, quando, 
através de relatórios, informará a situação dos assuntos municipais. 

IV. A Câmara de Vereadores, por sua Mesa, poderá convocar os Secretários Municipais, a fim 
de prestar informações sobre assuntos previamente designados e constantes da 
convocação. 

A.(   )  I e III apenas. 
B.(   )  II e III apenas. 
C.(   )  I e IV apenas. 
D.(   )  I e II apenas. 

 
 
29. Nos termos estabelecidos pelo Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Nova 

Candelária, é assegurado ao servidor o direito de requerer, pedir reconsideração, recorrer e 
representar em defesa do direito ou interesse legítimo. Tais direitos, contudo, salvo disposição 
legal em contrário, prescrevem, a contar do fato ou ato que originou, no período corretamente 
constante da alternativa: 
A.(   )  Seis meses. 
B.(   )  Um ano. 
C.(   )  Dois anos. 
D.(   )  Três anos. 

 
 
30. O artigo 35 da Lei que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de 

Nova Candelária discorre que a vacância do cargo decorrerá dos itens descritos nas 
alternativas abaixo, com exceção do item da alternativa: 
A.(   )  Férias do servidor. 
B.(   )  Falecimento do servidor. 
C.(   )  Aposentadoria do Servidor. 
D.(   )  Exoneração do servidor. 

 
 

31.   


