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CARGO 

Nº DE INSCRIÇÃO 
 

NOME 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- Português ........................................................................................ 5 questões 

- Matemática .................................................................................... 5 questões 

- Conhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo.............. 16 questões 

- Legislação .....................................................................................  4 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! 
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Conheça as 10 novas terapias do SUS 

Camila Kosachenco 

 

Para investir mais na prevenção de doenças, o Ministério da Saúde vai lançar mão de 

alguns tratamentos não tão convencionais. Na segunda-feira passada, o órgão federal 

anunciou a inclusão de mais 10 Práticas Integrativas e Complementares como opções do 

Sistema Único de Saúde (SUS) – agora, são 29. Na lista dos novos procedimentos estão 

apiterapia, aromaterapia, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, 

hipnoterapia, imposição de mãos, ozonioterapia e terapia de florais. A ideia é complementar 

os cuidados tradicionais, e não substituí-los. 

Criada em 2006, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 

(PNPIC) contava com apenas cinco procedimentos nos primeiros anos – homeopatia, 

medicina tradicional chinesa, medicina antroposófica, plantas medicinais e fitoterapia e 

termalismo social/crenoterapia. Em 2017, foram acrescentadas mais 14 atividades: 

arteterapia, ayurveda, biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, 

osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, shantala, terapia comunitária integrativa e ioga. 

- O Brasil passa a contar com 29 práticas integrativas pelo SUS. Com isso, somos o 

país líder na oferta ............... modalidade na atenção básica. ............. práticas são investimento 

em prevenção ............. saúde, para evitar que as pessoas ................... doentes. Precisamos 

continuar caminhando em direção ............ promoção da saúde, em vez de cuidar apenas de 

quem fica doente – afirmou o ministro Ricardo Barros, na abertura do 1o Congresso 

Internacional de Práticas Integrativas e Saúde Pública, realizado de 12 ....... 15 de março no 

Rio de Janeiro. 

De acordo com a pasta, os novos procedimentos já estão liberados. Essa nova lista 

contempla as práticas custeadas pelo governo federal – mas isso não significa que todas 

elas estarão disponíveis nos municípios brasileiros. Isso porque cabe à administração 

municipal aderir ou não a cada uma. 

A Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre, por exemplo, alega que a oferta 

desses serviços depende da capacidade de cada equipe das 140 unidades de saúde 

espalhadas pela cidade. Por meio de sua assessoria de imprensa, a pasta informou que está 

trabalhando para mapear os locais que oferecem esses procedimentos na Capital. As novas 

práticas anunciadas pelo Ministério da Saúde ainda não foram discutidas no âmbito municipal. 

Todas as práticas só poderão ser prescritas por um médico das Unidades Básicas de 

Saúde. Ou seja, não são procedimentos que poderão ser feitos de forma aleatória, mas sim 

mediante recomendação médica clínica. 
(Jornal Zero Hora. 17 e 18 de março de 2018) 

 
 

1. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta das palavras que preenchem os 
espaços pontilhados do 3o parágrafo do texto 
A.(   )  desta, Estas , a, fiquem, a, à 
B.(   )  dessa, Essas, à, ficam, à , a 
C.(   )  desta, Essas , a, ficam , a , à 
D.(   )  dessa, Essas, à, fiquem, à, a 

 

P ortuguês 
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2. Analise as afirmações a seguir acerca do texto: 
I. Ao “lançar mão” de alguns tratamentos não tão convencionais, o Ministério da Saúde tem 

como proposta investir mais na prevenção de doenças por meio de Práticas Integrativas e 
Complementares. 

II. Desde que foi criada, em 2006, a Política Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares oferece procedimentos como homeopatia, medicina tradicional chinesa, 
musicoterapia e quiropraxia, entre outras. 

III. Apesar de os novos procedimentos complementares à saúde já estarem liberados como 
opção do Sistema Único de Saúde, nem todas estarão disponíveis nos municípios 
brasileiros, visto que cabe à administração municipal aderir ou não a esses procedimentos. 

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

 
 
3. Use as letras V e F para indicar se as afirmações a seguir acerca do texto são verdadeiras ou falsas. 

Após, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta das letras de cima para baixo. 
(   )  O uso de plantas medicinais e fitoterapia corresponde às práticas integrativas adotadas 

desde a criação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC). 
(   )  Arteterapia, ayurveda e meditação integram as dez novas práticas incluídas pelo 

Ministério da Saúde. 
(   )  O número de práticas integrativas incluídas em 2017 sobrepõe-se ao número de práticas 

que foram acrescidas em 2018. 
(   )  O Rio de Janeiro foi a primeira capital brasileira a aderir na íntegra à oferta de todas as 

Práticas Integrativas e Complementares a serem oferecidas pelo SUS. 
(   )  A capital gaúcha, por meio do mapeamento dos locais que oferecem esses 

procedimentos, passará a disponibilizar esses novos tratamentos à população. 
(   )  Considerando que o Brasil passa a contar com 29 práticas integrativas de prevenção à 

saúde, novos postos de trabalho serão oferecidos aos brasileiros, fator que pode 
contribuir para reduzir o número de desempregados no país. 

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

 
4. Atribua 100 pontos para cada afirmativa correta sobre o texto e 50 pontos para cada afirmativa 

incorreta. Após, assinale a alternativa que apresenta a soma de todos os pontos. 
(   )  A primeira oração do texto expressa sentido de finalidade à ação do Ministério da Saúde 

de incluir mais práticas complementares aos tratamentos de saúde. 
(   )  A primeira vírgula do segundo período do primeiro parágrafo (linha 2) isola um adjunto 

adverbial que expressa uma circunstância de tempo. 
(   )  Pluralizando a palavra lista, na oração: “Essa nova lista contempla as práticas custeadas 

pelo governo federal....” (linhas 21 e 22), todas as palavras que estiverem no singular 
deverão passar para o plural, a fim de atender à concordância. 

(   )  A expressão Ou seja (linha 31), empregada no último parágrafo, pode ser substituída pela 
expressão Isto é, sem que haja alteração de sentido. 

(   )  No contexto do texto, as expressões aromaterapia (linha 5) e cromoterapia (linha 5) são 
sinônimas. 

(   )  A palavra aleatória (linha 31) tem, no texto, o sentido de obrigatória. 
A soma correta de todos os pontos corresponde à alternativa: 
A.(   )  400 
B.(   )  450 
C.(   )  500 
D.(   )  550. 
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5. Indique se as afirmativas a seguir estão certas (C) ou erradas (E). A seguir, marque a 
alternativa com a sequência correta das letras, de cima para baixo. 
(   )  A palavra prescritas (linha 30) tem o mesmo significado que a palavra proscritas. 
(   )  A palavra ideia (linha 6) está grafada sem acento gráfico em atenção às regras de 

acentuação do Novo Acordo Ortográfico. 
(   )  As duas primeiras palavras acentuadas do texto recebem acento gráfico por serem 

proparoxítonas. 
(   )  O plural da palavra composta segunda-feira (linha 2) é segundas-feiras. 
(   )  O sujeito do verbo depender (linha 26) é o termo A Secretaria Municipal de Saúde de 

Porto Alegre (linha 25).  
(   )  O último período do quarto parágrafo expressa uma ideia de explicação à afirmação de 

que “isso não significa que todas elas estarão disponíveis nos municípios brasileiros.” 
(linhas 22 e 23) 

A.(   )  E – C – E – E – E – C 

B.(   )  C – C – E – C – C – E 

C.(   )  E – C – E – C – E – C 

D.(   )  C – E – C – C – C – E 
 
 

 
 
 

 

6. Um funcionário público deixa seu veículo em certo estacionamento, sempre das 8h30min às 
12h30min, durante 5 dias da semana. Nesse estacionamento, diariamente, são cobrados R$ 
1,50 pela primeira hora e R$ 0,75 por hora sucessiva. Com base nos dados apresentados, 
pode-se estimar que o gasto semanal dessa pessoa, com o estacionamento, é: 
A.(   )  R$ 22,50 
B.(   )  R$ 18,75 
C.(   )  R$ 15,75 
D.(   )  R$ 15,00 

 
7. A vazão de uma torneira é de 60 litros a cada 4 minutos. Para encher um reservatório com 3 

metros cúbicos de água, essa mesma torneira levará: 
A.(   )  2 horas 
B.(   )  3 horas e 15 minutos 
C.(   )  3 horas e 20 minutos 
D.(   )  3 horas e 33 minutos 

 
8. A salmonella é um tipo de bactéria encontrada em alimentos contaminados que, após 

ingerida pelo hospedeiro, passa pelo estômago, multiplica-se, causando diarreia, dor 
abdominal e febre.  Em uma pesquisa, constatou-se que a população P desse tipo de 
bactéria cresce segundo a função P(t)=25 . 2t, sendo que t representa o tempo em horas. 
Para atingir uma população de 400 bactérias, será necessário um tempo de: 
A.(   )  4 horas 
B.(   )  3 horas e 30 minutos 
C.(   )  3 horas 
D.(   )  2 horas 

 
9. Trabalhando 8 horas por dia, 5 funcionários conseguem fazer 16 tarefas. Admitindo que todos 

os funcionários têm a mesma capacidade de trabalho e que todas as tarefas são idênticas, 
quantas tarefas serão realizadas por 6 funcionários durante 10 horas?  
A.(   )  18 
B.(   )  20 
C.(   )  22 
D.(   )  24 

M atemática 
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10. Seja a matriz 



















2     5    3-

1-    2     1 

2     3    0 

M , qual o valor do determinante da matriz M? 

A.(   )  01 
B.(   )  13 
C.(   )  19 
D.(   )  25 

 
 
 
 
 
11. De acordo com o Caderno da Saúde da Criança: Crescimento e Desenvolvimento, nº 33, são 

sinais que indicam encaminhamento da criança ao serviço de referência de urgência: 
I. Recusa alimentar (a criança não consegue beber ou mamar). 
II. Vômitos importantes (ela vomita tudo o que ingere). 
III. Convulsões ou apneia (a criança fica em torno de 20 segundos sem respirar). 
IV. Frequência cardíaca abaixo de 100bpm. 
V. A criança apresenta temperatura corpórea de 37º. 
Marque a alternativa que contempla todas as assertivas corretas. 

A.(   )  Somente a II, III, IV e V estão corretas. 

B.(   )  Somente a I, II, III e IV estão corretas. 

C.(   )  Somente a II, IV e V estão corretas. 

D.(   )  Somente a I, III, IV e V estão corretas. 
 
12. Marque a alternativa correta quanto à direção, organização e gestão do Sistema Único de 

Saúde, conforme a Lei 8080 de 1990. 
I. A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, sendo exercida em cada esfera de 

governo, União, Estados e Municípios. 
II. No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá organizar-se em distritos, de 

forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das 
ações de saúde. 

III. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde (Conasems) não receberão recursos do orçamento geral da União por 
meio do Fundo Nacional de Saúde, para auxiliar no custeio de suas despesas institucionais. 

IV. Os municípios que quiserem poderão constituir consórcios intermunicipais para 
desenvolver, em conjunto, as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
A.(   )  I, II e III 
B.(   )  I, III e IV 
C.(   )  I, II e IV 
D.(   )  II, III e IV 

 
13. Segunda a Lei 8080 de 1990,  Art. 13, a articulação das políticas e programas, a cargo das 

comissões intersetoriais, abrangerá, entre outras, as seguintes atividades: 
I. Alimentação e nutrição. 
II. Saneamento e meio ambiente. 
III. Vigilância epidemiológica.  
IV. Recursos humanos. 
Estão corretos os itens: 
A.(   )  I, II e III apenas. 
B.(   )  II, III e IV apenas. 
C.(   )  I, II, III e IV apenas. 
D.(   )  I, II e IV apenas. 

C onhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo 
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14. Sobre as instâncias colegiadas do SUS, conforme a Lei 8142 de 1990, avalie as assertivas e 
marque a incorreta. 
A.(   )  O Conselho de Saúde tem caráter permanente e deliberativo; deve ser instituído em 

todas as esferas de governo, federal, estadual e municipal. 
B.(   )  A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos. 
C.(   )  As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas 

de funcionamento definidas em regimento, aprovadas pelo respectivo conselho 
nacional de saúde. 

D.(   )  O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de 
Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho 
Nacional de Saúde. 

 
15. São características do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica (AB): 

I. Definição do território de atuação e de população sob responsabilidade das Unidades 
Básica de Saúde (UBS) e das equipes. 

II. Programação e implementação das atividades de atenção à saúde, de acordo com as 
necessidades de saúde da população. 

III. Desenvolvimento de ações que priorizem os grupos de risco e os fatores de risco clínico-
comportamentais, alimentares e-ou ambientais, com a finalidade de prevenir o 
aparecimento ou a persistência de doenças e danos evitáveis. 

IV. Atenção à saúde apenas na ESF ou Unidade Básica de Saúde. 
Estão corretas as afirmações. 
A.(   )  I, II e III somente.  
B.(   )  I, III e IV somente. 
C.(   )  III e IV somente. 
D.(   )  I, II, III e IV. 

 
16. Das atribuições específicas do técnico de enfermagem na AB, conforme Portaria 2488/12, as 

acepções abaixo estão corretas, exceto a da alternativa: 
A.(   )  Participar das atividades de atenção, realizando procedimentos regulamentados no 

exercício de sua profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e-ou 
nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc). 

B.(   )  Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea. 
C.(   )  Realizar ações de educação em saúde à população adstrita, conforme planejamento da 

equipe. 
D.(   )  Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis. 
 

17. Aos 2 meses de idade, segundo o Calendário  Nacional de Vacinação 2017, a criança deve 
receber as seguintes vacinas: 
A.(   )  Pentavalente, VIP, Pneumo 10 valente, Rotavírus. 
B.(   )  Pentavalente, VOP, Pnemo 10 valente. 
C.(   )  Pnemo 10 valente, meningo C, VIP, pentavalente. 
D.(   )  Pnemo 10 valente, VIP, meningo C. 
 

18. Algumas orientações são importantes e devem ser fornecidas aos pais de um recém-nascido 
(RN). Quanto a essas orientações, marque a alternativa correta. 
A.(   )  Os pais devem ser orientados a respeito da posição correta para o bebê dormir (de 

lado), para evitar possíveis acidentes. 
B.(   )  Em relação ao uso de chupetas (bicos), esse hábito pode ser indicado quando a 

criança faz o seio de “bico”, interferindo nas atividades maternas. 
C.(   )  Os pais devem ser instruídos a não dormir com o RN na mesma cama, sofás ou 

poltronas. 
D.(   )  Os pais devem receber a orientação de que na primeira semana não há necessidade 

de banho diário no bebê; os cuidados com coto (curativo) devem ser orientados.   
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19. A OMS, endossada pelo Ministério da Saúde do Brasil, recomenda aleitamento materno por 

dois anos ou mais (sendo exclusivo nos primeiros seis meses), considerando os inúmeros 
benefícios do aleitamento materno. Nesse sentido, marque V para verdadeiro e F para falso. 
(   )  No segundo ano de vida, o leite materno continua sendo importante fonte de nutrientes. 

Estima-se que dois copos (500 mL) de leite materno no segundo ano de vida fornecem 
95% das necessidades de vitamina C, 45% das de vitamina A, 38% das de proteína e 
31% do total de energia.  

(   )  Graças aos inúmeros fatores existentes no leite materno que protegem contra infecções, 
ocorrem menos mortes entre as crianças amamentadas. 

(   )  A proteção do leite materno contra mortes infantis é maior quanto maior é a criança. 
(   )  Há fortes evidências de que o leite materno protege contra diarreia, principalmente em 

crianças mais pobres. 
A alternativa que completa corretamente as lacunas, de cima para baixo, é: 
A.(   )  V V V F 
B.(   )  V V F V  
C.(   )  F V F V 
D.(   )  V V V V 
 

20. São considerados sinais (ou sintomas), utilizados como critérios (Rio de Janeiro/Caracas) que 
auxiliam na definição de caso para notificar AIDS, os itens descritos a seguir, exceto o da 
alternativa: 
A.(   )  Sarcoma de Kaposi. 
B.(   )  Febre igual ou superior a 38°C, de forma constante ou intermitente, por um período 

igual ou superior a 1 mês, excluída a tuberculose como causa básica. 
C.(   )  Diarreia constante ou intermitente, por um período igual ou superior a 1 mês. 
D.(   )  Cefaleia intensa persistente. 
 

21.  A sífilis é uma infecção bacteriana sistêmica, de evolução crônica, causada pelo Treponema 
pallidum. Quando não tratada, progride ao longo de muitos anos, sendo classificada em sífilis 
primária, secundária, latente recente, latente tardia e terciária. Sobre essa doença, avalie as 
afirmações abaixo: 
I. A transmissão pode ser sexual, vertical ou sanguínea. 
II. A transmissão sexual é a predominante. 
III. O tratamento adequado dos casos diagnosticados promove a remissão dos sintomas em 

poucos dias, não havendo risco de a pessoa se recontaminar. 
IV. O diagnóstico pode ser feito por testes treponêmicos, sendo VDRL e Teste rápido os mais 

utilizados. 
Estão (estão) correta(s): 
A.(   )  Apenas as afirmações I, II e IV. 
B.(   )  As afirmações I, II, III e IV. 
C.(   )  Apenas as afirmações I e II.  
D.(   )  Apenas as afirmações I e III.  
 

22. Considere o quadro descrito abaixo: 
Doença Infecciosa e transmissível, que afeta prioritariamente os pulmões, podendo afetar 
outros órgãos. A transmissão ocorre quando o doente estiver eliminando bacilo ao tossir, 
espirrar ou falar. Causa rápido emagrecimento e os locais fechados, como asilos e presídios 
são os mais prováveis de haver surtos. 
O quadro acima corresponde corretamente à alternativa:  
A.(   )  Gripe 
B.(   )  Pneumonia 
C.(   )  Tuberculose 
D.(   )  Meningite  
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23. A vacinação contra febre amarela é a medida mais importante e eficaz para prevenção e 
controle da doença. Quanto ao esquema atual de imunização, marque a alternativa correta. 
A.(   )  Deve ser aplicada a primeira dose a partir dos 9 meses de idade e reforço aos 4 anos 

de idade. 
B.(   )  Deve ser aplicada dose única a partir dos 9 meses de idade. 
C.(   )  A primeira dose é aplicada aos 9 meses e reforço aos 10 anos de idade. 
D.(   )  Após a primeira dose, deve ser realizado reforço a cada dez anos. 
 

24. Um paciente, que foi submetido à cirurgia de amputação de membro inferior, procura a unidade 
básica de saúde a fim de realizar a troca de curativos, conforme a orientação do cirurgião. Durante a 
sua admissão no serviço de saúde, informou à equipe de saúde que possui história pregressa de 
diabetes mellitus e que, por isso, procurou o serviço para realizar a troca de curativos no local da 
ferida operatória. Após o primeiro contato, a equipe discutiu sobre o caso e sobre os principais 
cuidados a serem realizados com esse paciente, no sentido de promover a cicatrização correta da 
ferida operatória e também na prevenção de infecções. Mediante o exposto, o técnico em 
enfermagem assume um papel importante na prevenção de infecção e na melhoria da cicatrização. 
Assinale a alternativa que atende corretamente a essa expectativa. 
A.(   )  Observar o local da ferida operatória em relação à drenagem excessiva, reforçando o 

curativo, utilizando a técnica asséptica na realização do mesmo e registrando 
exatamente o tipo de drenagem da ferida. 

B.(   )  É necessário aplicar insulina antes da realização do curativo, pois sem a aplicação da 
insulina é impossível ocorrer o processo de cicatrização. 

C.(   )  Nunca realizar o curativo compressivo, pois a compressão pode levar à isquemia da 
área cirúrgica, impedindo o aporte de oxigênio e interferindo no processo de 
cicatrização, aumentado o risco de infecção. 

D.(   )  Não é necessário o controle da glicose nesses casos; o processo de cicatrização não 
depende desses fatores para que se consolide. 

 
25. A apendicite é a inflamação do apêndice vermiforme, causada por uma obstrução atribuível à 

infecção, estenose, massa fecal, corpo estranho ou tumor. A apendicite pode afetar ambos os 
sexos, em qualquer idade, porém é mais comum no sexo masculino, entre 10 e 30 anos de 
idade. A apendicite é a doença mais comum que requer cirurgia. Quando permanece sem 
tratamento, a apendicite pode progredir para abscesso, perfuração, subsequente peritonite e 
morte. Nesses casos, existem alguns cuidados de suporte importantes a serem observados. 
Dada a importância desses cuidados de suporte, analise as orientações abaixo: 
I. Manter o paciente ativo durante a observação, estimular a deambulação. 
II. Aplicar uma bolsa de calor no abdome para melhorar o conforto. 
III. Evitar a palpação indiscriminada do abdome para não aumentar o desconforto do paciente. 
IV. Restringir a atividade que pode agravar a dor, como a tosse e a deambulação. 
Está (estão) correto (s) o (s) item (itens): 
A.(   )  I apenas. 
B.(   )  I e II apenas. 
C.(   )  I, II e IV apenas. 
D.(   )  III e IV apenas. 
 

26. O diabetes melito (DM) é um distúrbio de intolerância à glicose, causada por uma deficiência 
na produção e ação da insulina, resultando em hiperglicemia e metabolismo anormal de 
carboidratos, proteínas e lipídios. Mais de 98% dos casos de diabetes em crianças são de DM 
do tipo 1. Nesse distúrbio, o pâncreas produz pouca ou nenhuma insulina endógena, o que 
deve ser tratado com injeções de insulina para controlar o diabetes e evitar a cetoacidose 
(NETINA, 2003). Considerando que um paciente com DM tipo 1 terá que fazer uso de insulina, 
marque a alternativa correta em relação à duração da insulina. 
A.(   )  A insulina NPH tem duração de 24 horas. 
B.(   )  A insulina lenta tem duração de até 12 horas. 
C.(   )  A insulina Ultralenta tem uma duração de até 6 horas. 
D.(   )  A insulina regular tem duração de 18 horas. 
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27. Assinale a alternativa incorreta: 
A Lei Orgânica do município de Nova Candelária, tendo por base o artigo 31, poderá ser 
emendada mediante proposta: 
A.(   )  Do Prefeito. 
B.(   )  De pelo menos 5% (cinco por cento) dos eleitores do município. 
C.(   )  De, no mínimo, um terço dos vereadores. 
D.(   )  De, no mínimo, um quarto dos vereadores. 

 

28. Sobre o mandato do Presidente e demais membros da Mesa da Câmara de Vereadores, o 
artigo 12 da Lei Orgânica do município de Nova Candelária estabelece o período de um ano, 
permitindo: 
A.(   )  Uma reeleição para o mesmo cargo. 
B.(   )  Duas reeleições para o mesmo cargo. 
C.(   )  Três reeleições para o mesmo cargo. 
D.(   )  Mais de três eleições consecutivas para mesmo cargo. 

 

29. Assinale a alternativa incorreta quanto à proposição abaixo: 
Nos termos do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Nova Candelária, 
especificamente ancorado no artigo 144 da Lei no 323/2004, será aplicada ao servidor a pena 
de demissão nos seguintes casos: 
A.(   )  Representar contra ilegalidade ou abuso de poder. 
B.(   )  Ofensa física contra qualquer pessoa, cometido em serviço, salvo em legítima defesa. 
C.(   )  Inassiduidade ou impontualidade habituais. 
D.(   )  Corrupção. 

 

30. Assinale a alternativa correta: 
O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público adquire 
a estabilidade, segundo o Regime Jurídico do Município de Nova Candelária, após o exercício 
efetivo de: 
A.(   )  Um ano. 
B.(   )  Dois anos. 
C.(   )  Três anos. 
D.(   )  Quatro anos. 
 

L egislação 


