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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifi que-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfi ca azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifi que se o caderno está completo e sem imperfeições gráfi cas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fi scal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fi scal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fi scais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identifi cação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES DE 01 A 05 - 
LÍNGUA PORTUGUESA

Considere o trecho a seguir, extraído de uma obra 
do historiador Francisco Adolfo de Varnhagen, o Vis-
conde de Porto Seguro, para responder as próximas 
questões.

“Os povos, como disse Alexis de Tocqueville, ressen-
tem-se eternamente da sua origem. As circunstâncias 
que os acompanharam ao nascer e que os ajudaram 
a desenvolver-se influem sobre toda a sua existência. 
Se fosse possível a todas as nações remontar à origem 
da sua história, prossegue o mesmo Tocqueville, não 
duvido que aí poderíamos descobrir a causa primária 
das prevenções, dos usos e paixões dominantes – de 
tudo, enfim, quanto compõe o que se chama caráter 
nacional. Estas poucas linhas de autoridade insuspei-
ta servirão de carta de recomendação para aqueles 
que imaginem de menos interesse o estudo da nossa 
história, nos tempos coloniais, sob regime diferente do 
que adotou o império independente e liberal. Outras 
considerações farão ainda mais sensível a importân-
cia do estudo da história pátria colonial. Por ocasião 
de ser proclamada a independência e o império em 
1822, o Brasil contava já em seu seio patrícios emi-
nentes, cidades policiadas e fontes de riqueza, aber-
tas pela agricultura, pela indústria e pelo comércio. 
Fora tudo isso obra do acaso, ou criado de repente? 
Não. Custara a vida e o trabalho de um grande número 
de gerações”. 

(Trecho com adaptações).

01. Em relação à interpretação do texto, pode-se afir-
mar que:

a) a principal ideia do autor é contradizer a interpre-
tação de Alexis de Tocqueville a respeito da origem 
histórica das nações.
b) o propósito central do autor, no trecho em destaque, 
é argumentar a favor da importância de se estudar o 
período colonial brasileiro.
c) segundo o autor, após a Independência do Brasil, 
a atenção dos historiadores nacionais deveria se ater 
preferencialmente ao período imperial.
d) o autor deixa transparecer a sua preferência pelo 
sistema monárquico de governo, ao advogar que, an-
tes do Império, tudo no Brasil havia sido “obra do aca-
so”.
___________________________________________
02. O trecho em questão se inicia com a afirmação 
de que os povos “ressentem-se eternamente da sua 
origem”. Em relação ao termo “ressentem-se”, marque 
a alternativa que indica um de seus possíveis signifi-
cados, de acordo com o contexto em que foi aqui em-
pregado.

a) Desejar em vão um passado utópico.
b) Esquecer-se de algo importante.
c) Sentir os efeitos de algo.
d) Viver em contínua desesperação.
___________________________________________

03. No trecho selecionado, o autor menciona as cir-
cunstâncias que ajudaram os povos a “desenvolver-
-se”. Nesse caso, a partícula “-se”, em “desenvolver-
-se”, pode ser classificada como:

a) partícula de realce.
b) pronome reflexivo.
c) partícula apassivadora.
d) conjunção subordinativa.
___________________________________________
04. No trecho “de tudo, enfim, quanto compõe o que se 
chama caráter nacional”, o termo “enfim” poderia ser 
substituído, sem alterar o sentido da frase, por:

a) em suma
b) tampouco
c) entretanto
d) porventura
___________________________________________
05. No trecho “estas poucas linhas de autoridade in-
suspeita servirão de carta de recomendação…”, a ex-
pressão “autoridade insuspeita” se refere:

a) a Alexis de Tocqueville.
b) ao imperador brasileiro à época.
c) aos entusiastas da história pátria.
d) ao que se chama caráter nacional.
___________________________________________

QUESTÕES DE 06 A 10 - 
MATEMÁTICA 

06. Assinale a alternativa CORRETA sobre os                    
conjuntos A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} e B = {2, 4, 6, 8, 10, 12}.

a) A interseção dos conjuntos é nula.
b) A união dos conjuntos tem 12 elementos.
c) A união dos conjuntos tem menos elementos que a 
interseção dos conjuntos.
d) A interseção dos conjuntos tem 3 elementos.
___________________________________________
07. Em uma empresa, os funcionários foram entrevis-
tados para saber quantas horas, em média, passam 
no computador fora do horário de trabalho. A tabela a 
seguir representa as respostas dadas pelos funcioná-
rios.

Durante o preenchimento da tabela, duas informações 
não foram acrescentadas: a quantidade de funcioná-
rios que ficam entre 2 e 3 horas no computador fora do 
horário de trabalho e a porcentagem de funcionários 
que ficam menos de 1 hora no computador fora do ho-
rário de trabalho. Assinale a alternativa que apresenta 
essas duas informações.

Quantidade de 
Funcionários

Quantidade média 
de horas

Porcentagem

9Entre 1 e 2  horas 45%
6Menos de 1 hora

Entre 2 e 3 horas 20%
1Mais de 3 horas 05%
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a) 6 e 30%.
b) 4 e 25%.
c) 4 e 30%.
d) 6 e 25%.
___________________________________________

08. Em um triângulo retângulo, um dos ângulos agu-
dos mede ß e a hipotenusa mede 15 cm. Sabendo que 
sen (ß) = 0,6, qual é a soma das medidas dos catetos 
desse triângulo?

a) 21 cm
b) 22 cm
c) 23 cm
d) 24 cm
___________________________________________

09. Todos os moradores do município de Cidadópolis 
gostam de comer batata. Assinale a alternativa corre-
ta.

a) Existem moradores de Cidadópolis que não gostam 
de comer batata.
b) Se alguém não gosta de batata, não mora em Ci-
dadópolis.
c) Todas as pessoas que gostam de comer batata mo-
ram em Cidadópolis.
d) Se alguém não mora em Cidadópolis, não gosta de 
batata.
___________________________________________

10. Em um concurso, a cada 5 questões corretas, ga-
nha-se 4 pontos. Maurício fez esse concurso e, após 
responder todas as questões, ficou com 36 pontos. 
Quantas questões Maurício acertou nesse concurso?

a) 4
b) 28
c) 36
d) 45
___________________________________________

QUESTÕES DE 11 A 15 - 
CONHECIMENTOS GERAIS

11. Leia a notícia a seguir, a respeito de recentes 
ocorrências no cenário político nacional, e mar-
que a alternativa que contém o nome que preenche                      
CORRETAMENTE a lacuna.

“O desembargador ___________, indicado pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro, vai tomar posse como novo 
ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) na tarde 
desta quinta-feira. Ele assumirá a cadeira deixada por 
Celso de Mello, que se aposentou. Ele teve seu nome 
aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do 
Senado em 21 de outubro, após mais de dez horas de 
sabatina. O ministro indicado é natural de Teresina, 
no Piauí, tem 48 anos de idade e integrou o Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região desde 2011”. 

(Portal O Tempo, 04/11/2020, com adaptações).

a) André Mendonça
b) Jorge Oliveira
c) Kassio Nunes
d) Sergio Moro
___________________________________________
12. Em relação às últimas eleições presidenciais re-
alizadas nos Estados Unidos da América, marque a 
alternativa que indica o nome do candidato escolhido 
pelo Partido Democrata para rivalizar com o represen-
tante do Partido Republicano.

a) Barack Obama.
b) Donald Trump.
c) Joe Biden.
d) Hillary Clinton.
___________________________________________
13. A matéria jornalística a seguir trata de um pleito 
eleitoral ocorrido recentemente num país fronteiriço ao 
Brasil. Marque a alternativa que indica o nome desse 
país, de modo a preencher adequadamente a lacuna.

“Por meio de nota divulgada pelo Ministério das Rela-
ções Exteriores, o governo brasileiro cumprimentou o 
candidato Luis Arce pela vitória na eleição presidencial 
da ____________. Candidato do partido de esquerda 
Movimento ao Socialismo (MAS) e aliado do ex-pre-
sidente Evo Morales, cujo governo integrou como mi-
nistro da Economia, Arce foi oficialmente proclamado 
presidente nesta sexta-feira, após a conclusão da apu-
ração”. 

(Portal G1, 24/10/2020, com adaptações).

a) Argentina.
b) Bolívia.
c) Colômbia.
d) Venezuela.
___________________________________________
14. Considere a análise a seguir, concernente à atu-
al posição do Brasil perante um relevante organismo 
internacional, e marque a alternativa que contém o 
nome do bloco a que se faz referência.

“O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, já não diz 
que deseja a saída do Brasil dessa organização inter-
nacional. Em um discurso lido durante a cúpula dos 
presidentes do bloco, realizada neste ano em formato 
virtual devido às restrições da pandemia do coronaví-
rus, ele afirmou que os acordos que desde os anos 90 
unem seu país à Argentina, Paraguai e Uruguai são ‘o 
melhor veículo’ para a inserção internacional do Brasil. 
Bolsonaro não saiu do ‘script’, nem polemizou com o 
argentino Alberto Fernández, com quem não fala des-
de que o mandatário do país vizinho assumiu o poder 
em dezembro do ano passado”. 

(El País, 02/07/2020, com adaptações).

a) ALCA.
b) Brics.
c) Mercosul.
d) ONU.
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15. De acordo com o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, para a interpretação dessa lei devem ser 
levados em conta determinados aspectos. Marque a 
alternativa que NÃO indica um desses aspectos.

a) As exigências do bem comum.
b) Os direitos e deveres individuais e coletivos.
c) A superioridade hierárquica dessa lei perante a 
Constituição Federal.
d) A condição peculiar da criança e do adolescente 
como pessoas em desenvolvimento.
___________________________________________

QUESTÕES DE 16 A 30 - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. O preenchimento correto e encaminhamento da 
Ficha de Notificação Compulsória permite atuação di-
reta do Estado no que diz respeito à realidade epide-
miológica das diversas regiões brasileiras, facilitando 
a formulação e avaliação das Políticas, Planos e Pro-
gramas de Saúde que contribuem para a melhoria da 
situação de saúde da população.  Sobre este tema, 
leia as afirmativas abaixo e marque a CORRETA em 
relação à Notificação Compulsória da Síndrome Res-
piratória Aguda Grave associada ao Coronavírus - 
SARS-CoV-2.

I. A notificação da SARS-CoV-2 deve ser devidamente 
preenchida e direcionada ao Ministério da Saúde, Se-
cretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de 
Saúde, semanalmente.
II. A notificação da SARS-CoV-2 deve ser devidamen-
te preenchida e direcionada ao Ministério da Saúde, 
Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal 
de Saúde, em até 24 horas.
III. A notificação da SARS-CoV-2 deve ser devidamen-
te preenchida e direcionada somente ao Ministério da 
Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde, em até 24 
horas.

a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente a afirmativa II está correta.
c) Somente a afirmativa III está correta.
d) Todas as afirmativas estão erradas. 
___________________________________________
17. Leia o caso e marque a alternativa CORRETA:

Paciente masculino, 48 anos, comparece a Unidade 
Básica para atendimento de rotina com queixa de vi-
são turva e poliúria noturna. Após coleta de dados do 
indivíduo, consulta e exames laboratoriais, o diagnós-
tico final apontou pré-diabetes. A equipe multiprofis-
sional orientou dieta com acompanhamento nutricional 
mensal e exercícios físicos semanais orientados pela 
equipe de fisioterapia, sem a prescrição de medica-
mentos específicos. Após seis meses, o paciente rea-
lizou exames comparativos que demonstraram valores 
glicêmicos dentro dos limites da normalidade eviden-
ciando o sucesso na conduta do tratamento.

Com relação aos Princípios do SUS, marque a alter-
nativa em que melhor se enquadra a conduta e o tra-
tamento oferecidos.

a) Equidade
b) Universalidade
c) Integralidade
d) Descentralização
___________________________________________
18. Leia o caso clínico e marque a resposta CORRETA 
no que se refere aos tipos de choque: 

Paciente em setor de internação há três dias com diag-
nóstico de infecção de trato urinário, recebendo medi-
cação antibiótica em acesso venoso periférico, solicita 
atendimento da enfermagem com queixa de calafrio, 
náuseas e mal estar geral. Observa-se palidez facial 
e extremidades frias. A aferição dos sinais vitais de-
monstra hipotensão em 83/42 MMH, frequência cardí-
aca de 142 BPM e hipertermia em 39.4ºC. 

a) Os dados apresentados são indicativos de um cho-
que neurogênico.
b) Os dados apresentados são indicativos de um cho-
que obstrutivo - anafilático.
c) Os dados apresentados são indicativos de um cho-
que distributivo - séptico.
d) Os dados apresentados são indicativos de um cho-
que hipovolêmico.   
___________________________________________
19. Em relação à fisiologia e localização anatômica do 
pâncreas, Marque a afirmativa CORRETA:

a) Faz parte do Sistema Endócrino e está localizado 
no abdome, parcialmente atrás do estômago.
b) Faz parte do Sistema Digestório e está localizado 
no abdome, acima do fígado.
c) Faz parte do Sistema Excretor e está localizado no 
abdome, acima da bexiga.
d) Faz parte do Sistema Linfático e está localizado no 
abdome, entre o estômago e o diafragma.  
___________________________________________

20. Um paciente de 39 anos iniciou acompanhamento 
na Unidade Básica de Saúde próxima a sua residên-
cia. Durante o atendimento, a equipe observou ausên-
cia da Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola) 
no cartão de vacinação. Nesta situação, a conduta 
para cobertura vacinal, segundo o Calendário Nacio-
nal de Vacinas 2020 é:

a) Administrar 1 dose da vacina Tríplice Viral.
b) Administrar 1 dose da vacina Tríplice Viral e um re-
forço após 3 meses.
c) Administrar 1 dose da vacina Tríplice Viral e um re-
forço a cada 10 anos.
d) Não é necessária administração da vacina Tríplice 
Viral nessa faixa etária. 
___________________________________________
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21. Leia o texto:

“Ana é uma mulher de sucesso. É advogada e tem 
dois filhos, Marina e Luiz. Reside em casa própria, tem 
carro próprio, e divide as tarefas do escritório com seu 
marido, também advogado, Pedro. Recentemente, 
decidiram contratar uma funcionária para ajudar nos 
afazeres domésticos, Dona Maria, de 54 anos, mora 
com a filha em casa de aluguel, e é avó de dois meni-
nos, Lucas e Antônio, que têm a mesma idade que os 
filhos de Ana. Eventualmente, Dona Maria leva seus 
netos ao trabalho para que sua filha possa estudar. As 
crianças se respeitam e se divertem muito juntas. Hoje 
decidiram fazer um passeio diferente. Aproveitando a 
presença das quatro crianças em casa, eles vão até 
a UBS para consulta que Marina tem com o dentista. 
Dona Maria também tem que agendar exame de ma-
mografia para controle no programa contra o câncer 
de mama. Depois, vão até a praça do bairro para que 
as crianças possam brincar.”

De acordo com o texto e com base em seus conheci-
mentos sobre os Princípios do SUS, leia as alternati-
vas a seguir e marque a CORRETA quanto ao princí-
pio que melhor se enquadra à história:

a) Equidade
b) Integralidade
c) Participação Social
d) Universalidade
___________________________________________
22. Qual o número de gotejamento para a prescrição 
de 100 ml de soro fisiológico 0,9%, em tempo de infu-
são de trinta minutos, utilizando equipo macrogotas? 
(Aproximar valores conforme regras matemáticas).

a) 100 gotas
b) 89 gotas
c) 67 gotas
d) 34 gotas
___________________________________________
23. Leia o texto:

“As mãos de um profissional de saúde com onicomi-
cose foram identificadas como fonte de um surto de 
infecção causada por K. pneumoniae produtora de 
ESBL descrito em uma unidade de neonatologia de 
um hospital brasileiro. A tipagem molecular eviden-
ciou que a cepa identificada nas mãos desse profis-
sional era idêntica àquela isolada dos recém-natos 
(BOSZCZOWSKIet al., 2005). Várias medidas foram 
implementadas para o controle do surto. Entretanto, 
ele apenas foi interrompido quando o profissional de 
saúde foi transferido da unidade.”

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasil, 2009.

Quanto aos fatores de contaminação via mãos do pro-
fissional de Saúde e sua higienização, leia as afirmati-
vas a seguir e marquea alternativa CORRETA:

I. Na epidemiologia da transmissão de microrganismos 
multirresistentes, as mãos dos profissionais de saúde 
constituem a principal ponte entre o paciente coloni-
zado e aquele que anteriormente não tinha tal status.
II.  A higienização das mãos com resíduos proteicos 
deve ser feita exclusivamente com preparação alco-
ólica (sob a forma gel ou líquida com 1%-3% de gli-
cerina), ou quando estas não estiverem visivelmente 
sujas.
III. Os vírus herpesvírus e vírus respiratórios como da 
influenza A e B, da síndrome respiratória aguda grave 
e influenza aviária, S. pyogenes, Clostridium difficile e 
meningococos são exemplos de outros patógenos que 
podem ser transmitidos pelo contato das mãos.
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
___________________________________________
24. O paciente com diabetes mellitus (DM) pode per-
manecer assintomático por longo tempo e sua detec-
ção clínica é frequentemente feita, não pelos sinto-
mas, mas por seus fatores de risco. Sobre este tema, 
leia as afirmativas abaixo e julgue VERDADEIRO (V)
ou FALSO (F) sobre os fatores de risco e os critérios 
de rastreamento:

(__) Excesso de peso (IMC >25 kg/m2) e Síndrome de 
ovários policísticos;
(__) Excesso de peso (IMC >25 kg/m2) e Hipertensão 
arterial (>140/90 mmHg ou uso de anti-hipertensivos 
em adultos);
(__) Excesso de peso (IMC >22 kg/m2) e História de 
pai ou mãe com diabetes;
(__) Idade ≥ 35 anos;
(__) Apresentar Risco cardiovascular moderado.

Assinale a alternativa CORRETA:
a) V, V, V, F, F
b) V, F, V, F, F
c) F, V, F, V, V
d) V, V, F, F, V
___________________________________________
25. Segundo o Art. 78, do Código de Ética da Enfer-
magem, é proibido administrar medicamentos sem co-
nhecer indicação, ação da droga, via de administração 
e potenciais riscos, respeitados os graus de formação 
do profissional - portanto - sobre o controle medica-
mentoso oferecido pelo Sistema Único de Saúde ao 
paciente diabético tipo 2, leia as afirmativas e marque 
a CORRETA:

I. O tratamento farmacológico de 2ª linha consiste em 
acrescentar a metformina no plano terapêutico, se a 
pessoa não alcançar a meta glicêmica em até três me-
ses com medidas não farmacológicas.
II. O tratamento farmacológico de 3ª linha consiste na 
administração de insulina, considerando níveis de gli-
cose plasmática >300 mg/dL na primeira avaliação ou 
no momento do diagnóstico, principalmente se acom-
panhado de perda de peso, cetonúria e cetonemia.



GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas, 1 (um) dia útil após a aplicação da prova. 5

a) As afirmativas I e II estão corretas.
b) As afirmativas I e II estão erradas.
c) Apenas a afirmativa I está correta.
d) Apenas a afirmativa II está correta.
___________________________________________

26. Conforme a Lei Federal nº 9263/96, o Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) promoverá o treinamento de recur-
sos humanos, com ênfase na capacitação do pessoal 
técnico, visando a promoção de ações de atendimento 
à saúde reprodutiva. Sobre o papel da equipe de en-
fermagem e o planejamento familiar, com ênfase na 
esterilização cirúrgica, leia as afirmativas a seguir e 
julgue VERDADEIRO (V) ou FALSO (F) sobre o tema 
citado:

(__) Somente podem submeter-se à esterilização ci-
rúrgica homens e mulheres com capacidade civil ple-
na e maiores de vinte e cinco anos de idade ou, pelo 
menos, com dois filhos vivos, desde que observado 
o prazo mínimo de sessenta dias entre a manifesta-
ção da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será 
propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de 
regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento 
por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a es-
terilização precoce.
(__) A esterilização cirúrgica em pessoas absoluta-
mente incapazes está expressamente proibida.
(__) A esterilização cirúrgica em mulheres poderá ser 
realizada através de histerectomia ou ooforectomia.
(__) É vedada a esterilização cirúrgica em mulher du-
rante os períodos de parto ou aborto, exceto nos casos 
de comprovada necessidade, por cesarianas sucessi-
vas anteriores.
(__) Na vigência de sociedade conjugal, a esteriliza-
ção depende do consentimento expresso de, pelo me-
nos, um dos cônjuges.
Assinale a alternativa CORRETA: 

a) F, F, V, V, F.
b) F, V, V, F, V.       
c) V, F, F, V, F.
d) V, V, F, F, V.
___________________________________________

27. A Pressão Arterial - PA - medida em um indivíduo 
com 25 anos e valores 137/88 mmHg é classificada 
como:

a) Normotensão
b) PA limítrofe
c) Hipertensão Arterial Estágio 1
d) Hipertensão Arterial Estágio 2
___________________________________________
28. A medição da PA em crianças é recomendada em 
toda avaliação clínica após os ______________ anos 
de idade, pelo menos anualmente, como parte do 
atendimento pediátrico primário, devendo respeitar as 
padronizações estabelecidas para os adultos.

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Três.
b) Cinco.
c) Oito.
d) Dez.
___________________________________________
29. Com relação ao COVID-19, leia as afirmativas a 
seguir e julgue VERDADEIRO (V) ou FALSO (F) sobre 
os meios de transmissão:

(   ) Aperto de mãos
(   ) Espirro e tosse
(   ) Pelo ar, independente da distância de fonte conta-
minante por transmissão aérea.
(   ) Contatos com objetos ou superfícies contaminadas
(   ) Gotículas de saliva do nariz e/ou boca

Assinale a alternativa CORRETA:

a) V, V, V, F, V
b) V, F, V, V, V
c) V, V, F, V, V
d) F, V, V, V, V
___________________________________________
30. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Centenário do Sul, a fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial do Município 
e das entidades da Administração Direta e Indireta, 
quanto a legalidade, legitimidade, economicidade, 
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será 
exercida:

a) Pela Câmara Municipal, mediante controle externo.
b) Pela Secretaria de Administração e Finanças.
c) Pelo Prefeito Municipal.
d) Pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Social.
___________________________________________


