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QUESTÕES 01 A 08 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia a seguinte estrofe da obra Os Lusíadas, 
escrita por Luís de Camões, para responder às 
questões de 1 a 3.

“Cessem do sábio Grego e do Troiano
As navegações grandes que fizeram;
Cale-se de Alexandre e de Trajano
A fama das vitórias que tiveram;
Que eu canto o peito ilustre Lusitano,
A quem Netuno e Marte obedeceram.
Cesse tudo o que a Musa antiga canta,
Que outro valor mais alto se alevanta”.
________________________________________

01. Assinale a alternativa que melhor expressa a 
interpretação do trecho acima:
a) São exaltadas, em verso, as navegações e 
vitórias dos gregos e troianos, tidas por superiores 
às dos lusitanos.
b) Graças à ação portuguesa, o Deus judaico-
cristão é colocado em par de igualdade com as 
antigas divindades greco-romanas.
c) O poeta exalta as proezas dos portugueses 
de sua época, em detrimento das conquistas da 
Antiguidade.
d) A grandeza das navegações portuguesas é 
comparada aos avanços da astronomia, sendo 
citados no poema, inclusive, dois planetas do 
sistema solar.
________________________________________

02. Considere os dois primeiros versos do poema. O 
verbo “cessar” está conjugado em sua forma plural:
a) Para concordar com a palavra “navegações”.
b) Pois diz respeito a gregos e troianos.
c) Porque o narrador se comporta como “nós”.
d) Por opção estética do autor, visto que poderia 
estar também no modo singular.
________________________________________

03. Em relação à linguagem empregada no texto, 
assinale a alternativa correta:
a) É empregada linguagem poética metrificada.
b) Ainda que não seja um texto rimado, pode ser 
considerado poético.
c) O autor utiliza linguagem chula e informal.
d) Trata-se de texto histórico em prosa.
________________________________________

04. Dentre as orações abaixo, assinale aquela em 
que é empregada variante linguística com marca de 
oralidade/informalidade:
a) Ontem, choveu copiosamente.
b) Há quanto tempo não se via isto!
c) Já não o vejo há trinta anos.
d) Me dá um copo d’água.

05. Leia os seguintes versos de Olavo Bilac, 
extraídos de seu poema “O Tempo”:

“Trabalhai, porque a vida é pequena,
E não há para o Tempo demoras!
Não gasteis os minutos sem pena!
Não façais pouco caso das horas!”

Assinale a alternativa que apresenta um termo cujo 
sentido corresponde à expressão “façais pouco 
caso”, presente no último verso do poema:
a) Cogitar.
b) Lisonjear.
c) Menosprezar.
d) Superestimar.
________________________________________

06. Assinale a alternativa que apresenta uma 
palavra cuja ortografia NÃO está de acordo com a 
norma padrão da Língua Portuguesa:
a) Álgebra.
b) Exceção.
c) Opnião.
d) Candelabro.
________________________________________

07. Considere os seguintes versos de Olavo Bilac 
e assinale a alternativa que indica as palavras que 
neles exercem a função gramatical de substantivo:

Direis agora: “Tresloucado amigo!
Que conversas com elas? Que sentido
Tem o que dizem, quando estão contigo?”

E eu vos direi: “Amai para entendê-las!
Pois só quem ama pode ter ouvido
Capaz de ouvir e de entender estrelas.”

a) Ama, capaz e entender.
b) Sentido, ouvido e estrelas.
c) Agora, conversas e contigo.
d) Tresloucado, contigo e estrelas.
________________________________________

08. Considere o seguinte trecho, extraído da obra 
“Memórias Póstumas de Brás Cubas”, escrita por 
Machado de Assis:

“Era fixa a minha idéia, fixa como... Não me ocorre 
nada que seja assaz fixo nesse mundo: talvez a lua, 
talvez as pirâmides do Egito, talvez a finada dieta 
germânica”.

Assinale a alternativa que apresenta um termo que 
poderia substituir a palavra “assaz” que aparece 
neste fragmento, sem alteração do seu sentido 
original:
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a) Atualmente.
b) Escassamente.
c) Suficientemente.
d) Parcamente.

QUESTÕES 09 A 11 - MATEMÁTICA 

09. Cada vez mais, os controles de portões 
eletrônicos têm sido substituídos por controles 
em que a central (o receptor de sinal no portão) 
é “informada” de quais controles podem abrir o 
portão, sendo que cada controle funciona em uma 
codificação única, aumentando assim a segurança. 
Antigamente, a codificação era baseada em 8 
circuitos diferentes que poderiam estar abertos ou 
fechados. Na central, criava-se uma combinação 
entre “aberto” ou “fechado” para cada um dos 8 
circuitos e, para um controle abrir um portão, era 
necessário que a combinação da central fosse 
reproduzida no controle. Quantas combinações 
de codificações eram possíveis para esse tipo de 
controle?
a) 256.
b) 64.
c) 16.
d) 240.
________________________________________

10. O taxímetro é um aparelho utilizado para auxiliar 
os taxistas na cobrança de suas viagens. A tarifa é 
composta pela soma de um valor inicial (bandeirada) 
e um valor por quilômetro rodado. Em uma viagem 
de 8 km, é cobrado R$29,40 e, em uma de 5,5 km, 
R$21,90. Qual o valor por quilômetro rodado nessa 
tarifa?
a) R$ 3,00.
b) R$ 7,50.
c) R$ 4,50.
d) R$ 5,50.
________________________________________
11. A representação mais comum de juros compostos 
em uma poupança é M(t)=C.(1+i ) t em que M é o 
montante após um período de tempo, representado 
por t, C é o capital aplicado inicialmente e i é a taxa 
de juros (à unidade de tempo de t). Os valores do 
montante para t = 0,1,2,3,… formam uma:  

a) Combinação de C termos, organizados t a t.
b) Progressão aritmética com o primeiro termo igual 
a C e razão (1+i).
c) Arranjo de (1+i) termos, organizados C a C.
d) Progressão geométrica com o primeiro termo 
igual a C e razão (1+i).

QUESTÕES 12 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

12. O político Barack Obama, do Partido 
Democrata, já foi eleito duas vezes para o cargo 
de Presidente dos Estados Unidos da América: em 
2008 e 2012. Assinale a alternativa que contempla, 
respectivamente, o nome dos candidatos do Partido 
Republicano derrotados nas urnas por Barack 
Obama naqueles anos.
a) Donald Trump e Albert Gore.
b) George Bush e Bill Clinton.
c) Jeb Bush e Hillary Clinton.
d) John McCain e Mitt Romney.
________________________________________

13. A palavra “cultura” carrega, em Língua 
Portuguesa, diferentes significados. Um desses 
significados, mais restrito, diz respeito à dedicação 
individual às artes ou aos estudos. Há, porém, 
outra definição, de raiz antropológica, bem mais 
ampla para este termo. Assinale a alternativa 
que apresenta a melhor definição “ampla” para o 
conceito de cultura:
a) Conjunto artístico produzido por um agrupamento 
humano em um certo período de tempo.
b) Formação resultante da dedicação individual às 
Artes, às Ciências e às Letras de um modo geral.
c) Caráter individual, resultante de disposições 
genéticas, que define a trajetória moral de uma 
pessoa vivendo em sociedade.
d) Sistema de padrões de comportamento, valores 
e atitudes, assim como de ideias, conhecimentos 
e técnicas, que caracteriza uma determinada 
sociedade.
________________________________________

14. A Constituição da República Federativa do 
Brasil estabelece determinados direitos e garantias 
fundamentais aos seus cidadãos. Assinale a 
alternativa que NÃO apresenta um desses direitos 
ou garantias:
a) Liberdade de consciência e de crença.
b) Livre manifestação do pensamento, desde que 
amparado sobre a noção de justiça.
c) Igualdade entre homens e mulheres no tocante a 
direitos e obrigações.
d) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
algo, senão em virtude de lei.

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

15. Os princípios do SUS (Sistema único de Saúde) 
são conceitos que orientam o próprio Sistema, 
previstos no artigo 198 da Constituição Federal 
de 1988, e no artigo 7º do Capítulo II da Lei n.º 
8.080/1990. Sobre o conceito da Descentralização, 
analise as afirmações a seguir: 
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I - Processo de transferência de responsabilidades 
de gestão para os municípios, atendendo às 
determinações constitucionais e legais que 
embasam o SUS, definidor de atribuições comuns 
e competências específicas à União, aos estados, 
ao Distrito Federal e aos municípios.

II - Estratégia adotada no Brasil que reconhece o 
município como principal responsável pela saúde 
de sua população. Municipalizar é transferir para 
as cidades a responsabilidade e os recursos 
necessários para exercerem plenamente as funções 
de coordenação, negociação, planejamento, 
acompanhamento, controle, avaliação e auditoria 
da saúde local, controlando os recursos financeiros, 
as ações e os serviços de saúde prestados em seu 
território.

III - O Brasil apresenta grandes diversidades 
econômico-sociais, climáticas e culturais que tornam 
a descentralização administrativa fundamental: 
ela possibilita que apenas os estados assumam 
a gestão da saúde em seus territórios de acordo 
com as necessidades e características de suas 
populações. 

IV – A esfera municipal é estimulada com novas 
competências e capacidades político-institucionais. 
Os estados e a União devem contribuir para a 
descentralização do SUS, fornecendo cooperação 
técnica e financeira para o processo de 
municipalização.

Assinale a alternativa correta:
a) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
b) Apenas a afirmação IV está incorreta.
c) Apenas a afirmação III está incorreta.
d) Todas alternativas estão corretas.
________________________________________

16. A Lei n.º 8.142/90, resultado da luta pela 
democratização dos serviços de saúde, representou 
e representa uma vitória significativa. A partir deste 
marco legal, foram criados os Conselhos e as 
Conferências de Saúde como espaços vitais para 
o exercício do controle social do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 
Embasados nesse contexto, classifique as 
afirmações s seguir com V, para verdadeiro, e F, 
para falso. 
(  ) Com o intuito de fiscalizar, formular e deliberar 
sobre as políticas de saúde constitui-se os Conselhos 
de Saúde, para tanto, conhecer o SUS passou a 
ser imprescindível. Deliberar acerca das políticas 
de saúde é uma grande conquista da sociedade e 
garantir sua implementação é uma grande disputa 
permanente em defesa do SUS.

(  ) É de responsabilidade exclusiva do Ministério 
da Saúde elaborar, coordenar e fiscalizar a 
Política Nacional de Educação Permanente para o 
controle social do SUS, com a finalidade de obter 
aplicabilidade efetiva pelos Conselhos Municipais e 
Estaduais de Saúde.
(  ) A capacitação de Conselheiros de Saúde está 
incluída na proposta mais ampla de educação 
permanente para o controle social no SUS. Assim, 
a educação permanente trata da aprendizagem 
que se processa no ritmo das diferenças sociais, 
culturais e religiosas dos sujeitos sociais. 
(  ) É reconhecido por todos a relevância dos 
Conselhos de Saúde na centralização das ações 
do SUS, no controle do cumprimento de seus 
princípios e na promoção da participação da 
população na sua gestão. Em seu processo de 
consolidação no âmbito das políticas públicas, os 
Conselhos de Saúde, como instâncias colegiadas 
e deliberativas à estrutura do SUS, representam 
espaços participativos nos quais emerge uma nova 
cultura política, configurando-se como uma prática 
na qual se faz presente o diálogo, a contestação e 
a negociação a favor da democracia e da cidadania.
(  )  A atuação dos Conselhos de Saúde como 
órgãos deliberativos aplicam-se à execução das 
ações do SUS, cabendo ao Ministério da Saúde o 
planejamento e formulação destas ações, no âmbito 
da União. Tendo foco principal o dimensionamento 
das dificuldades e possibilidades de efetivação das 
políticas de saúde voltadas para a cidadania. 

Assinale a alternativa que representa a sequência 
correta, de cima para baixo:
a) V – V – F – V – V.
b) F – V – V – V – F.
c) V – F – F – V – V.
d) V – F – V – F – F.
________________________________________
17. A Portaria Nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 
aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 
estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para 
a organização da Atenção Básica, para a Estratégia 
Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde (PACS).
Acerca do tema do texto acima, assinale a alternativa 
incorreta:
a) A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto 
de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, 
que abrange a promoção e a proteção da saúde, a 
prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, 
a reabilitação, redução de danos e a manutenção 
da saúde com o objetivo de desenvolver uma 
atenção integral que impacte na situação de saúde 
e autonomia das pessoas e nos determinantes e 
condicionantes de saúde das coletividades.
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b) Para UBS com Saúde da Família em grandes 
centros urbanos, recomenda-se o parâmetro de uma 
UBS para no máximo 18 mil habitantes, localizada 
dentro do território, garantindo os princípios e 
diretrizes da Atenção Básica.
c) As RAS constituem-se em arranjos organizativos 
formados por ações e serviços de saúde com 
diferentes configurações tecnológicas e missões 
assistenciais, articulados de forma complementar e 
com base territorial, e têm diversos atributos.
d) A educação permanente, além da sua evidente 
dimensão pedagógica, deve ser encarada também 
como uma importante “estratégia de gestão”, 
com grande potencial provocador de mudanças 
no cotidiano dos serviços, em sua micropolítica, 
bastante próximo dos efeitos concretos das práticas 
de saúde na vida dos usuários.
________________________________________

18. A Política Nacional de Atenção Básica tem na 
Saúde da Família sua estratégia prioritária para 
expansão e consolidação da atenção básica. 
Assinale a alternativa que não se aplica ao tema 
referido:
a) A Atenção Básica e, de maneira especial, a ESF, 
para sua consecução, necessitam de diretrizes que 
apoiem as diferentes atividades a elas relacionadas. 
A definição de território adstrito, tão cara à sua 
organização, coloca-se como estratégia central, 
procurando reorganizar o processo de trabalho em 
saúde mediante operações intersetoriais e ações 
de promoção, prevenção e atenção à saúde.
b) A ação na Atenção Básica, principal porta 
de entrada do sistema de saúde, inicia-se com 
o ato de acolher, escutar e oferecer resposta 
resolutiva para a maioria dos problemas de saúde 
da população, minorando danos e sofrimentos e 
responsabilizando-se pela efetividade do cuidado, 
ainda que este seja ofertado em outros pontos de 
atenção da rede, garantindo sua integralidade.
c) Para que as ações dos serviços de saúde de média 
e alta complexidade sejam efetivos é necessário 
que o trabalho seja realizado em equipe, de forma 
que os saberes se somem e possam se concretizar 
em cuidados efetivos dirigidos a populações de 
territórios definidos, pelos quais essa equipe 
assume a responsabilidade sanitária.
d) Cada equipe de ESF deve ser constituída por 
no mínimo, médico generalista ou especialista em 
saúde da família ou médico de família e comunidade, 
enfermeiro generalista ou especialista em saúde da 
família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes 
comunitários de saúde, podendo acrescentar a esta 
composição, como parte da equipe multiprofissional, 
os profissionais de saúde bucal.

19. O SUS foi organizado pela Lei 8.080/90, a 
qual regula, em todo o território nacional, as ações 
e serviços de saúde, executados, isolados ou 
conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, 
por pessoas naturais ou jurídicas de direito público 
ou privado. Assinale a alternativa correta no que diz 
respeito a essa Lei:
a) Os Municípios poderão constituir consórcios 
para desenvolver, em conjunto, as ações e os 
serviços de saúde que lhes correspondam. Aplica-
se aos consórcios administrativos intermunicipais 
o princípio da direção única e os respectivos atos 
constitutivos disporão sobre sua observância.
b) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto 
de ações que proporcionam o conhecimento, a 
detecção ou prevenção de qualquer mudança 
nos fatores determinantes e condicionantes de 
saúde individual ou coletiva, com a finalidade de 
recomendar e adotar as medidas de prevenção e 
controle das doenças ou agravos.
c) Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito 
regional, subordinadas ao Conselho Nacional 
de Saúde, integradas pelos ministérios e órgãos 
competentes e por entidades representativas da 
sociedade civil.
d) Cabe privativamente à União exercer em seu 
âmbito administrativo atribuições como definição 
das instâncias e mecanismos de controle, 
avaliação e fiscalização das ações e serviços de 
saúde; administração dos recursos orçamentários 
e financeiros destinados, em cada ano, à saúde; 
acompanhamento, avaliação e divulgação do nível 
de saúde da população e das condições ambientais.
________________________________________

20. Diante das grandes lacunas que o SUS ainda 
enfrentava, em 2000, o Ministério da Saúde criou o 
Programa Nacional de Humanização da Assistência 
Hospitalar – PNHAH, ganhando dimensão de 
Política Pública de Saúde após a mudança que o 
Ministério da Saúde passou em 2003, tornando-se 
Política Nacional de Humanização.
Com base nesta tratativa, avalie as afirmações 
abaixo e assinale a alternativa correta:
I – O SUS é tomado em sua perspectiva de rede 
comprometida com a defesa da vida, essa rede  
inclui todos os sujeitos: profissionais da saúde, 
usuários e cidadãos.
II – O HumanizaSUS principia na valorização da 
dimensão subjetiva e social em todas as práticas 
na atenção e gestão no SUS.
III – Trabalho em equipe multiprofissional, 
fomentando a transversalidade e a grupalidade. 
IV – O HumanizaSUS conta com o princípio do 
fortalecimento do controle social com caráter 
participativo em todas as instâncias gestoras do 
SUS.
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a) Apenas I e II estão corretas.
b) Apenas III está incorreta.
c) Todas as afirmações estão corretas.
d) Todas as afirmações estão incorretas.
________________________________________

21. Processo construtivo das práticas de promoção e 
produção da saúde que implica na responsabilização 
do trabalhador/equipe pelo usuário, desde a sua 
chegada até a sua saída. Ouvindo suas queixas, 
considerando suas preocupações e anseios, 
através de uma escuta qualificada a fim de garantir 
atenção integral, resolutiva e responsável.
Assinale a alternativa que corresponde a diretriz 
acima.
a) Ambiência.
b) Escuta qualificada na atenção à saúde.
c) Universalidade na atenção à saúde.
d) Acolhimento.
________________________________________
22. De acordo com a Portaria nº 399, de 22 de 
fevereiro de 2006, analise as afirmações a seguir e 
classifique-as em:

( I ) Pacto pela Vida.
( II ) Pacto em defesa do SUS.
( III ) Pacto de Gestão do SUS.

(   ) A concretização desse Pacto passa por um 
movimento de repolitização da saúde, com uma 
clara estratégia de mobilização social envolvendo 
o conjunto da sociedade brasileira, extrapolando 
os limites do setor e vinculada ao processo de 
instituição da saúde como direito de cidadania, 
tendo o financiamento público da saúde como um 
dos pontos centrais.
(   ) Consolidar e qualificar a estratégia da Saúde da 
Família como modelo de atenção básica à saúde 
e como centro ordenador das redes de atenção à 
saúde do SUS.
(  ) Implementar um projeto permanente de 
mobilização social com a finalidade de mostrar a 
saúde como direito de cidadania e o SUS como 
sistema público universal garantidor desses direitos.
(   ) Mais do que definir diretrizes nacionais 
é necessário avançar na regionalização e 
descentralização do SUS, a partir de uma unidade 
de princípios e uma diversidade operativa que 
respeite as singularidades regionais.
(    ) Apoia iniciativas de Participação e Controle 
Social e Educação em Saúde.
Assinale a alternativa que representa a sequência 
correta, de cima para baixo:
a) II – I – II – III – III.
b) I – III – I – III – II.
c) III – II – III – I – II.
d) II – III – I – II – III.

23. Assinale a alternativa que indica a Lei que 
dispõe sobre a participação da comunidade na 
gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e 
sobre as transferências intergovernamentais de 
recursos financeiros na área da saúde e dá outras 
providências:
a) Lei 8.140, de 28 de novembro de 1990.
b) Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
c) Lei 399, de 22 de fevereiro de 2006.
d) Lei 399, de 22 de setembro de 2006.
________________________________________

24. Entendemos que a saúde mental não está 
dissociada da saúde geral, para tanto, faz-se 
necessário reconhecer que as demandas de saúde 
mental estão presentes em diversas queixas 
relatadas pelos pacientes que chegam aos serviços 
de Saúde, em especial da Atenção Básica. Assinale 
a alternativa que NÃO condiz com uma prática da 
assistência de enfermagem no atendimento ao 
portador de doença mental:
a) É importante que os pacientes acompanhados 
por serviços especializados da rede de atenção 
psicossocial (como os Caps) continuem sendo 
acompanhados pela rede básica de Saúde, já que, 
além de demandas psiquiátricas e psíquicas, esse 
usuário precisa continuar sendo assistido em suas 
necessidades clínicas.
b) A enfermagem pode identificar, em sua 
assistência, quadros psicóticos primários em 
jovens, principalmente a esquizofrenia que pode 
se iniciar com períodos de retração social e queda 
do rendimento escolar. Esse comportamento deve 
estar acompanhado de delírios ou alucinações.
c) A equipe de enfermagem na Atenção Básica deve 
estar atenta, na atenção à saúde mental, a uma 
população que sofre a reação de exclusão social 
em sua comunidade, em razão da esquizofrenia. 
Muitas pessoas parecem que perdem o direito 
aos cuidados de saúde integral, pois, hipertensão 
e diabetes, por exemplo, podem inclusive ser 
agravados por algumas das medicações mais 
usadas no tratamento das psicoses.
d) Os psicofármacos são um recurso, entre outros, 
para o tratamento em Saúde Mental, entretanto, a 
sua prescrição, bem como o acompanhamento aos 
pacientes com distúrbios psiquiátricos só podem 
ser realizados e acompanhados por médicos 
Psiquiatras.
________________________________________
25. As doenças do trabalho referem-se a um conjunto 
de danos ou agravos que incidem sobre a saúde 
dos trabalhadores, causados, desencadeados ou 
agravados por fatores de risco presentes nos locais 
de trabalho. Relacione corretamente a definição 
com a doença ocupacional a seguir.
( I ) Silicose.
( II ) Abestose.
( III ) Asma Ocupacional.
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(   ) Pneumoconiose de caráter progressivo e 
irreversível, tem um período de latência superior a 
10 anos, podendo se manifestar alguns anos após 
cessada a exposição. Clinicamente, caracteriza-
se por dispneia de esforço, estertores crepitantes 
nas bases pulmonares, baqueteamento digital, 
alterações funcionais e pequenas opacidades 
irregulares na radiografia de tórax. 
(   ) Caracteriza-se por um processo de fibrose, com 
formação de nódulos isolados nos estágios iniciais 
e nódulos conglomerados e disfunção respiratória 
nos estágios avançados. Atinge trabalhadores 
inseridos em diversos ramos produtivos: na indústria 
extrativa (mineração subterrânea e de superfície); 
no beneficiamento de minerais (corte de pedras, 
britagem, moagem, lapidação). 
(   ) É a obstrução difusa e aguda das vias aéreas, 
de caráter reversível, causada pela inalação de 
substâncias alergênicas, presentes nos ambientes 
de trabalho, como, por exemplo, poeiras de algodão, 
linho, borracha, couro, sílica, madeira vermelha, 
etc. Sintomas comuns são falta de ar, tosse, aperto 
no peito, acompanhados de rinorreia, espirros e 
lacrimejamento.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta, de cima para baixo:
a) II – I – III.
b) I – II – III.
c) III – I – II.
d) II – III – I.
________________________________________

26. A taxa de mortalidade infantil (referente às 
crianças menores de um ano) caiu muito nas últimas 
décadas no Brasil. Graças às ações de diminuição 
da pobreza, ampliação da cobertura da Estratégia 
Saúde da Família e a outros fatores, os óbitos infantis 
diminuíram de 47,1 a cada mil nascidos vivos, em 
1990, para 15,6 em 2010 (IBGE, 2010). Assinale a 
alternativa INCORRETA na descrição preconizada 
aos esquemas alimentares recomendados pelo 
Ministério da Saúde para crianças amamentadas 
e não amamentadas menores de 2 anos:
a) Do nascimento até completar quatro meses a 
criança não amamentada deve receber somente 
bebida láctea e água.
b) A criança amamentada, ao completar 7 meses 
deve receber leite materno por livre demanda, papa 
de fruta e papa salgada.
c) A criança amamentada, ao completar 12 meses 
deve receber leite materno por livre demanda, 
frutas, refeição básica da família, pão simples, ou 
tubérculo, ou cereal.
d) A criança não amamentada, ao completar 8 
meses deve receber leite, fruta, papa salgada ou 
refeição básica da família.

27. Sobre os bens municipais, de acordo com as 
disposições da Lei Orgânica do Município de Pinhão 
– PR, é correto afirmar que:
a) Não é obrigatório o cadastramento de todos os 
bens móveis do Município, por se tratar de medida 
irrazoável.
b) A municipalidade deverá dar preferência à 
concessão de direito real de uso de bens imóveis, 
em detrimento da doação.
c) O uso de bens municipais por terceiros é 
terminantemente proibido, ainda que feito mediante 
concessão, permissão ou autorização.
d) A afetação e a desafetação de bens municipais 
independe de lei.
________________________________________

28. O processo legislativo municipal compreende a 
elaboração de:
a) Emenda à constituição estadual.
b) Leis federais.
c) Decretos legislativos.
d) Portarias.
________________________________________

29. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Pinhão – PR, existem competências privativas do 
Município e competências comuns ao Município, ao 
Estado e à União. Assinale, abaixo, alternativa que 
indica hipótese de competência COMUM:
a) Elaborar e executar o plano diretor.
b) Zelar pela segurança pública.
c) Dispor sobre loteamentos e arruamentos.
d) Sinalizar as vias urbanas.
________________________________________

30. Sobre o orçamento municipal, de acordo 
com a Lei Orgânica do Município de Pinhão, é 
INCORRETO afirmar que:
a) Leis de iniciativa da Câmara de Vereadores 
estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes 
orçamentárias e os orçamentos anuais.
b) Os planos e programas municipais de 
execução plurianual ou anual serão elaborados 
em consonância com o plano plurianual e com 
as diretrizes orçamentárias, respectivamente, e 
apreciados pela Câmara Municipal.
c) Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, 
as diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e 
aos créditos adicionais suplementares e especiais 
serão apreciados pela Câmara Municipal, na forma 
do Regimento Interno.
d) Execução do orçamento do Município se refletirá 
na obtenção das suas receitas próprias, transferidas 
e outras, bem como na utilização das dotações 
consignadas às despesas para a execução dos 
programas nele determinados, observando sempre 
o princípio de equilíbrio.
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GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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