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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.
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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 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.

14 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.
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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. O Decreto 7.508, de 28 de junho de 2011, 
Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, para dispor sobre a organização do Sistema 
Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação interfederativa, 
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e dá outras providências. Sobre esse contexto, 
assinale V para verdadeiro e F para falso e marque 
a alternativa com a sequência correta, de cima para 
baixo:
(   ) Portas de Entrada – portas de acesso da UBS 
destinada a entrada de pacientes e acompanhantes 
para atendimento.
(   ) Rede de Atenção à Saúde - conjunto de 
ações e serviços de saúde articulados em níveis 
de complexidade crescente, com a finalidade de 
garantir a integralidade da assistência à saúde.
(    ) O SUS é constituído pela conjugação das 
ações e serviços de promoção, proteção e 
recuperação da saúde executados pelos entes 
federativos, de forma direta ou indireta, organizado 
de forma regionalizada e hierarquizada, excluindo a 
participação de iniciativa privada.
(   ) O acesso universal e igualitário às ações 
e aos serviços de saúde será ordenado pela 
atenção primária e deve ser fundado na avaliação 
da gravidade do risco individual e coletivo e no 
critério cronológico, observadas as especificidades 
previstas para pessoas com proteção especial, 
conforme legislação vigente. 
(   ) A integralidade da assistência à saúde se 
inicia e se completa na Rede de Atenção à Saúde, 
mediante referenciamento do usuário na rede 
regional e interestadual, conforme pactuado nas 
Comissões Intergestores.

a) V – F – V – F – F.
b) F – V – F – V – V.
c) V – V – V – F – F.
d) F – V – V – V – F.
________________________________________

16. Com a finalidade de estabelecer os requisitos 
de boas práticas para o funcionamento dos serviços 
que realizam o processamento de produtos para 
a saúde, em 2012 foi decretada a resolução 
RDC nº 15, visando a segurança do paciente e 
dos profissionais envolvidos. Para efeitos desse 
Regulamento Técnico, assinale a alternativa que 
apresenta a definição correta.
a) Limpeza: processo físico ou químico que destrói 
microrganismos patogênicos na forma vegetativa, 
micobactérias, a maioria dos vírus e dos fungos, de 
objetos inanimados e superfícies.
b) Desinfecção de nível intermediário: remoção 
de sujidades orgânicas e inorgânicas, redução 
da carga microbiana presente nos produtos para 
saúde, utilizando água, detergentes, produtos e 
acessórios de limpeza, por meio de ação mecânica 
(manual ou automatizada), atuando em superfícies 
internas (lúmen) e externas, de forma a tornar o 
produto seguro para manuseio e preparado para 
desinfecção ou esterilização.

c) Pré-limpeza: remoção da sujidade não visível 
presente nos produtos para saúde.
d) Esterilização é o processo empregado para 
eliminar microorganismos nas formas vegetativas e 
esporuladas das substâncias ou materiais.
________________________________________

17. O CME e as empresas processadoras de 
produtos para saúde devem ser regularizados 
junto à Anvisa e devem seguir alguns critérios de 
seleção, controle e preparo deste material. Assinale 
a alternativa que indica somente as afirmações 
corretas:

I - Produtos para saúde classificados como críticos 
devem ser submetidos ao processo de esterilização, 
após a limpeza e demais etapas do processo.
II – Produtos para saúde classificados como 
semicríticos devem ser submetidos, no mínimo, 
ao processo de desinfecção de alto nível, após a 
limpeza.
III - Produtos para saúde utilizados na assistência 
ventilatória e inaloterapia, não poderão ser 
submetidos à desinfecção por métodos de imersão 
química líquida com a utilização de saneantes à 
base de aldeídos.
IV - Produtos para saúde classificados como não-
críticos devem ser submetidos, no mínimo, ao 
processo de limpeza. 

a) Estão corretas as afirmações I, II e III apenas.
b) Estão corretas as afirmações II e IV apenas.
c) Estão corretas as afirmações I e IV apenas.
d) Estão corretas as afirmações I, II, III e IV.
________________________________________

18. Para um bom acompanhamento pré-natal, é 
necessário que a equipe de saúde realize correta e 
uniformemente os procedimentos técnicos durante 
o exame clínico e obstétrico. De acordo com os 
procedimentos técnicos que devem ser realizados 
pela equipe de enfermagem no pré-natal, assinale a 
alternativa que NÃO se aplica a esse atendimento.
a) Avaliação do estado nutricional (EN) e do ganho 
de peso gestacional.
b) Ausculta dos batimentos cardíacos fetais (BCF).
c) Controle e supervisão do ciclo menstrual.
d) O preparo das mamas para o aleitamento.
________________________________________

19. Uma atenção pré-natal e puerperal de qualidade 
e humanizada é fundamental para a saúde materna 
e neonatal, e para sua humanização e qualificação. 
De acordo com o Programa de Humanização no 
Pré-Natal e Nascimento, é critério fundamental 
para o acompanhamento pré-natal a solicitação dos 
seguintes exames:
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a) Grupo sanguíneo e fator Rh, sorologia para sífilis 
(VDRL), Urina tipo I, TGO e TGP.
b) Hemoglobina e hematócrito (Hb/Ht), Glicemia 
de jejum, Teste anti-HIV com aconselhamento pré-
teste e consentimento da mulher.
c) Sorologia para sífilis (VDRL), Urina tipo I, 
creatinina sérica e colpocitologia oncótica.
d) Grupo sanguíneo e fator Rh (quando não realizado 
anteriormente), teste anti-HIV com aconselhamento 
pré-teste e consentimento da mulher, e lipidograma.
________________________________________

20. Para impactar sobre os múltiplos fatores que 
interferem nas ações de controle dos cânceres 
do colo do útero e da mama, é importante que a 
atenção às mulheres esteja pautada em uma equipe 
multiprofissional e com prática interdisciplinar. 
Dentre as atribuições dos Profissionais da Atenção 
Básica, diante desse controle, assinale a alternativa 
que NÃO se aplica como atribuição do Técnico de 
Enfermagem:
a) Realizar consulta de enfermagem, coleta de 
exame preventivo e exame clínico das mamas.
b) Planejar e programar as ações de controle 
dos cânceres do colo do útero e da mama, com 
priorização das ações segundo critérios de risco, 
vulnerabilidade e desigualdade.
c) Realizar atenção domiciliar, quando necessário.
d) Manter a disponibilidade de suprimentos para a 
realização do exame do colo do útero.
________________________________________

21. Alguns problemas enfrentados pelas nutrizes 
durante o aleitamento materno, se não forem 
precocemente identificados e tratados, podem 
ser importantes causas de interrupção da 
amamentação. Os profissionais de saúde têm 
um papel importante na prevenção e no manejo 
dessas dificuldades. De acordo com as principais 
dificuldades encontradas, assinale a alternativa que 
define de forma INCORRETA o exemplo citado:
a) Bebê que não suga ou tem sucção fraca e a 
mãe deseja amamentá-lo: ela deve ser orientada 
a estimular a sua mama regularmente (no mínimo 
cinco vezes ao dia) por meio de ordenha manual 
ou por bomba de sucção, garantindo a produção de 
leite.
b) Demora na descida do leite: em algumas mulheres 
a “descida do leite” ou apojadura só ocorre alguns 
dias após o parto. Nesses casos, o profissional de 
saúde deve orientar a nutrição suplementar para o 
bebê, pois, o fato de a criança sugar a mama não 
irá apressar o processo de descida do leite.
c) Mamilos planos ou invertidos: isso pode dificultar o 
início da amamentação, mas não necessariamente 
a impede, pois, o bebê faz o “bico” com a aréola. O 
profissional deve promover a confiança e empoderar 
a mãe, ajudá-la a favorecer a pega do bebê, orientar 
manobras que podem ajudar a aumentar o mamilo 
antes das mamadas.

d) Ingurgitamento mamário: orientar ordenha 
manual da aréola, se ela estiver tensa, antes da 
mamada, para que ela fique macia, para facilitar 
a pega adequada do bebê, mamadas frequentes, 
sem horários preestabelecidos, massagens 
delicadas das mamas, com movimentos circulares, 
nas regiões mais afetadas.
________________________________________

22. Os cuidados com a saúde do bebê e sua 
família devem ser sempre individualizados. 
São fundamentais a utilização e o adequado 
preenchimento da Caderneta de Saúde da Criança 
para o registro das principais informações de saúde 
da criança. Nesse sentido, assinale a alternativa 
que apresenta uma informação INCORRETA no que 
diz respeito às informações contidas na Caderneta:
a) A partir da anamnese, procura-se avaliar 
principalmente as condições do nascimento da 
criança como tipo de parto, local do parto, peso 
ao nascer, idade gestacional, índice de Apgar, 
intercorrências clínicas na gestação, no parto, no 
período neonatal e nos tratamentos realizados.
b) O índice de Apgar – também reconhecido 
popularmente pelos pais como a “nota” que o 
bebê recebe logo após nascer – no quinto minuto 
entre 9 e 10, é considerado normal. Apgar 6 ou 7 
é considerado intermediário e relaciona-se, por 
exemplo, com prematuridade, medicamentos 
usados pela mãe, malformação congênita, o que 
não significa maior risco para disfunção neurológica.
c) Na primeira consulta do recém-nascido avalie 
o comprimento e o perímetro cefálico da criança, 
avalie o peso em relação ao peso ideal ao nascer. 
Consideram-se normais tanto uma perda de peso 
de até 10% ao nascer quanto a sua recuperação 
até o 15º dia de vida.
d) Avalie a postura normal do recém-nascido: as 
extremidades fletidas, as mãos fechadas e o rosto, 
geralmente, dirigido a um dos lados. Observe o 
padrão respiratório: a presença de anormalidades, 
como batimentos de asas do nariz, tiragem 
intercostal ou diafragmática e sons emitidos.
________________________________________

23. Amamentar é muito mais do que nutrir a criança. 
É um processo que envolve interação profunda 
entre mãe e filho, com repercussões no estado 
nutricional da criança, em sua habilidade de se 
defender de infecções, em sua fisiologia e no seu 
desenvolvimento cognitivo e emocional, além de 
ter implicações na saúde física e psíquica da mãe. 
Correlacione A, B, C, D e E com as afirmações a 
seguir:
( A ) Aleitamento Materno. 
( B ) Aleitamento Materno Exclusivo.
( C ) Aleitamento Materno Predominante.
( D ) Aleitamento Materno Complementado.
( E ) Aleitamento Materno Misto ou Parcial.
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(   ) Quando a criança recebe somente leite materno, 
direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de 
outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com 
exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, 
sais de reidratação oral, suplementos minerais ou 
medicamentos.
(   ) Quando a criança recebe, além do leite materno, 
água ou bebidas à base de água (água adocicada, 
chás, infusões), sucos de frutas e fluidos rituais.
(  ) Quando a criança recebe leite materno (direto 
da mama ou ordenhado), independentemente de 
receber ou não outros alimentos.
(   ) Quando a criança recebe, além do leite materno, 
qualquer alimento sólido ou semi-sólido sem a 
finalidade de substituí-lo.
(    ) Quando a criança recebe leite materno e outros 
tipos de leite.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta, de cima para baixo:
a) A – D – E – C – B.
b) C – B – A – E – D.
c) D – E – B – C – A.
d) B – C – A – D – E.
________________________________________

24. Baseando-se nos conceitos de imunidade e 
imunização, atribua V para Verdadeiro e F para 
Falso, em seguida assinale a alternativa com a 
sequência correta, de cima para baixo:

(   ) Imunização ativa é a que se consegue pela 
formação de anticorpos elaborados pelo próprio 
indivíduo, havendo produção de células de memória.
(   ) Imunização passiva é a que se consegue 
através de anticorpos oriundos do soro não havendo 
produção de células de memória.
(   ) Vacinas atenuadas são compostas por vírus ou 
bactérias mortos por processos químicos ou físicos, 
após replicação em meios específicos.
(    ) Vacinas inativadas são compostas por bactérias 
ou vírus ainda vivos, mas que, por cultivo em 
condições adversas, perderam sua capacidade de 
produzir a doença.
(   ) Vacinas não vivas são obtidas através de 
microorganismos inteiros inativados por meios 
físicos ou químico, geralmente o formaldeído, de tal 
forma que perdem sua capacidade infecciosa, mas 
mantêm suas propriedades protetoras.

a) F – F – V – V – F.
b) V – F – V – F – V.
c) V – V – F – F – V.
d) F – V – F – V – F.

25. A enfermagem é uma profissão comprometida 
com a saúde e a qualidade de vida da pessoa, família 
e coletividade. O profissional de enfermagem atua 
na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação 
da saúde, com autonomia e em consonância com 
os preceitos éticos e legais. Dentre as atividades e 
competências deste profissional, validando-se nos 
preceitos do Código de Ética, assinale a alternativa 
INCORRETA:
a) Aprimorar seus conhecimentos técnicos, 
científicos e culturais que dão sustentação a sua 
prática profissional é um direito do profissional de 
enfermagem.
b) Fundamentar suas relações no direito, na 
prudência, no respeito, na solidariedade e na 
diversidade de opinião e posição ideológica é um 
direito do profissional de enfermagem.
c) Garantir a continuidade da assistência de 
enfermagem em condições que ofereçam 
segurança, mesmo em caso de suspensão das 
atividades profissionais decorrentes de movimentos 
reivindicatórios da categoria é um dever do 
profissional de enfermagem.
d) Prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, 
exceto nos casos previstos na legislação vigente 
e em situação de emergência é uma proibição ao 
profissional de enfermagem.
________________________________________

26. O Programa Nacional de Imunizações, criado 
em 18 de setembro de 1973, chega à atualidade 
em condições de mostrar resultados e avanços 
notáveis. O que foi alcançado pelo Brasil, em 
imunizações, está muito além do que foi conseguido 
por qualquer outro país de dimensões continentais e 
de tão grande diversidade socioeconômica. Acerca 
do PNI, de sua história e do esquema vacinal de 
nosso país, assinale a alternativa correta.
a) Em 1994, o Brasil recebeu a certificação do 
bloqueio da transmissão autóctone do poliovírus 
selvagem, sendo que o primeiro caso brasileiro de 
poliomielite ocorreu em 1989, na Paraíba.
b) Em 1992 foi iniciado o Plano de Controle e 
Eliminação do Sarampo, após a implantação do 
Plano houve pequenos surtos em 1992, 1993 e 
1994. A partir de 2002 a doença foi considerara 
erradicada.
c) A partir de 2016 o esquema da vacina papiloma 
vírus humano (HPV) passa para duas doses, sendo 
que a menina deve receber a segunda seis meses 
após a primeira, deixando de ser necessária a 
administração da terceira dose.
d) A era de ouro no desenvolvimento de vacinas 
ocorreu no período que vai do final da Segunda 
Guerra Mundial até 1980, com a propagação de vírus 
em cultivo de células in vitro, o desenvolvimento da 
vacina inativada contra a tuberculose, por Salk, é 
um dos pontos altos desse período.
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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.

GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


