ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRETAMA

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
EDITAL Nº 12/2016

DIVULGAÇÃO DAS PROVAS E DOS GABARITOS PRELIMINARES
Art. 1 - O PREFEITO MUNICIPAL DE UBIRETAMA, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de
suas atribuições legais, torna públicas as PROVAS E OS GABARITOS PRELIMINARES do Concurso
Público destinado ao provimento de cargos do Quadro Permanente do Município de Ubiretama, sob
regime estatutário, de acordo com a Lei Municipal n.º 110/98 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos
Municipal) e suas alterações, Lei Municipal n.º 1.230/2010 (Plano de Pagamentos e Classificação de
Cargos e Funções dos Servidores Públicos Municipais) e Decreto 228/2013 (Regulamento de
Concursos Públicos do Município de Ubiretama), o qual se regerá de acordo com as disposições do EDITAL
Nº 07/2016, EDITAL Nº 09/2016, EDITAL Nº 10/2016, EDITAL Nº 11/2016 e da legislação municipal
específica.
Art. 02º - As PROVAS E OS GABARITOS PRELIMINARES, apensos por cópia nos ANEXOS I
e II, são parte integrante deste edital e também ficarão disponíveis no Quadro Oficial de Publicação da
Prefeitura
Municipal,
no
site
oficial
da
entidade
organizadora
http://www.fema.com.br/concursoubiretama e no site oficial da Prefeitura Municipal de Ubiretama http://www.ubiretama.rs.gov.br.
Art. 03º - O período para recursos é de 20 a 22 de dezembro. O pedido de revisão/recurso
deve ser feito através de petição objetiva, fundamentada e dirigida (ANEXO V do Edital 07/2016) ao
Presidente da Comissão de Coordenação e Aplicação do Concurso Público, protocolada ou enviada via
SEDEX ou Aviso de Recebimento (AR) para: Comissão de Coordenação e Aplicação do Concurso
Público 01/2016 de Ubiretama. Rua Santo Ângelo, 100, Rio Grande do Sul, CEP: 98898-000.
Art. 04º - Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão de Coordenação e
Aplicação.
Ubiretama/RS, 19 de dezembro de 2016.
____________________
CELSO WIEDE
Prefeito Municipal de Ubiretama
Registre-se e Publique-se:
_________________________
MARGARETE L G ZABEL
Secretaria Municipal de Administração
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ANEXO I
GABARITOS
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GABARITO DA PROVA PARA MÉDICO CLINICO GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRETAMA
Estado do Rio Grande do Sul

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016 PARA MÉDICO CLINICO GERAL
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GABARITO DA PROVA PARA OFICIAL DE CONTROLE
INTERNO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRETAMA
Estado do Rio Grande do Sul

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016 PARA OFICIAL DE CONTROLE INTERNO
CARTÃO RESPOSTA
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ANEXO II
PROVAS

Página 5 de 29

PROVA PARA MÉDICO CLINICO
GERAL
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LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1) De acordo com a Lei Orgânica Municipal, assinale a assertiva que encontra-se correta:
a) O município é considerado pessoa Jurídica de Direito Privado, no pleno uso de sua autonomia política, administrativa e
financeira;
b) São poderes do Município, sendo eles dependentes e harmônicos entre si, os poderes Legislativo e o Executivo;
c) Constituem bens do Município todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe pertençam;
d) O dia 28 de dezembro é dia oficial do Município, sendo feriado transferível.
e) O Município não pode ser dividido para fins administrativos em Distritos.
2) Ao Município compete prover tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem–estar de sua população
cabendo-lhe, privativamente, as seguintes atribuições, exceto:
a) Legislar sobre assuntos de interesse local;
b) Elaborar o orçamento anual e plurianual de investimentos;
c) Adquirir bens, inclusive mediante desapropriação;
d) Criar, alterar, reformar ou extinguir órgãos públicos do Município;
e) Regulamentar, licenciar, permitir, autorizar e fiscalizar a afixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de
quaisquer outros meios de publicidade e propaganda, nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal;
3) O Processo legislativo descrito na Lei Orgânica Municipal compreende a elaboração de, com exceção da assertiva:
a) Emendas à Lei Orgânica;
b) Leis Ordinárias;
c) Leis Delegadas;
d) Decretos Legislativos;
e) Resoluções.
4) Segundo o capítulo das leis e o processo legislativo, constante à Lei Orgânica Municipal, assinale a assertiva correta:
a) A iniciativa das leis municipais salvos nos casos de competência exclusiva, cabe a qualquer Vereador, Prefeito ou ao
eleitorado, que exercerá em forma de moção articulada, subscrita, no mínimo, pôr cinco pôr cento ( 5% ) do eleitorado do
Município, ou de cinco entidades representativas da Comunidade, com sede no Município a pelo menos seis meses.
b) A Câmara deverá informar com antecedência de ( 10 ) dez dias a data em que o projeto - de – Lei irá a votação, que será
realizada no prazo máximo de (30) trinta dias de sua apresentação.
c) Ao apresentar o Projeto-de-Lei, os subscritos indicarão o nome da pessoa que fará a defesa do mesmo junto à Câmara, em
plenário, com duração de (15) quinze minutos.
d) No início ou em qualquer fase da tramitação de Projeto-de-Lei de iniciativa exclusiva do Prefeito, este poderá solicitar à
Câmara Municipal que aprecie no prazo de ( 30 ) trinta dias a contar do pedido.
e) Se o prefeito julgar o projeto no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou
parcialmente, dentro de quinze dias úteis contados daquele em que o recebeu, comunicando os motivos do veto ao Presidente
da Câmara, dentro de (24) vinte e quatro horas.
5) Os Projetos-de-Lei sobre o Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e orçamentos anuais enviados pelo Prefeito ao Poder
Legislativo estão estabelecidos nos seguintes prazos, assinale a assertiva que está correta:
a) O Projeto-de-lei do Plano Plurianual, até 30 de junho do primeiro ano de mandato do Prefeito;
b) O Projeto das Diretrizes Orçamentárias, anualmente, até 31 de junho;
c) Projetos de Leis dos Orçamentos anuais, até 30 de setembro de cada ano.
d) O Projeto-de-lei do Plano Plurianual, até 30 de julho do primeiro ano de mandato do Prefeito;
e) O Projeto das Diretrizes Orçamentárias, semestralmente, até 31 de junho.
6) Segundo o Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais, a vacância do Cargo, ocorrerá por, exceto:
a) exoneração;
b) demissão;
c) readaptação;
d) recondução;
e) promoção.
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7) Quanto ao vencimento e remuneração, estabelecido no Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais, assinale a
assertiva correta:
a) Remuneração é a retribuição paga ao servidor pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao valor básico fixado em
Lei;
b) A Maior remuneração atribuída a cargo público não poderá ser superior a dez vezes o valor do menor padrão de
vencimentos.
c) Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da
administração e com reposição de custos, até o limite de vinte por cento da remuneração.
d) Vencimento é a retribuição paga ao servidor pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao valor básico fixado em Lei;
e) O servidor será obrigado a repor, podendo ser em duas parcelas, a importância do prejuízo causado a Fazenda Municipal
em virtude de alcance, desfalque, ou omissão em efetuar o recolhimento ou entradas nos prazos legais.
8) Sobre as licenças previstas no RJUSM (Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais), assinale a assertiva incorreta:
a) Poderá ser concedida licença ao servidor, por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, do pai ou da mãe, de filho ou
enteado e de irmão, mediante comprovação médica oficial do município.
b) Ao servidor que for convocado para o serviço militar ou outros encargos de segurança nacional, será concedida licença
sem remuneração.
c) É assegurado ao servidor o direito a licença para desempenho de mandato em confederação, federação ou sindicato
representativo da categoria, com remuneração.
d) Critério da administração, poderá ser concedida ao servidor estável licença para tratar de assuntos particulares, pelo prazo
de até dois anos consecutivos, sem remuneração.
e) Salvo prescrição diferente em Lei Federal, o servidor terá direito a licença sem remuneração, durante o período que mediar
entre a sua escolha, em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro de sua candidatura
perante a justiça eleitoral.
9) Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade o tempo, exceto:
a) De serviço público federal, estadual e municipal, inclusive o prestado às suas autarquias;
b) De licença para prestar serviço militar;
c) De licença para desempenho de mandato classista;
d) De licença para concorrer a cargo eletivo;
e) Em que o servidor esteve em disponibilidade remunerada.
10) Nos casos de aposentadoria previsto no RJUSM (Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais), assinale a assertiva
correta:
a) Por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional
ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em Lei, e proporcionais nos demais casos;
b) Compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos integrais;
c) Voluntariamente,aos trinta e cinco anos de serviço se homem, e aos trinta se mulher, com proventos proporcionais.
d) Voluntariamente, os trinta e cinco anos de efetivo exercício em funções de magistério se professor, e vinte e cinco, se
professora com proventos integrais;
e) Voluntariamente, aos sessenta e cinco anos de idade, se homem e aos sessenta se mulher, com proventos integrais.
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LINGUA PORTUGUESA
Leia o texto a seguir para responder às questões de 11 a 15:
O resgate da utopia no contexto atual
Face ao desamparo que grassa no Brasil e na humanidade atual, faz-se
02urgente resgatar o sentido libertador da utopia. Na verdade, vivemos no olho
03de uma crise da ordem política e do tipo de democracia que temos. Mais
04ainda, de uma crise civilizacional de proporções planetárias.
Toda crise oferece chances de transformação bem como de riscos e de
06fracassos. Na crise, medo e esperança, expressões de raiva e de violência
07real ou simbólica se mesclam com conclamações à tolerância e ao diálogo,
08especialmente neste momento crítico da sociedade nacional e, no plano
09internacional, devido aos 40 focos de guerra e ao fato de que já estamos
10dentro do aquecimento global.
Precisamos de esperança. Ela se expressa na linguagem das utopias.
12Estas, por sua natureza, nunca vão se realizar totalmente. Mas, elas nos
13mantém caminhando. Bem disse o irlandês Oscar Wilde: ”Um mapa do
14mundo que não inclua a utopia não é digno de ser olhado, pois ignora o
15único território em que a humanidade sempre atraca partindo, em seguida,
16para uma terra ainda melhor.” Entre nós acertadamente observou o poeta
17Mário Quintana: “Se as coisas são inatingíveis…ora!/Não é motivo para não
18querê-las/Que tristes os caminhos e se não fora/ A mágica presença das
19estrelas.”
A utopia não se opõe à realidade, antes pertence a ela, porque esta não
21é feita apenas por aquilo que é dado, mas por aquilo que é potencial e que
22pode um dia se transformar em dado. A utopia nasce deste transfundo de
23virtualidades presentes na história, na sociedade e em cada pessoa.
O filósofo Ernst Bloch cunhou a expressão princípio-esperança. Por
25princípio-esperança, ele entende o inesgotável potencial da existência
26humana e da história que permite dizer “não” a qualquer realidade concreta,
27às limitações espaço-temporais, aos modelos políticos e às barreiras que
28cerceiam o viver, o saber, o querer e o amar.
O ser humano diz “não” ..................... primeiro disse sim: sim à vida, ao
30sentido, a uma sociedade com menos corrupção e mais justa, aos sonhos e
31à plenitude ansiada. Embora realisticamente não entreveja a total plenitude
32no horizonte das concretizações históricas, nem por isso ele deixa de ansiar
33por ela com uma esperança jamais arrefecida.
Anunciar tal esperança no atual contexto sombrio do Brasil e do mundo
35não é irrelevante. Transforma ... eventual tragédia da política, da Terra e da
36Humanidade, devido ... dissolução social e ... ameaças sociais e ecológicas,
37numa crise purificadora. Vamos fazer uma travessia perigosa, mas a vida
38será garantida e o Brasil, bem como o Planeta, ainda se regenerarão e
39encontrarão um caminho que nos abra um futuro esperançado. [...]
(Adaptado de Leonardo Boff – Jornal do Brasil. Publicado em: 14/03/2016)
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11) De acordo com o texto, utopia significa:
a) lugar ideal, de completa felicidade e harmonia entre os indivíduos, facilmente reconhecido pela sociedade atual.
b) travessia perigosa, ameaçada por questões sociais e ecológicas.
c) parte da realidade, a esperança que nasce de um transfundo de virtualidades presentes na história, na sociedade e em
cada pessoa.
d) aquilo que não é capaz de ser atingido, falta de esperança provocada pelo atual contexto sombrio do Brasil e do mundo.
e) a dificuldade enfrentada pelo Brasil que cerceia o viver, o saber, o querer e o amar.

12) Na oração, “Precisamos de esperança.” (linha 11), o termo em destaque é classificado, sintaticamente, como:
a) Objeto direto
b) Objeto indireto
c) Complemento nominal
d) Adjunto adnominal
e) Adjunto adverbial

13) De acordo com as regras de colocação pronominal, a partícula “se” do fragmento “A utopia não se opõe à realidade[...]”
(linha 20) foi empregada antes do verbo sublinhado porque:
a) Está diante de um enunciado exortativo, próprio de exclamações diretas.
b) Possui um atrator marcado por pronome demonstrativo neutro.
c) Está diante de um verbo no presente do indicativo.
d) Está diante de uma frase negativa marcada pelo “não”.
e) Possui um atrator marcado por uma conjunção subordinada.

14) No texto, preenche corretamente o espaço da linha 29, a expressão:
a) porque
b) por que
c) porquê
d) por quê
e) porém

15) É correto preencher as lacunas das linhas 35 e 36 do texto, respectivamente, com:
a) à – a – as
b) a – à – às
c) à – à – as
d) à – à – às
e) a – a – as
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Leia o fragmento do poema de Castro Alves para responder às questões 16 e 17:
Deus! ó Deus! onde estás que não respondes?
Em que mundo, em qu'estrela tu t'escondes
Embuçado nos céus?
Há dois mil anos te mandei meu grito,
Que embalde desde então corre o infinito...
Onde estás, Senhor Deus?...
ALVES, Castro. Obra Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1986. (Fragmento)
16) Na poesia, a interpelação de uma pessoa real ou fictícia é um recurso muito utilizado. Os versos de Vozes d’África, poema
de Castro Alves, apresenta o continente africano como eu lírico que, revoltado pelo destino de seus filhos, vendidos como
escravos, dirige-se a Deus por meio de:
a) Apóstrofe.
b) Prosopopeia.
c) Eufemismo.
d) Hipérbole.
e) Gradação.
17) Os termos sublinhados no poema de Castro Alves “Embuçado” e “embalde” podem ser substituídos, respectivamente,
sem alteração de sentido por:
a) Revelado - em vão
b) Declarado – inutilmente
c) Oculto – inutilmente
d) Aparente – em vão
e) Oculto - realmente
Leia o texto para responder às questões 18, 19 e 20.

Palavra
01“Deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas
02fazem seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada, molham a roupa
03suja na beira da lagoa ou do riacho, torcem o pano, molham-no novamente,
04voltam a torcer. Colocam o anil, ensaboam e torcem uma, duas vezes.
05Depois enxáguam, dão mais uma molhada, agora jogando a água com a
06mão. Batem o pano na laje ou na pedra limpa, e dão mais uma torcida e
07mais outra, torcem até não pingar do pano uma só gota. Somente depois de
08feito tudo ...... é que elas dependuram a roupa lavada na corda ou no varal,
09para secar. Pois quem se mete a escrever devia fazer a mesma coisa. A
10palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso; a palavra foi feita
11para dizer.” (Ramos, Graciliano. Crônicas, Record: 1962, 1ª ed. )
18) A partir do texto “Palavra” de Graciliano Ramos é possível afirmar que escrever é:
a) uma tarefa fácil como a das lavadeiras de Alagoas.
b) um dom que vem de berço.
c) função apenas de literatos, grandes autores brasileiros.
d) saber usar diferentes recursos da língua em busca de um texto original.
e) dizer com coerência e isso requer paciência e empenho.
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19) De acordo com as regras gramaticais, o pronome que preenche a lacuna na linha 08 é:
a) aquilo
b) isto
c) aquele
d) isso
e) este
20) Os verbos “jogando” (linha 05), “feito” (linha 08) e “dizer” (linha 11), respectivamente, classificam-se em:
a) gerúndio – particípio – infinitivo.
b) particípio – gerúndio – infinitivo.
c) infinitivo – gerúndio – particípio.
d) infinitivo – particípio – gerúndio.
e) particípio – infinitivo – gerúndio.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) A história e o exame físico de um paciente hipertenso devem ser obtidos de forma completa, além de pesquisar os fatores
de risco para HAS, deve-se ter especial atenção às síndromes clínicas de descompensação funcional de órgão-alvo, tais
como:
I.Doença arterial periférica e retinopatia;
II.Angina do peito e diabetes Melitus tipo II;
III.Nefropatia e Acidente Vascular Cerebral;
IV.Insuficiência Cardíaca e cefaleia;
Estão corretas as afirmativas:
a) II
b) I e II
c) I, III e IV
d) I e III
e) II e III
22) A HAS secundária possui causa definida, que é potencialmente tratável e/ou curável, as causas mais comuns de HAS
secundária estão vinculadas aos rins e possui como principais características:
I.Aumento da creatinina sérica
II.Exame de urina tipo 1 apresentando proteinúria
III.Causas exógenas: drogas, álcool, tabagismo (especialmente em grandes quantidades),cafeína, intoxicação química por
metais pesados
IV.Hipertrofia do ventrículo esquerdo
V.Síndrome de Cushing: ganho de peso, hirsutismo, edema e fácies típicos.
Estão corretas as afirmativas:
a) I, II e IV
b) I, II, III e IV
c) I, III e IV
d) II, III e V
e) I, II, III e V
23) A recomendação do Ministério da Saúde para frequência das consultas de rotina no primeiro e segundo ano de vida são:
a) Na 2ª semana de vida, 3º mês, 4º mês, 12º mês e duas consultas no 2º ano de vida;
b) Na 1ª semana de vida, 2º mês, 4º mês, 6º mês, 9º mês e 12º mês e duas consultas no 2º ano de vida;
c) Na 1ª semana de vida, 2º mês, 4º mês, 8º mês e 12º mês e três consultas no 2º ano de vida;
d) Na 2ª semana de vida, 2º mês, 4º mês, 6º mês, 9º mês e 12º mês e duas consultas no 2º ano de vida;
e) Na 1ª semana de vida, 2º mês, 4º mês e 8º mês e três consultas no 2º ano de vida;
24) A dosagem de gonadotrofina coriônica humana (ßHCG) para o diagnóstico precoce da gravidez, com a utilização de
medidas quantitativas precisas e rápidas, tornou este teste mundialmente reconhecido para confirmar a ocorrência de
gravidez. O ßHCG pode ser detectado no sangue periférico da mulher grávida:
a) entre 8 a 11 dias após a concepção
b) entre 14 a 21 dias após a concepção
c) entre 21 a 28 dias após a concepção
d) entre 28 a 35 dias após a concepção
e) entre 35 a 41 dias após a concepção
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25) Com o objetivo de reduzir a morbimortalidade materno-infantil e ampliar o acesso com qualidade, é necessário que se
identifiquem os fatores de risco gestacional o mais precocemente possível. São fatores de risco que permitem a realização do
pré-natal pela Equipe de Atenção Básica, EXCETO:
a) Idade menor do que 15 e maior do que 35 anos e nuliparidade e multiparidade (cinco ou mais partos);
b) Síndromes hemorrágicas ou hipertensivas;
c) Oligoidrâmnio e crise hipertensiva (PA > 160/110);
d) Infecção urinária;
e) Cirurgia uterina anterior.
26) Considerando a rica biodiversidade brasileira e sua enorme potencialidade no que diz respeito às plantas medicinais e
fitoterápicos, duas políticas foram publicadas no Brasil. A primeira foi a PNPIC e a segunda foi o Decreto nº 5.813, de 22 de
junho de 2006, que aprova a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) e dá outras providências. Essa
política estabelece diretrizes para o desenvolvimento de ações para garantir o acesso seguro e o uso racional de plantas
medicinais e de fitoterápicos (BRASIL, 2006). A fitoterapia passou a ser uma alternativa terapêutica, atendendo a essa
necessidade, o Ministério da Saúde disponibiliza 12 fitoterápicos no Sistema Único de Saúde, de acordo com as ações desses
fitoterápicos é correto afirmar que:
I.Babosa (Aloe vera L.) – tratamento tópico de queimaduras de 1º e 2º graus e como coadjuvante nos casos de psoríase
vulgaris.
II.Guaco (Mikania glomerata Spreng) – expectorante e broncodilatador.
III.Hortelã (Mentha x piperita L.) – tratamento da síndrome do cólon irritável. Apresenta ação antiflatulenta e antiespasmódica.
IV.Unha-de-gato (Uncaria tomentosa – Willd. ex Roem. & Schult. – DC) – auxilia nos casos de artrites e osteoartrite.
Apresenta ação anti-inflamatória e imunomoduladora.
Estão corretas as afirmativas:
a) I e IV
b) I e II
c) I, III e IV
d) II, III e IV
e) I, II, III e IV
27) Constituem-se na primeira escolha para tratamento de DM tipo 2 não responsiva a mudança de hábitos de vida e sem
presença de sintomas importantes:
a) Insulina regular
b) Combinação de insulina de ação rápida e insulina de ação lenta
c) Antidiabéticos orais e insulina regular
d) Antidiabéticos
e) Insulina de ação lenta
28) Na consulta de acompanhamento da pessoa com Diabetes é importante avaliarmos os pés do paciente, um dos exames
consiste na avaliação neurológica que tem como principal objetivo identificar a perda da sensibilidade protetora (PSP), que
pode se estabelecer antes do surgimento de eventuais sintomas. Existem testes clínicos que são práticos e úteis no
diagnóstico da PSP, marque a alternativa correta:
a) Os testes existentes são: monofilamento de 10 g, diapasão de 128 Hz, percepção de picada, recomenda-se a utilização de
pelo menos 1 destes testes para avaliar PSP;
b) Os testes existentes são: monofilamento de 10 g, diapasão de 128 Hz, percepção de picada e reflexo aquileu, recomendase a utilização de pelo menos 2 destes testes para avaliar PSP;
c) Os testes existentes são: monofilamento de 10 g, diapasão de 128 Hz, percepção de picada e reflexo aquileu, recomendase a utilização de 3 destes testes para avaliar PSP;
d) Os testes existentes são: monofilamento de 10 g, diapasão de 128 Hz, percepção de picada e recomenda-se utilizar todos
os testes em conjunto para avaliar PSP;
e) Os testes existentes são: monofilamento de 10 g, diapasão de 128 Hz, percepção de picada e reflexo aquileu, recomendase a utilização 4 destes testes para avaliar PSP;
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29) As gestantes com excesso de peso e sem outras complicações devem ser orientadas a praticar atividade física de baixo
impacto, como caminhadas, durante todo o período da gravidez. Essa prática, além de melhorar a circulação e o nível
pressórico, tende a ter efeitos positivos. (ACOG) Dentre as contraindicações absolutas para o exercício aeróbico durante a
gestação estão, EXCETO:
a) Cefaleia
b) Ruptura de membrana
c) Síndrome hipertensiva da gravidez
d) Gestação múltipla com risco de parto
e) Doença pulmonar restritiva
30) De acordo com as orientações do Ministério da Saúde para hidratação oral para paciente com suspeita de dengue:
I.O volume diário para hidratação oral em adultos é 60 ml/kg/dia, sendo 1/3 com solução salina e no início com volume
maior.
II.Manter a hidratação durante todo o período febril e por até 24-48 horas após a defervescência da febre.
III.O volume diário para hidratação oral em crianças acima de 20kg é de 100ml/kg/dia e oferecer 1/3 desse volume nas
primeiras 8 horas.
IV.A alimentação do paciente deve ser diminuída durante a hidratação.
A resposta correta:
a) As afirmativas I e IV estão corretas;
b) Apenas a afirmativa I está correta;
c) As afirmativas I e III estão corretas;
d) As afirmativas I, II e III estão corretas;
e) As afirmativas I e II estão corretas.
31) São considerados sinais de alarme para casos de suspeita de Dengue de acordo com a classificação de risco e manejo do
paciente:
a) Febre com duração de 7 dias com cefaleia e exantema;
b) Febre com duração de 7 dias com prostração, mialgia e artralgia;
c) Diminuição da diurese e hipotermia;
d) Febre com duração de 7 dias com cefaleia e dor retrorbitária;
e) Nenhuma das alternativas acima.
32) A escala de Cincinatti é utilizada para auxiliar no diagnóstico de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e consiste em:
a) Avaliar sintomas como cefaleia intensa e súbita no paciente;
b) Estabelecer os principais fatores de risco para AVC como DM, HAS e tabagismo;
c) Estabelecer possíveis contra indicações para infusão de trombolítico;
d) Avaliar comandos solicitados ao paciente, como: pedir um sorriso, solicitar para levantar os braços e falar uma frase
simples;
e) Estabelecer data e hora exata do início dos sintomas.
33) De acordo com as Diretrizes de 2015 para Suporte Básico de Vida aplicado por profissionais de saúde em adultos é
correto afirmar:
a) A frequência das compressões foi modificada para 100 a 120/min;
b) A profundidade das compressões segue de 4cm e máximo de 6cm;
c) Em pacientes com via aérea avançada devemos manter 1 ventilação a cada 5 segundos;
d) As afirmativas a, b estão corretas;
e) Nenhuma das anteriores está correta.
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34) São considerados princípios fundamentais presentes no capítulo I do Código de Ética Médica:
I.A natureza personalíssima da atuação profissional do médico não caracteriza relação de consumo.
II.O médico comunicará às autoridades competentes quaisquer formas de deterioração do ecossistema, prejudiciais à saúde
e à vida.
III.O médico guardará sigilo a respeito das informações de que detenha conhecimento no desempenho de suas funções, com
exceção dos casos previstos em lei.
IV.A Medicina não pode, em nenhuma circunstância ou forma, ser exercida como comércio.
Estão corretas as assertivas:
a) I e II;
b) II e III;
c) I, II e III;
d) I e III;
e) I, II, III e IV.
35) São consideradas Responsabilidades profissionais de acordo com o capítulo III do Código de Ética Médica:
a) Estabelecer seus honorários de forma justa e digna.
b) Recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência.
c) É vedado deixar de comparecer a plantão em horário preestabelecido ou abandoná-lo sem a presença de substituto, salvo
por justo impedimento.
d) Assumir condutas contrárias a movimentos legítimos da categoria médica com a finalidade de obter vantagens.
e) Praticar concorrência desleal com outro médico.
36) De acordo com a Lei 8080 de 19 de Setembro de 1990 são competências da direção municipal de saúde, EXCETO:
a) Estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de
consumo e uso humano;
b) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde;
c) Participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde
– SUS;
d) Formar consórcios administrativos intermunicipais;
e) Gerir e executar os serviços públicos de saúde.
37) O loxoscelismo tem sido descrito em vários continentes, corresponde à forma mais grave de araneísmo no Brasil. A
maioria dos acidentes por Loxosceles notificados se concentra nos estados do Sul, as principais complicações referente a esse
tipo de acidente com essa aranha são:
I.Infecção secundária, perda tecidual, cicatrizes desfigurantes.
II.Como complicação sistêmica a principal são alterações cardíacas;
III.A principal complicação sistêmica é a Insuficiência renal aguda;
IV.Vômitos, anúria e priapismo;
V.Diarréia, hipotensão arterial e necrose local.
A resposta correta é:
a) I e II;
b) I, II e V;
c) I e III;
d) III e IV;
e) II, IV e V.
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38) A hanseníase parece ser uma das mais antigas doenças que acomete o homem. Outrora motivo de estigma e exclusão, há
mais de 20 anos, a doença tem tratamento capaz de curar a totalidade dos casos. Doença crônica, infectocontagiosa, causada
por um bacilo capaz de infectar grande número de indivíduos (alta infectividade), embora poucos adoeçam (baixa
patogenicidade). (Brasil, 2016) Sobre essa patologia é correto afirmar que:
a) O diagnóstico é essencialmente clínico e epidemiológico, realizado por meio da análise da história e condições de vida do
paciente, além do exame dermatoneurológico para identificar lesões ou áreas de pele com alteração de sensibilidade e/ou
comprometimento de nervos periféricos (sensitivo, motor e/ou autonômico);
b) Os doentes com poucos bacilos – paucibacilares (PB) – também são considerados importantes como fonte de transmissão
da doença mesmo com baixa carga bacilar;
c) O período de incubação dura em média de 7 a 10 anos;
d) A Hanseníase Tuberculoide é considerada a forma mais grave da doença devido sua localização e comprometimento dos
troncos nervosos podendo causar atrofia muscular;
e) A classificação operacional do caso de hanseníase visando o tratamento com poliquimioterápico (PQT) é baseada no
número de lesões cutâneas, de acordo com seguintes critérios: Paucibacilares até 2 lesões de pele e Multibacilares acima de 2
lesões de pele.
39) Referente ao tratamento de casos de Tuberculose é correto afirmar que, EXCETO:
a) O tratamento da tuberculose sensível aos medicamentos de primeira linha tem duração mínima de 6 meses;
b) O Tratamento Diretamente Observado (TODO) consiste na observação diária da ingestão dos medicamentos
antituberculose por um profissional capacitado da equipe de saúde, por, no mínimo, 3 observações semanais do inicio ao fim
(24 ingestões observadas na fase intensiva e 48 na fase de manutenção);
c) O esquema básico de tratamento não pode ser administrado em gestantes nas doses habituais,
d) Os fármacos usados nos esquemas padronizados para a tuberculose sensível são a isoniazida (H), a rifampicina (R), a
pirazinamida (Z) e o etambutol (E). Para pacientes com 10 anos de idade ou mais, estes fármacos apresentam-se em
comprimidos de doses fixas combinadas (RHZE e RH);
e) As duas fases do tratamento constituem-se em intensiva com duração de 2 meses e de manutenção que dura 4 meses.
40) Sobre a Sífilis é correto afirmar:
I.Durante a gravidez devemos realizar uma testagem para sífilis no 1º trimestre da gravidez ou na 1ª consulta, e outra, no
início do 3º trimestre;
II.Em casos de sífilis primária o esquema terapêutico é baseado em Penincilina G Benzatina, 2,4 milhões UI, intramuscular,
dose única (1,2 milhão UI em cada glúteo);
III.Para diagnóstico diferencial de sífilis secundária levamos em consideração os seguintes achados: cancro mole, herpes
genital, linfogranuloma venéreo, donovanose, câncer, leishmaniose tegumentar, trauma.
IV.Em gestantes, a sífilis pode ser transmitida para o concepto (transmissão vertical) por via transplacentaria, em qualquer
fase da gestação: média de 100% na fase primaria, 90% na fase secundaria e 30% na fase latente.
V.O período de evolução é de 2 a 5 meses, interrompido sempre ao final do tratamento, sendo a remissão espontânea da
infecção pouco provável.
A resposta que contém todas as afirmações corretas é:
a) I, III e IV;
b) I, II e V;
c) I, II, III e V;
d) I, II e IV;
e) I, IV e V.
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LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1) De acordo com a Lei Orgânica Municipal, assinale a assertiva que encontra-se correta:
a) O município é considerado pessoa Jurídica de Direito Privado, no pleno uso de sua autonomia política, administrativa e
financeira;
b) São poderes do Município, sendo eles dependentes e harmônicos entre si, os poderes Legislativo e o Executivo;
c) Constituem bens do Município todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe pertençam;
d) O dia 28 de dezembro é dia oficial do Município, sendo feriado transferível.
e) O Município não pode ser dividido para fins administrativos em Distritos.
2) Ao Município compete prover tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem–estar de sua população
cabendo-lhe, privativamente, as seguintes atribuições, exceto:
a) Legislar sobre assuntos de interesse local;
b) Elaborar o orçamento anual e plurianual de investimentos;
c) Adquirir bens, inclusive mediante desapropriação;
d) Criar, alterar, reformar ou extinguir órgãos públicos do Município;
e) Regulamentar, licenciar, permitir, autorizar e fiscalizar a afixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de
quaisquer outros meios de publicidade e propaganda, nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal;
3) O Processo legislativo descrito na Lei Orgânica Municipal compreende a elaboração de, com exceção da assertiva:
a) Emendas à Lei Orgânica;
b) Leis Ordinárias;
c) Leis Delegadas;
d) Decretos Legislativos;
e) Resoluções.
4) Segundo o capítulo das leis e o processo legislativo, constante à Lei Orgânica Municipal, assinale a assertiva correta:
a) A iniciativa das leis municipais salvos nos casos de competência exclusiva, cabe a qualquer Vereador, Prefeito ou ao
eleitorado, que exercerá em forma de moção articulada, subscrita, no mínimo, pôr cinco pôr cento ( 5% ) do eleitorado do
Município, ou de cinco entidades representativas da Comunidade, com sede no Município a pelo menos seis meses.
b) A Câmara deverá informar com antecedência de ( 10 ) dez dias a data em que o projeto - de – Lei irá a votação, que será
realizada no prazo máximo de (30) trinta dias de sua apresentação.
c) Ao apresentar o Projeto-de-Lei, os subscritos indicarão o nome da pessoa que fará a defesa do mesmo junto à Câmara, em
plenário, com duração de (15) quinze minutos.
d) No início ou em qualquer fase da tramitação de Projeto-de-Lei de iniciativa exclusiva do Prefeito, este poderá solicitar à
Câmara Municipal que aprecie no prazo de ( 30 ) trinta dias a contar do pedido.
e) Se o prefeito julgar o projeto no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou
parcialmente, dentro de quinze dias úteis contados daquele em que o recebeu, comunicando os motivos do veto ao Presidente
da Câmara, dentro de (24) vinte e quatro horas.
5) Os Projetos-de-Lei sobre o Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e orçamentos anuais enviados pelo Prefeito ao Poder
Legislativo estão estabelecidos nos seguintes prazos, assinale a assertiva que está correta:
a) O Projeto-de-lei do Plano Plurianual, até 30 de junho do primeiro ano de mandato do Prefeito;
b) O Projeto das Diretrizes Orçamentárias, anualmente, até 31 de junho;
c) Projetos de Leis dos Orçamentos anuais, até 30 de setembro de cada ano.
d) O Projeto-de-lei do Plano Plurianual, até 30 de julho do primeiro ano de mandato do Prefeito;
e) O Projeto das Diretrizes Orçamentárias, semestralmente, até 31 de junho.
6) Segundo o Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais, a vacância do Cargo, ocorrerá por, exceto:
a) exoneração;
b) demissão;
c) readaptação;
d) recondução;
e) promoção.
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7) Quanto ao vencimento e remuneração, estabelecido no Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais, assinale a
assertiva correta:
a) Remuneração é a retribuição paga ao servidor pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao valor básico fixado em
Lei;
b) A Maior remuneração atribuída a cargo público não poderá ser superior a dez vezes o valor do menor padrão de
vencimentos.
c) Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da
administração e com reposição de custos, até o limite de vinte por cento da remuneração.
d) Vencimento é a retribuição paga ao servidor pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao valor básico fixado em Lei;
e) O servidor será obrigado a repor, podendo ser em duas parcelas, a importância do prejuízo causado a Fazenda Municipal
em virtude de alcance, desfalque, ou omissão em efetuar o recolhimento ou entradas nos prazos legais.
8) Sobre as licenças previstas no RJUSM (Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais), assinale a assertiva incorreta:
a) Poderá ser concedida licença ao servidor, por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, do pai ou da mãe, de filho ou
enteado e de irmão, mediante comprovação médica oficial do município.
b) Ao servidor que for convocado para o serviço militar ou outros encargos de segurança nacional, será concedida licença
sem remuneração.
c) É assegurado ao servidor o direito a licença para desempenho de mandato em confederação, federação ou sindicato
representativo da categoria, com remuneração.
d) Critério da administração, poderá ser concedida ao servidor estável licença para tratar de assuntos particulares, pelo prazo
de até dois anos consecutivos, sem remuneração.
e) Salvo prescrição diferente em Lei Federal, o servidor terá direito a licença sem remuneração, durante o período que mediar
entre a sua escolha, em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro de sua candidatura
perante a justiça eleitoral.
9) Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade o tempo, exceto:
a) De serviço público federal, estadual e municipal, inclusive o prestado às suas autarquias;
b) De licença para prestar serviço militar;
c) De licença para desempenho de mandato classista;
d) De licença para concorrer a cargo eletivo;
e) Em que o servidor esteve em disponibilidade remunerada.
10) Nos casos de aposentadoria previsto no RJUSM (Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais), assinale a assertiva
correta:
a) Por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional
ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em Lei, e proporcionais nos demais casos;
b) Compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos integrais;
c) Voluntariamente,aos trinta e cinco anos de serviço se homem, e aos trinta se mulher, com proventos proporcionais.
d) Voluntariamente, os trinta e cinco anos de efetivo exercício em funções de magistério se professor, e vinte e cinco, se
professora com proventos integrais;
e) Voluntariamente, aos sessenta e cinco anos de idade, se homem e aos sessenta se mulher, com proventos integrais.
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LINGUA PORTUGUESA
Leia o texto a seguir para responder às questões de 11 a 15:
O resgate da utopia no contexto atual
Face ao desamparo que grassa no Brasil e na humanidade atual, faz-se
02urgente resgatar o sentido libertador da utopia. Na verdade, vivemos no olho
03de uma crise da ordem política e do tipo de democracia que temos. Mais
04ainda, de uma crise civilizacional de proporções planetárias.
Toda crise oferece chances de transformação bem como de riscos e de
06fracassos. Na crise, medo e esperança, expressões de raiva e de violência
07real ou simbólica se mesclam com conclamações à tolerância e ao diálogo,
08especialmente neste momento crítico da sociedade nacional e, no plano
09internacional, devido aos 40 focos de guerra e ao fato de que já estamos
10dentro do aquecimento global.
Precisamos de esperança. Ela se expressa na linguagem das utopias.
12Estas, por sua natureza, nunca vão se realizar totalmente. Mas, elas nos
13mantém caminhando. Bem disse o irlandês Oscar Wilde: ”Um mapa do
14mundo que não inclua a utopia não é digno de ser olhado, pois ignora o
15único território em que a humanidade sempre atraca partindo, em seguida,
16para uma terra ainda melhor.” Entre nós acertadamente observou o poeta
17Mário Quintana: “Se as coisas são inatingíveis…ora!/Não é motivo para não
18querê-las/Que tristes os caminhos e se não fora/ A mágica presença das
19estrelas.”
A utopia não se opõe à realidade, antes pertence a ela, porque esta não
21é feita apenas por aquilo que é dado, mas por aquilo que é potencial e que
22pode um dia se transformar em dado. A utopia nasce deste transfundo de
23virtualidades presentes na história, na sociedade e em cada pessoa.
O filósofo Ernst Bloch cunhou a expressão princípio-esperança. Por
25princípio-esperança, ele entende o inesgotável potencial da existência
26humana e da história que permite dizer “não” a qualquer realidade concreta,
27às limitações espaço-temporais, aos modelos políticos e às barreiras que
28cerceiam o viver, o saber, o querer e o amar.
O ser humano diz “não” ..................... primeiro disse sim: sim à vida, ao
30sentido, a uma sociedade com menos corrupção e mais justa, aos sonhos e
31à plenitude ansiada. Embora realisticamente não entreveja a total plenitude
32no horizonte das concretizações históricas, nem por isso ele deixa de ansiar
33por ela com uma esperança jamais arrefecida.
Anunciar tal esperança no atual contexto sombrio do Brasil e do mundo
35não é irrelevante. Transforma ... eventual tragédia da política, da Terra e da
36Humanidade, devido ... dissolução social e ... ameaças sociais e ecológicas,
37numa crise purificadora. Vamos fazer uma travessia perigosa, mas a vida
38será garantida e o Brasil, bem como o Planeta, ainda se regenerarão e
39encontrarão um caminho que nos abra um futuro esperançado. [...]
(Adaptado de Leonardo Boff – Jornal do Brasil. Publicado em: 14/03/2016)
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11) De acordo com o texto, utopia significa:
f) lugar ideal, de completa felicidade e harmonia entre os indivíduos, facilmente reconhecido pela sociedade atual.
g) travessia perigosa, ameaçada por questões sociais e ecológicas.
h) parte da realidade, a esperança que nasce de um transfundo de virtualidades presentes na história, na sociedade e em
cada pessoa.
i) aquilo que não é capaz de ser atingido, falta de esperança provocada pelo atual contexto sombrio do Brasil e do mundo.
j) a dificuldade enfrentada pelo Brasil que cerceia o viver, o saber, o querer e o amar.

12) Na oração, “Precisamos de esperança.” (linha 11), o termo em destaque é classificado, sintaticamente, como:
f) Objeto direto
g) Objeto indireto
h) Complemento nominal
i) Adjunto adnominal
j) Adjunto adverbial

13) De acordo com as regras de colocação pronominal, a partícula “se” do fragmento “A utopia não se opõe à realidade[...]”
(linha 20) foi empregada antes do verbo sublinhado porque:
f) Está diante de um enunciado exortativo, próprio de exclamações diretas.
g) Possui um atrator marcado por pronome demonstrativo neutro.
h) Está diante de um verbo no presente do indicativo.
i) Está diante de uma frase negativa marcada pelo “não”.
j) Possui um atrator marcado por uma conjunção subordinada.

14) No texto, preenche corretamente o espaço da linha 29, a expressão:
f) porque
g) por que
h) porquê
i) por quê
j) porém

15) É correto preencher as lacunas das linhas 35 e 36 do texto, respectivamente, com:
f) à – a – as
g) a – à – às
h) à – à – as
i) à – à – às
j) a – a – as
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Leia o fragmento do poema de Castro Alves para responder às questões 16 e 17:
Deus! ó Deus! onde estás que não respondes?
Em que mundo, em qu'estrela tu t'escondes
Embuçado nos céus?
Há dois mil anos te mandei meu grito,
Que embalde desde então corre o infinito...
Onde estás, Senhor Deus?...
ALVES, Castro. Obra Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1986. (Fragmento)
17) Na poesia, a interpelação de uma pessoa real ou fictícia é um recurso muito utilizado. Os versos de Vozes d’África, poema
de Castro Alves, apresenta o continente africano como eu lírico que, revoltado pelo destino de seus filhos, vendidos como
escravos, dirige-se a Deus por meio de:
f) Apóstrofe.
g) Prosopopeia.
h) Eufemismo.
i) Hipérbole.
j) Gradação.
17) Os termos sublinhados no poema de Castro Alves “Embuçado” e “embalde” podem ser substituídos, respectivamente,
sem alteração de sentido por:
f) Revelado - em vão
g) Declarado – inutilmente
h) Oculto – inutilmente
i) Aparente – em vão
j) Oculto - realmente
Leia o texto para responder às questões 18, 19 e 20.

Palavra
01“Deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas
02fazem seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada, molham a roupa
03suja na beira da lagoa ou do riacho, torcem o pano, molham-no novamente,
04voltam a torcer. Colocam o anil, ensaboam e torcem uma, duas vezes.
05Depois enxáguam, dão mais uma molhada, agora jogando a água com a
06mão. Batem o pano na laje ou na pedra limpa, e dão mais uma torcida e
07mais outra, torcem até não pingar do pano uma só gota. Somente depois de
08feito tudo ...... é que elas dependuram a roupa lavada na corda ou no varal,
09para secar. Pois quem se mete a escrever devia fazer a mesma coisa. A
10palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso; a palavra foi feita
11para dizer.” (Ramos, Graciliano. Crônicas, Record: 1962, 1ª ed. )
18) A partir do texto “Palavra” de Graciliano Ramos é possível afirmar que escrever é:
a) uma tarefa fácil como a das lavadeiras de Alagoas.
b) um dom que vem de berço.
c) função apenas de literatos, grandes autores brasileiros.
d) saber usar diferentes recursos da língua em busca de um texto original.
e) dizer com coerência e isso requer paciência e empenho.
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19) De acordo com as regras gramaticais, o pronome que preenche a lacuna na linha 08 é:
a) aquilo
b) isto
c) aquele
d) isso
e) este
20) Os verbos “jogando” (linha 05), “feito” (linha 08) e “dizer” (linha 11), respectivamente, classificam-se em:
a) gerúndio – particípio – infinitivo.
b) particípio – gerúndio – infinitivo.
c) infinitivo – gerúndio – particípio.
d) infinitivo – particípio – gerúndio.
e) particípio – infinitivo – gerúndio.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Seu município efetuou uma licitação, na modalidade pregão, por ata de registro de preços, e especificou a validade do
registro para um ano, cujo vencimento ocorre em 18/12/2016. Diante disso, em 01/12/2016, o Gestor municipal solicitou a
prorrogação do referido registro por mais um ano, já que a quantidade total de 1.000 unidades do item licitado ainda não foram
adquiridas, restando ainda 200 unidades de saldo na ata. Instado a se manifestar como Oficial de Controle Interno, diante
desta solicitação, e amparado na Lei de Licitações, você poderá:
I – Recomendar que seja prorrogado por mais um ano o referido registro, para adquirir mais 1.000 unidades.
II – Recomendar que o registro seja encerrado no dia 18/12/2016, já que não se pode aditivar ata de registro de preços.
III – Recomendar que seja transformado em um contrato, já que os valores demonstram ser mais econômicos para o
município, porém, para adquirir apenas o saldo de 200 unidades e com vigência até 31/12/2016, mesma vigência dos créditos
orçamentários.
a) somente I está correta
b) somente II está correta
c) somente III está correta
d) somente I e III estão corretas
e) somente II e III estão corretas
22) Em uma licitação, na modalidade pregão presencial, participaram 3 (três) empresas. No momento dos lances estabeleceuse a classificação, sendo: empresa A: R$ 25.000,00, empresa B: R$ 28.000,00 e empresa C: R$ 35.000,00. Os valores que a
prefeitura deve pagar pelo serviço licitado são mensais e por um ano. Após os lances ocorreu a abertura dos envelopes de
habilitação e a empresa A, primeira colocada, não supriu uma exigência do edital e foi inabilitada. A empresa B, segunda
colocada também não cumpriu uma exigência editalícia, sendo inabilitada pela comissão de licitação. A empresa C cumpriu
todos os requisitos e foi considerada habilitada. Após a fase de recursos, não houve alteração da habilitação, sendo declarada
vencedora, pela comissão de licitações, a empresa C. Sendo assim o Gestor municipal pode, sem ferir princípios licitatórios:
I – Homologar e Adjudicar o resultado da licitação, contratando a empresa C, por um ano, pelo valor mensal de R$ 35.000,00,
já que ela cumpriu com todos os requisitos do edital.
II – Anular o procedimento licitatório por ilegalidade, já que o valor da empresa C é muito superior ao valor mais baixo dos
lances, o que provocará um prejuízo ao erário de R$ 120.000,00 em um ano.
III – Revogar o procedimento licitatório por interesse público, fundamentando que o valor superior de R$ 120.000,00 provocará
prejuízo ao erário.
a) somente I está correta
b) somente II está correta
c) somente III está correta
d) somente I e III estão corretas
e) somente II e III estão corretas
23) É possível afirmar que o reconhecimento da receita, sob o enfoque orçamentário:
a) ocorre quando a receita é arrecadada.
b) ocorre quando a receita é empenhada.
c) ocorre atendendo ao regime de competência.
d) ocorre com a liquidação.
e) ocorre com a previsão.
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24) O orçamento fiscal, o orçamento de investimentos das empresas e o orçamento da seguridade social, estão
compreendidos em qual lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal:
a) Plano Plurianual
b) Lei de Diretrizes Orçamentárias
c) Lei Orçamentária Anual
d) Lei de Responsabilidade Fiscal
e) Plano Diretor

25) São Princípios Orçamentários:
a) Programação, Unidade, Universalidade, Anualidade, Economicidade, Publicidade, Eficiência.
b) Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Igualdade, Publicidade, Probidade Administrativa, vinculação ao Instrumento
Convocatório, Julgamento Objetivo.
c) Entidade, Competência, Oportunidade, Continuidade, Registro Pelo Valor Original, Prudência.
d) Programação, Unidade, Universalidade, Anualidade, Exclusividade, Clareza, Equilíbrio.
e) Programação, Entidade, Economicidade, Publicidade, Oportunidade, Competência, Eficiência

26) São créditos adicionais os seguintes:
I – suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;
II – extraordinários, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;
III – especiais, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade
pública.
a) somente I está correta
b) somente II está correta
c) somente III está correta
d) somente I e III estão corretas
e) somente II e III estão corretas
27) Segundo definições do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, o valor pelo qual um ativo é
contabilizado após a dedução de qualquer depreciação acumulada e das perdas acumuladas por redução ao valor recuperável
é:
a) Valor Justo
b) Valor Recuperável
c) Valor Líquido Contábil
d) Custo do Ativo
e) Valor Líquido de Venda
28) São despesas orçamentárias com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos
representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe
aumento do capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste
grupo:
a) Investimentos
b) Amortização da Dívida
c) Outras Despesas Correntes
d) Inversões Financeiras
e) Juros e Encargos da Dívida
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29) _____________ da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e
documentos comprobatórios do respectivo crédito.
Essa verificação tem por fim apurar:
I – a origem e o objeto do que se deve pagar
II – a importância exata a pagar
III – a quem se deve pagar a importância para extinguir a obrigação
A lacuna acima se refere a(o):
a) Empenho
b) Licitação
c) Liquidação
d) Pagamento
e) Anulação
30) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio, é motivo para rescisão do contrato,
conforme art. 78 da Lei 8.666/1993. Esta anotação deve ser efetuada por:
a) Representante da Administração especialmente designado
b) Setor de contabilidade no momento da liquidação
c) Ordenador de despesas
d) Agentes do Controle Interno
e) Procurador Jurídico do município quando acionado pela contabilidade
31) É o valor pelo qual um ativo pode ser trocado, ou um passivo liquidado, entre partes conhecedoras, dispostas a isso, em
uma transação sem favorecimentos:
a) Valor presente
b) Atualização monetária
c) Valor justo
d) Valor realizável
e) Custo corrente
32) O procedimento de licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo:
I – Devidamente autuado, protocolado e numerado.
II – Que deve conter a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa.
III – Onde oportunamente será juntado o original das propostas e dos documentos que as instruíram.
a) somente I está correta
b) somente II está correta
c) somente III está correta
d) somente I e III estão corretas
e) Todas estão corretas
33) Sobre a exigência de demonstração da capacidade financeira das empresas apresentada nas licitações:
I – Poderão ser exigidos índices de lucratividade e rentabilidade.
II – Deverão estar devidamente justificados no processo administrativo da licitação.
III – Poderá ser exigida a comprovação de valor mínimo de faturamento anterior.
a) somente I está correta
b) somente II está correta
c) somente III está correta
d) somente I e III estão corretas
e) Todas estão corretas
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34) A Prefeitura de seu município recebeu em 15/12/2016, dentro do prazo de entrega estabelecido, trinta e dois computadores
adquiridos por meio de licitação, modalidade pregão, com contrato devidamente assinado e emissão de empenho. Como o
prazo é insuficiente para atestar o recebimento definitivo, já que o edital prevê um prazo para recebimento provisório de 15
dias, e o prazo para encerramento das operações contábeis foi estabelecido por decreto do Prefeito até o dia 23/12/2016,
devido ao encerramento do exercício, a administração deve:
a) Cancelar a aquisição devido a falta de empenhamento
b) Pagar ao fornecedor o valor total, mesmo sem o recebimento definitivo
c) Inscrever em restos a pagar não processados
d) Inscrever em restos a pagar processados
e) Cancelar a aquisição devido a falta de liquidação

35) Os Demonstrativos Contábeis de seu município apresentaram ao final do primeiro semestre deste ano os seguintes dados:
Contas Contábeis Valor (em reais)
Ativo Circulante 175
Receita Realizada 300
Passivo Circulante 100
Despesa Empenhada 280
Ativo não Circulante 160
Passivo não Circulante 100
Sendo assim, o valor do Patrimônio Líquido é de:
a) 335
b) 200
c) 135
d) 20
e) 300

36) A legislação que regulamenta o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) estabelece, de modo
geral, que o fato gerador deste tributo ocorrerá no dia 1º de janeiro de cada ano. Nesse momento, um dos registros contábeis
sob a ótica do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público é o seguinte:
Lançamento no momento do fato gerador (dia 1º de janeiro):
Natureza da informação: patrimonial
D 1.1.2.2.x.xx.xx Créditos Tributários a Receber (P)
C 4.1.1.2.x.xx.xx Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda
Este lançamento obedece:
a) ao Princípio da Entidade
b) ao Princípio da Competência
c) ao Regime de Caixa
d) ao Princípio da Prudência
e) ao Princípio do Registro pelo Valor Original
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37) São etapas da receita orçamentária, abrangendo o planejamento e a execução, conforme o Manual de Contabilidade
Aplicado ao Setor Público – MCASP 6ª edição, Previsão, Lançamento, Arrecadação e Recolhimento:
I – Previsão é o ato da repartição competente, que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e
inscreve o débito desta.
II – Lançamento implica planejar e estimar a arrecadação das receitas orçamentárias que constarão na proposta orçamentária.
III – Recolhimento corresponde à entrega dos recursos devidos ao Tesouro pelos contribuintes ou devedores, por meio dos
agentes arrecadadores ou instituições financeiras autorizadas pelo ente.
a) somente I está Incorreta
b) somente II está Incorreta
c) somente III está Incorreta
d) somente I e II estão Incorretas
e) Todas estão Incorretas
38) Na análise dos dados contábeis e financeiros da entidade, o Agente de Controle Interno, no momento da sua verificação,
deve avaliar a separação entre as funções de autorização ou aprovação de operações, execução, controle e contabilização, de
tal forma que nenhuma pessoa detenha competências e atribuições em desacordo com este princípio. Esta assertiva se refere:
a) a segregação de funções
b) a relação custo/benefício
c) a avaliação da contratação
d) a delegação de poderes e definição de responsabilidades
e) a qualificação adequada, treinamento e rodízio de funcionários
39) Os controles atuam em tempos diferentes, mas voltados para resultados comuns, visando assegurar a conformidade da
atividade a determinadas regras ou normas. Pela técnica de auditoria entende-se que o controle a ser exercido é:
a) controle prévio
b) controle concomitante
c) controle subsequente
d) controles prévio e posterior
e) controles concomitante e posterior.
40) “Objetiva emitir opinião com vistas a certificar a regularidade das contas de um gestor. Para tanto, verifica a observância da
legalidade nos atos praticados; a probidade na aplicação dos dinheiros públicos; a adequada administração de valores e outros
bens públicos; a eficiência dos sistemas de controles administrativo e contábil; a avaliação dos resultados operacionais e a
execução dos programas de governo”. Estamos falando de:
a) auditoria de gestão
b) auditoria de acompanhamento da gestão
c) auditoria contábil
d) auditoria operacional
e) auditoria especial
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