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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBAÚ
CONCURSO Nº 001/2010 - DATA: 19/12/2010

INSTRUÇÕES
PROVA TEÓRICA
CARGO: TECNICO EM HIGIENE DENTAL
1. O candidato está recebendo, juntamente com este caderno de provas, o cartãoresposta. Confira o seu nome. Ao receber o cartão-resposta, o candidato deve assinar no
verso do cartão-resposta. Não haverá substituição desse cartão-resposta e do caderno de
provas, a não ser em caso de defeito em sua impressão.
2. Este caderno de provas contém 50 (cinquenta) questões, todas com 05 (cinco)
alternativas. Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. O caderno de provas
só será trocado se apresentar problema de impressão.
3. A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a
resposta que julgar certa. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz
parte da prova.
4. Preencha o cartão-resposta na mesma seqüência das questões do caderno de provas
(de nº 01 à de nº 50). O cartão-resposta NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado,
manchado, ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. A rasura
implicará na anulação da resposta.
5. A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão-resposta é cobrindo,
fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente,
conforme o exemplo a seguir:
A █ C D E
6. Não serão consideradas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma
resposta, emenda ou rasura.
7. O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento do
cartão-resposta e sua integridade.
8. A duração da prova é de 04 (quatro) horas. A saída do candidato só será permitida,
após transcorrida 01 (uma) hora do início da mesma. Os dois últimos candidatos a
terminar a prova deverão retirar-se da sala simultaneamente, após verificarem e
assinarem o lacre do envelope que conterá os cartões-resposta. O candidato só poderá
levar consigo o Caderno de Provas, nos últimos 15 (quinze) minutos.
9. Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
10. Proibida a divulgação ou impressão da presente prova. Direitos Reservados IDEJURE.
11. O Gabarito da Prova Objetiva será divulgado e afixado em Mural da Prefeitura
Municipal de IMBAÚ, até 48 horas após a realização das provas. O resultado não será
fornecido por telefone.
BOA SORTE.
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CADERNO DE PROVA
1-De acordo com a norma culta indique a alternativa adequada em relação às frases
abaixo:
I)
II)
III)
IV)

Ele é muito púdico quando se trata de sua filha;
Ou ouço-o ou mando-o ouvir-me;
Gandhi ganhou o prêmio nóbel da paz;
Dormi um sono tranquilíssimo.

a)
b)
c)
d)
e)

Estão corretas a I e a III;
Estão corretas a II e a IV;
Estão incorretas a I, II e III;
Apenas a IV está correta;
Apenas a II está incorreta.

2- Assinale a alternativa em que está INCORRETO quanto à norma culta, o emprego do
pronome oblíquo:

a)
b)
c)
d)
e)

Abracei-o com entusiasmo;
Via-a ontem na esquina do restaurante;
Facilitei-lhe a obrigação;
Devolvi-lhe o documento a ele;
O livro, entreguei-o ao aluno.

3- Qual o significado da palavra macambira:

a)
b)
c)
d)
e)

Animal;
Pedra;
Planta;
Engraçada;
Afetuosa.

4- Diante dos enunciados abaixo, pode-se dizer:

I)
II)
III)

Abjurar tem prefixo “rar”;
Pluvial é locução adjetiva de chuva;
Supremo é o superlativo de Alto;

a)
b)
c)
d)
e)

Que I e III estão corretas;
Que apenas a II está correta;
Que apenas I e II estão incorretas;
Que todas estão corretas;
Que apenas a I está incorreta.
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O texto abaixo se refere às questões 5 e 6:
Leia:
“Amor? Amor é uma coisa que dói dentro do peito. Dói devagarinho, quentinho,
confortável. É a mão que vem da cama vizinha, de noite, e segura na sua, adormecida. E
você prefere ficar com o braço gelado e dormente a puxar sua mão e cortar aquele
contato. Tão precioso que ele é. Amor é ter medo - medo de quase tudo - da morte, da
doença, do desencontro, da fadiga, do costume, das novidades. Amor pode ser uma rosa
e pode ser um bife, um beijo, uma colher de xarope. Mas o que o amor é,
principalmente, são duas pessoas neste mundo.” (Livro: Cenas brasileiras- Raquel de
Queiroz)
5- A primeira frase Amor é uma coisa que dói dentro do peito. Dói devagarinho,
quentinho, confortável, está representada pela figura de linguagem:
a)
b)
c)
d)
e)

Metonímia;
Catacrese;
Sinestesia;
Paradoxo;
Prosopopéia.

6- Na penúltima frase do texto, estabelece-se uma aproximação entre palavras de
diferentes significados: rosa, bife e colher de xarope. Essas palavras sugerem que o
amor:
a)
b)
c)
d)
e)

É muito doce e um beijo é muito importante;
Procede de cuidados e gestos simples, do dia a dia;
Representa várias palavras ao mesmo tempo;
Está ligado somente ao contato físico;
O amor é um sentimento que dói.

7- A charge representa essencialmente:

blog10.wordpress.com acessado em 25.11.2010
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a)

b)

c)
d)

e)

A violência urbana que assola o país, especialmente a cidade do Rio
de janeiro em relação aos tiros dados à esmo, sem direção que
acabam por minar vidas de inocentes;
A intenção dos governantes de incentivar a população a fim de que não
saia de casa em dias em que a polícia sobe os morros para enfrentar o
tráfico de drogas;
As “emoções” de uma bala de revólver que procura de toda forma
encontrar a sua vítima;
A cidade “maravilhosa” do Rio de Janeiro, apesar da violência que nela
existe e extermina vidas todos os dias;
Literalmente um homem comum que foge “correndo” da violência urbana.

8- Assinale a alternativa que a frase está correta de acordo com a norma culta:
a)
b)
c)
d)
e)

Uma pena que o mendingo estivesse novamente nas ruas, pedindo
esmolas;
Quero um sanduíche de queijo, mortandela e tomate para dar ao mendigo;
O advogado interviu no processo;
Tenho uma dó quando ela pede esmolas!;
Iremos assistir ao jogo no telão do clube.

9- Indique a palavra que NÃO possui flexão de gênero para o feminino:

a)
b)
c)
d)
e)

Embaixador;
Papa;
Prefeito;
Estudante;
Gladiador.

10- Indique a alternativa em que uma das palavras NÃO está de acordo com a norma
culta quanto ao acento gráfico:

a)
b)
c)
d)
e)

Mantem;
Pólen;
Álbuns;
Escarcéu;
Cárie.

11- Calcular o valor da seguinte expressão: -12 + 6 - 3 - 8 + 4 - 3
a)
b)
c)
d)
e)

-8;
-16;
8;
16;
-20.

4

InstitutoNacional
Nacionalde
deDireito
DireitoPúblico
PúblicoeeControle
ControleSocial
Social
Instituto
Rua Martim Rua
Afonso,
536, CjTaques,
01, Bairro
Balduíno
159,São
VilaFrancisco
Estrela
CEP:
80410-060
Fone/Fax:
41
3076-5576
CEP: 84040-000 - Fone/Fax: 42 3028-0704
www.idejure.org.br - idejure@pop.com.br
Curitiba- Paraná
- Paraná
Ponta -Grossa
12- Quanto à multiplicação é INCORRETO dizer que:
a)
b)
c)
d)
e)

Os termos de uma multiplicação são chamados fatores e o resultado da
operação de multiplicação é denominado produto;
O primeiro fator também pode ser chamado multiplicando enquanto o
segundo fator pode ser chamado multiplicador;
O número 0 é o elemento neutro da multiplicação: 0 x a = a x 0 = a;
Se adicionarmos uma constante k a um dos fatores, o produto será
adicionado de k vezes o outro fator: a x b = c ↔ (a+ k) x b = c + (k x b);
Se multiplicarmos um dos fatores por uma constante k, o produto será
multiplicado por k : a× b = c ↔ (a × k) × b = k × c.

13- Vou trocar o piso e o rodapé da minha sala que é retangular e mede 7,8 m por 4,3
m. O metro do piso custa R$ 8,52 e o metro do rodapé custa R$ 2,15 reais. Não posso
pagar à vista e minha compra sofrerá juros de 5% no total, quanto irei gastar?
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 52,03;
R$ 285,76;
R$ 337,79;
R$ 354,68;
R$ 357,71.

14- Diante das afirmações a seguir, pode-se dizer:

I)
II)

III)

a)
b)
c)
d)
e)

Os termos da adição são chamadas parcelas e o resultado da operação de
adição é denominado soma ou total;
O primeiro termo de uma subtração é chamado minuendo, o segundo,
subtraendo e o resultado da operação de subtração é denominado resto
ou diferença;
O Valor absoluto de um número inteiro indica a distância deste número até
o zero quando consideramos a representação dele na reta numérica.

Apenas I e II estão corretas;
Apenas III está correta;
Apenas II está incorreta;
I, II e III estão corretas;
Nenhuma está correta.

15- Observe o gráfico abaixo e aponte a alternativa correta quanto ao crescimento
populacional ocorrido entre 2000 e 2010:
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a)
b)
c)
d)
e)

O crescimento da faixa etária 0-19 foi proporcionalmente menor que o da
faixa etária 20 a 59 entre os pesquisados;
O crescimento da faixa etária 0-19 foi proporcionalmente maior que o da
faixa etária 20 a 59 entre os pesquisados;
O crescimento da faixa etária 20-59 foi proporcionalmente igual ao da faixa
etária 60 ou mais entre os pesquisados;
O crescimento da faixa etária 20 a 59 foi proporcionalmente maior
que o da faixa etária 60 ou mais entre os pesquisados;
O crescimento da faixa etária 20 a 59 foi proporcionalmente menor ao da
faixa etária 60 ou mais entre os pesquisados.

16- Um comerciante comprou 1.340 metros de tecido a R$ 19,90 o metro. Ele vendeu
70% desse material a R$ 28,80 o metro e o restante não pôde ser vendido porque
estava com defeito. Assim é certo afirmar:
a)
b)
c)
d)
e)

O comerciante teve lucro de quase R$ 350,00 com essa negociação;
O comerciante teve prejuízo de quase R$ 350,00 com essa negociação;
O comerciante lucrou R$ 1.200,00 com essa negociação;
O comerciante teve prejuízo de R$ 900,00 com essa negociação;
O comerciante não teve lucro, nem prejuízo com essa negociação.

17- Diante dos enunciados abaixo, pode-se dizer:
I)
II)
III)
IV)

5 elevado a terceira potência é 125;
2.849 km correspondem a 2.849.000 m;
78,83 m correspondem a 78.830 cm;
5,818 kg de carne correspondem a 5.818 g.

a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I e II estão corretas;
Apenas a III está incorreta;
Apenas a IV está incorreta;
Apenas a II, III e IV estão corretas;
Todas estão corretas.
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18- Uma prova para acesso à universidade foi elaborada contendo 80 questões, sendo
25% de Língua Portuguesa, 1/4 de Matemática, 15% de História, 1/10 de Geografia,
15% de Ciências e 10% de Língua Estrangeira. Assim, é possível dizer que está
INCORRETA a alternativa:
a)
b)
c)
d)
e)

Língua Portuguesa e Matemática correspondem a 40 questões, ou seja,
menos que 3/5 da prova;
As questões de Geografia e Língua Estrangeira representam o mesmo
número de questões;
História + Geografia correspondem a 20 questões, ou seja, 1/4 da prova;
História, Geografia e Língua Estrangeira representam menos da metade da
prova;
Língua Estrangeira representa 8 questões ou 1/8 da prova.

19- Comprei um apartamento 15% mais caro que minha casa! O apartamento novo
custou R$ 120.000,00. Para mobiliá-lo gastei ainda o valor correspondente a 1/3 da
diferença entre o valor da casa e do apartamento. Quanto gastei no total?
a)
b)
c)
d)
e)

123.000,00;
124.000,00;
126.000,00;
132.000,00;
138.000,00.

20- Diante dos enunciados abaixo, assinale a alternativa correta:
I)
II)
III)
IV)

a)
b)
c)
d)
e)

Um número natural é um número primo quando ele tem forma alternada.
Ex: 2,4,6,8... ou 1,3,5,7...;
Os números positivos e negativos designam-se por números relativos;
Os números fracionários são aqueles que passam a idéia de parte de algo,
fração. Ex: Um terço;
Os numerais partitivos são aqueles que passam idéia de partir, não deve se
confundir com fracionários.
Todas as questões estão corretas;
Apenas as alternativas II e III estão corretas;
Apenas as alternativas I e II estão incorretas;
A alternativa I está incorreta;
Apenas as alternativas II e IV estão incorretas.

21- A boca, anatomicamente, é dividida em duas porções, uma chamada vestíbulo da
boca e a outra cavidade bucal propriamente dita. O espaço entre as bochechas, lábios
e os dentes é o vestíbulo da boca. A região interna aos dentes é a cavidade bucal
propriamente dita, esta cavidade limita-se com:
a)
b)
c)
d)
e)

Acima com o palato duro, abaixo com o palato mole, atrás com a garganta
e lateralmente com as bochechas;
Acima com o palato duro e o palato mole, abaixo com o soalho
bucal, atrás com a garganta e lateralmente com as bochechas;
Acima com o palato mole, abaixo com o palato duro, lateralmente com as
bochechas e atrás com a garganta;
Abaixo com o soalho bucal, lateralmente com as bochechas, atrás com o
palato mole;
Nenhuma das alternativas.
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22-A parte do dente que fica exposta na cavidade bucal é chamada:
a)
b)
c)
d)
e)

Raiz;
Dentina;
Polpa dentária;
Colo;
Coroa.

23-A ação de moer o alimento, reduzindo-o em pedaços menores capazes de serem
engolidos, faz parte de qual tipo de função da mastigação:
a)
b)
c)
d)
e)

Dilaceração;
Incisão;
Trituração;
Apreensão;
Nenhuma das alternativas.

24- Fazem parte do aparelho estomatognático:
a)
b)
c)
d)
e)

A articulação têmporo-mandibular, os ligamentos, os músculos e os
dentes;
A articulação têmporo-mandibular, os dentes e o estômago;
Os dentes, a língua e a úvula;
O estômago, a garganta, os dentes e a língua;
A articulação têmporo-mandibular, o estômago e a garganta.

25-Os músculos mastigadores ou elevadores da mandíbula são:
a)
b)
c)
d)
e)

Masséter, digástrico, temporal e gênio-hioídeo;
Masséter, temporal, milo-hioídeo e estilo-hioídeo;
Masseter, temporal, pterigoídeo interno e pterigídeo externo;
Digástrico, bucinador, milo-hioídeo e estilo-hioídeo;
Pterigóideo interno, pterigóideo externo, milo-hioídeo e estilo-hioídeo.

26- Em relação à dentição decídua e permanente podemos afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

A dentição decídua compreende 22 dentes e a permanente 32;
A dentição decídua compreende 20 dentes e a permanente 26;
A dentição decídua compreende 14 dentes e a permanente 24;
A dentição decídua compreende 20 dentes e a permanente 32;
Nenhuma das alternativas.

27- A erupção dos dentes caninos inferiores permanentes ocorre:
a)
b)
c)
d)
e)

Entre 7 e 8 anos;
Entre 5 e 6 anos;
Entre 12 e 13 anos;
Entre 9 e 10 anos;
Entre 13 e 14 anos.

8

InstitutoNacional
Nacionalde
deDireito
DireitoPúblico
PúblicoeeControle
ControleSocial
Social
Instituto
Rua Martim Rua
Afonso,
536, CjTaques,
01, Bairro
Balduíno
159,São
VilaFrancisco
Estrela
CEP:
80410-060
Fone/Fax:
41
3076-5576
CEP: 84040-000 - Fone/Fax: 42 3028-0704
www.idejure.org.br - idejure@pop.com.br
Curitiba- Paraná
- Paraná
Ponta -Grossa
28- Os dentes de números 54 e 35 correspondem respectivamente a:
a)
b)
c)
d)
e)

Canino superior direito e primeiro molar superior esquerdo;
Primeiro molar superior direito e segundo pré-molar inferior
esquerdo;
Segundo molar superior esquerdo e primeiro pré-molar inferior esquerdo;
Primeiro molar superior esquerdo e segundo pré-molar inferior direito;
Primeiro pré-molar superior direito e segundo molar inferior direito.

29- É objetivo da Odontologia Social:
a)
b)
c)
d)
e)

Compreender a relação entre problemas de saúde geral e bucal da
população e suas condições de vida;
Compreender como as pessoas, a partir de sua visão de mundo, percebem
seus problemas de saúde-doença;
Identificar como as características individuais interferem com os problemas
de saúde das pessoas;
Perceber formas de comunicação com o seu grupo, com a população e
entre profissionais de saúde e usuários;
Todas as alternativas estão corretas.

30- Com relação ao flúor é INCORRETO afirmar:
a)
b)
c)

d)
e)

Vem sendo utilizado, sob diversas formas, como instrumento eficaz na
prevenção e controle de cárie dentária;
A fluoretação das águas de abastecimento público é uma medida eficaz,
segura, de baixo custo relativo e fácil aplicação;
Os bochechos com soluções neutras de fluoreto de sódio são indicados
principalmente para grupos populacionais que não contam com o serviço
de fluoretação das águas de abastecimento;
Os dentifrícios fluoretados devem ser usados, preferencialmente todos os
dias;
O flúor é tão benéfico para prevenção da cárie dentária que nunca
poderá ser considerado tóxico.

31- NÃO faz parte dos primeiros sinais de inflamação gengival:
a)
b)
c)
d)
e)

Inchaço e vermelhidão na gengiva;
Sangramento ao escovar ou ao mastigar;
Ausência de placa bacteriana;
Contorno gengival alterado;
Halitose acentuada.

32- A respeito da classificação das cavidades segundo Black, é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

Classe I são cavidades preparadas nas faces proximais de pré-molares e
molares;
Classe II são cavidades preparadas nas faces proximais de prémolares e molares, unidas ou não;
Classe V são cavidades preparadas nas faces proximais de incisivos e
caninos, sem remoção do ângulo incisal;
Classe IV são cavidades preparadas na oclusal de pré-molares e molares;
Classe I são cavidades preparadas no terço gengival, não de cicatrículas,
das faces vestibular e lingual de todos os dentes.
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33- Sobre a cárie dentária é INCORRETO afirmar:
a)
b)

c)
d)
e)

É uma doença crônica, infecciosa e transmissível, dependente de múltiplos
fatores;
Clinicamente caracteriza-se por sensibilidade ao calor, frio e doce,
cavidades nos dentes, descalcificação, perda de translucidez, manchas
marrons sobre os dentes;
A lesão cariosa pode se aprofundar, chegando a atingir a polpa;
As lesões cariosas abrangem porções progressivamente maiores
envolvendo outras superfícies até a destruição total da coroa dentária;
A dieta alimentar não influencia na etiologia da cárie dentária.

34- Ao realizar uma restauração classe II em resina, que atingiu as faces mesial, oclusal
e distal, verificou-se que a cavidade ficou muito profunda, mas não chegou a atingir
a polpa, que sequencia de material devemos utilizar como proteção do complexo
dentina-polpa:
a)
b)
c)
d)
e)

Pasta de hidróxido de cálcio, ionômero de vidro, ataque ácido e
aplicação de adesivo;
Ionômero de vidro, pasta de hidróxido de cálcio, ataque ácido e aplicação
de adesivo
Ataque ácido e aplicação de adesivo;
Ionômero de vidro, ataque ácido e aplicação de adesivo;
Nenhuma das alternativas.

35- Para efetuar uma boa restauração é necessário isolamento do campo operatório, isto
pode ser feito com:
a)
b)
c)
d)
e)

Isolamento relativo com grampo e dique de borracha;
Isolamento absoluto com rolete de algodão;
Isolamento absoluto com grampo e dique de borracha;
Isolamento relativo com grampo e rolete de algodão;
Nenhuma das alternativas.

36- São métodos preventivos para combater a ocorrência de doenças dentárias,
EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Escovação dentária correta após as refeições;
Uso do fio ou fita dental;
Uso de palitos de dente após as refeições;
Visitar o dentista regularmente;
Nenhuma das alternativas.

37- A técnica de escovação em que posicionamos as cerdas da escova na área entre as
bordas da gengiva e o dente a um ângulo de 45◦ em relação ao longo eixo de dente,
fazendo em seguida pequenos e suaves movimentos vibratórios é chamada de:
a)
b)
c)
d)

Técnica de Stillmann;
Técnica de Fones;
Técnica de Stillmann modificada;
Técnica de Bass;
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e)

Nenhuma das alternativas.

38- Os filmes radiográficos em odontologia são processados da seguinte maneira:
a)
b)
c)
d)
e)

Lavagem, revelação e após fixação;
Fixação, lavagem e revelação;
Revelação, lavagem intermediária, fixação, feitos na câmara
escura;
Fixação, revelação, lavagem intermediária, feitos na câmara escura;
Nenhuma das alternativas.

39- Quais os instrumentos utilizados para detectar bolsa periodontal e cárie dentária,
respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

Sonda exploradora e sonda milimetrada;
Sonda exploradora e cinzel;
Cinzel e cureta;
Brunidor e insersor;
Sonda milimetrada e sonda exploradora.

40- O fórceps utilizado para exodontias de molares superiores do lado esquerdo é o de
número:
a)
b)
c)
d)
e)

17;
18R;
18L;
150;
151.

41- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que é competência comum do Município, juntamente com a União e o Estado:
I)

IV)

Zelar pela guarda da Constituição, das Leis e das Instituições democráticas
e conservar o patrimônio público;
Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e a ciência;
Proteger o meio ambiente e incentivar a poluição em qualquer de suas
formas;
Preservar as florestas, opor-se à fauna e à flora.

a)
b)
c)
d)
e)

Os itens I e III estão corretos;
Os itens II e IV estão corretos;
Os itens I e II estão corretos;
Somente o item IV está correto;
Nenhum item está correto.

II)
III)

42- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que:
a)

b)
c)

O Governo Municipal é exercido pelo Prefeito e pela Câmara
Municipal de Vereadores os quais constituem o Poder Executivo e o
Poder Legislativo, harmônicos entre si e independentes;
O Poder Executivo é constituído pelo Prefeito Municipal e pela Câmara
Municipal de Vereadores;
A Câmara Municipal é exercida pelo Prefeito e pelos Vereadores os quais
constituem o Poder Executivo;
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d)
e)

O Poder Legislativo é constituído pelo Prefeito Municipal e exercido pelos
Secretários Municipais que são auxiliares diretos do Prefeito Municipal;
Nenhuma das alternativas está correta.

43- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que o Processo Legislativo compreende a elaboração de:
a)
b)
c)
d)
e)

Emendas à Lei Orgânica do Município, Memorandos, Leis Ordinárias,
Decretos Legislativos e Portaria;
Leis Complementares, Leis Ordinárias, Ato Administrativo e Portaria;
Leis Complementares, Leis Ordinárias, Portaria e Memorandos;
Emendas à Lei Orgânica do Município, Leis Complementares, Leis
Ordinárias, Decretos Legislativos e Resoluções;
Nenhuma das alternativas está correta.

44- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que:
I)
II)
III)

O Vereador poderá ter domicílio e residência fixa no Município;
O Vereador deverá ter domicílio e residência fixa no Município;
O Vereador deverá ter domicílio no Município, mas poderá ter sua
residência em Município circunvizinho.

a)
b)
c)
d)
e)

O item I está correto;
O item II está correto;
O item III está correto;
Nenhum item está correto;
As alternativas A, B e C estão corretas.

45- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que:
a)

b)
c)

d)
e)

Toda alienação onerosa de bens imóveis municipais só poderá ser realizada
mediante autorização do Juiz de Direito da Comarca, avaliação prévia e
licitação;
Toda alienação onerosa de bens imóveis municipais só poderá ser realizada
mediante autorização do Juiz de Paz, avaliação prévia e licitação;
Toda alienação onerosa de bens imóveis municipais só poderá ser
realizada mediante autorização por Lei Municipal, avaliação prévia
e licitação;
As alternativas A, B e C estão corretas;
Nenhuma das alternativas está correta.

46- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que:

a)

b)
c)

O servidor público estável poderá ser diretor ou integrar conselho de
empresa fornecedora, ou que realize qualquer modalidade de contrato com
o Município;
O servidor público estável somente perderá o cargo mediante processo
administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;
O servidor público estável somente perderá o cargo em virtude de sentença
judicial transitada em julgado;
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d)
e)

O servidor público estável não poderá exercer mandato eletivo;
Nenhuma das alternativas está correta.

47- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que:

a)
b)
c)
d)
e)

Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser
superiores aos pagos pelo Poder Executivo;
O Município não poderá iniciar programa ou projeto não incluído na Lei
Orçamentária Anual;
As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão
gozar de privilégios fiscais não extensivos as do setor privado;
As alternativas A, B e C estão corretas;
Nenhuma das alternativas está correta.

48- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que o Poder Público Municipal deverá garantir:

a)
b)
c)
d)
e)

Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não
tenham tido acesso, na idade própria;
Ensino Público noturno, fundamental e adequado às necessidades do
educando, assegurando o mesmo padrão de qualidade do ensino diurno;
Organização do Sistema Municipal de Ensino;
As alternativas A, B e C estão corretas;
Nenhuma das alternativas está correta.

49- É lei de iniciativa do Poder Executivo, nos termos da Lei Orgânica do Município de
Imbaú:

a)
b)
c)
d)
e)

O Plano Plurianual;
A Lei de Diretrizes Orçamentárias;
A Lei Orçamentária Anual;
As alternativas A, B e C estão corretas;
Nenhuma das alternativas está correta.

50- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que:

I)
II)

Compete ao Prefeito a administração dos bens municipais, ressalvada a
competência da Câmara Municipal em relação aos seus bens;
Compete ao Presidente da Câmara Municipal a administração dos bens
municipais, ressalvada a competência da Câmara Municipal em relação aos
seus bens;
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III)

Compete ao Prefeito a administração de todos os bens municipais, inclusive
aqueles destinados ao Poder Legislativo.

a)
b)
c)
d)
e)

O item I está correto;
O item II está correto;
O item III está correto;
Nenhum item está correto;
Todas as alternativas estão corretas.

BOA SORTE!
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