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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem esse Concurso Público.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização 

de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata 

exclusão do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

ASSISTENTE DE EXECUÇÃO FISCAL E CADISTA
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Instrução: As questões de números 01 a 15 referem-se ao texto abaixo. 
 

A dor de se sentir invisível 
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A invisibilidade consta como elemento de desejo na lista de superpoderes. Quem nunca 

desejou ter uma capa de invisibilidade igual à do Harry Potter, ou “ser uma mosquinha”, para 

passar despercebido e poder estar em algum lugar específico para poder ver e ouvir sem ser 

visto ou ouvido? Esse desejo de não ser identificado está associado às situações das quais por 

alguma razão somos ou fomos excluídos por não pertencimento ou não aceitação daquele grupo 

ora reunido; essa exclusão desperta dentro de nós, além da curiosidade natural, uma vontade 

de possuir o poder de resistir __ situação da margem, de não obedecer __ placas de “proibido 

entrar”, de se rebelar contra a barreira do não pertencimento. 

No entanto, há um outro tipo de invisibilidade que contraria toda possibilidade de alcançar 

algum poder: ser ou estar invisível aos olhos do outro, mesmo estando de corpo e alma 

presentes, ao vivo, em cores, em 3D, com direito a cheiros e odores. Esse tipo de invisibilidade 

fere a gente num lugar fundo da alma, porque é uma mensagem direta do outro para nós, por 

meio da qual deixa explícito que, por opção ou falta de capacidade, não tem olhos para nos ver, 

olhar e, muito menos, enxergar. E, verdade seja dita, cada um de nós já esteve dos dois lados 

dessa cena. Basta parar pra pensar um instantinho em quantas vezes, engolidos pelas nossas 

urgências, negligenciamos os outros ao nosso redor. Quantas vezes até identificamos que aquela 

colega que senta na mesa ali adiante tem andado mais calada ou com os olhos vermelhos e 

dizemos para nós mesmos que não é ético perscrutar os sentimentos alheios porque não 

queremos ser invasivos, quando na verdade o que nos impede de tentar furar a bolha – a nossa 

e a do outro – é um fervoroso instinto de auto-preservação, uma mania adquirida de não prestar 

atenção em nada que não nos seja útil imediatamente, ou pior: o hábito de achar que a dor do 

outro não é da nossa conta. 

O fato é que estamos cercados de seres invisíveis e que certamente somos invisíveis para 

muitos daqueles que compartilham conosco o nosso dia a dia, o nosso ambiente de trabalho, o 

nosso lugar de estudo, a nossa roda de amigos, a nossa casa e até a nossa própria cama. Sentir-

se invisível é uma das dores mais cruéis __ que um ser humano pode ser submetido, porque tira 

dele a possibilidade de ser real; é como se ele não existisse; ou pior, como se ele existir fosse 

tão inconveniente que a melhor forma de lidar com ele é fingir que ele não existe. 

Ainda pior que ser invisível, ou sentir-se invisível, é tornar-se visível ao outro apenas em 

situações em que o simples fato de você existir torna-se um transtorno ao equilíbrio do entorno. 

É ver a mulher ou o homem que segue pelas ruas arrastando uma carroça só na hora em que a 

sua existência atrapalha o tráfego. É notar aquela pessoa gorda sentada na lanchonete e pensar 

que ela não deveria estar ali comendo aquele sanduíche gigante e imediatamente julgá-la com 

a autoridade de um juiz: “tá vendo! Por isso que é gorda!”. 

A invisibilidade é rompida por meio de uma visibilidade que marginaliza, e quando isso 

acontece fica escancarada a nossa falta de jeito para lidar com tudo o que não nos é familiar, 

confortável, ou parecido conosco. O diferente ainda nos assusta tanto porque ainda estamos 

enraizados em crenças de uma sociedade pasteurizada, de modo que é obrigação de todos 

submeter-se a determinados padrões para poder caber bem direitinho nas caixinhas que lhe são 

destinadas. É urgente tomarmos ciência de que essa nossa cegueira voluntária e seletiva 

constitui o elemento base para que se instale no nosso mundo uma cultura tácita de exclusão, 

abandono e violência. Enquanto continuarmos a cruzar os braços diante da falta de eqüidade em 

todos os níveis da esfera humana, não só seremos coniventes com a manutenção dos invisíveis, 

como corremos o sério risco de, num futuro breve, sequer sermos capazes de sermos visíveis a 

nós mesmos. 
 

(Disponível em https://www.contioutra.com/a-dor-de-se-sentir-invisivel/ – Texto adaptado especialmente 
para esta prova.) 

 

QUESTÃO 01 – As lacunas tracejadas da linha 07 são, respectiva e corretamente, preenchidas por: 

 

A) a – às 

B) a – à 

C) a – as 

D) à – a 

E) à – à 
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QUESTÃO 02 – Quanto à grafia de palavras presentes no texto, avalie as afirmações a seguir: 

 

I. “auto-preservação” (l. 20) está grafada incorretamente, pois o correto é escrever 

“autopreservação”. 

II. “pasteurizada” (l. 38) está grafada corretamente. 

III. “eqüidade” (l. 42) está grafada corretamente. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 03 – Para não deturpar o sentido original da mensagem veiculada no texto, o verbo 

“perscrutar” (l. 18) poderia ser substituído por seu sinônimo:  

 

A) Sondar. 

B) Reanimar. 

C) Provocar. 

D) Sacrificar. 

E) Silenciar. 

 

 

QUESTÃO 04 – Sobre o fragmento “O que nos impede de tentar furar a bolha – a nossa e a do outro 

– é um fervoroso instinto”, considere as seguintes proposições relacionadas à pontuação:  

 

I. Colocar uma vírgula no lugar do primeiro travessão e suprimir o segundo. 

II. Inserir ponto e vírgula no lugar do primeiro travessão e eliminar o segundo. 

III. Substituir os travessões por parênteses. 

 

Quais asseguram uma escrita apurada e sem distorções? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 05 – Tomando por base somente o que é explicitado pelo texto, é correto afirmar que: 

 

A) Temos o hábito de prestar atenção na dor do outro. 

B) Espíritos cercam as pessoas em todos os momentos. 

C) Fingir que entidades fantasmagóricas não existem é viver fora da realidade. 

D) A falta de urbanidade para lidar com o outro fica escancarada quando o tratamos com cortesia. 

E) Corremos o risco de sermos invisíveis a nós mesmos se continuarmos coniventes com a indiferença 

em relação ao outro. 

 

 

QUESTÃO 06 – Da oração “A invisibilidade consta como elemento de desejo na lista de 

superpoderes”, o elemento sublinhado, do ponto de vista sintático, constitui um: 
 

A) Complemento nominal. 

B) Predicativo do sujeito. 

C) Predicativo do objeto. 

D) Adjunto adnominal. 

E) Adjunto adverbial. 
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QUESTÃO 07 – Na frase adaptada “O fato é que estamos cercados de seres invisíveis e que 

certamente somos invisíveis para muitos daqueles que compartilham o seu dia a dia com as pessoas”, 

se a forma verbal “estamos” fosse flexionada no singular, quantas outras palavras precisariam ter a 

grafia modificada para garantir a correta concordância verbo-nominal? 
 

A) Três. 

B) Quatro.  

C) Cinco. 

D) Seis. 

E) Sete. 
 

 

QUESTÃO 08 – No excerto “No entanto, há um outro tipo de invisibilidade que contraria toda 

possibilidade de alcançar algum poder”, a locução conjuntiva sublinhada exprime uma ressalva. Para 

que, ao contrário disso, ensejasse uma conclusão, deveria ser substituída por: 
 

A) Contudo. 

B) Dado que.  

C) Se bem que. 

D) Porquanto. 

E) Por conseguinte. 
 

 

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra, extraída do texto, composta por 

um ditongo oral. 
 

A) Exclusão. 

B) Direito. 

C) Muitos. 

D) Humano. 

E) Pessoa. 
 

 

QUESTÃO 10 – O termo “diferente” (l. 37) é decorrente do processo de formação de palavras 

denominado derivação: 
 

A) Prefixal. 

B) Sufixal. 

C) Imprópria. 

D) Parassintética. 

E) Regressiva. 
 

 

QUESTÃO 11 – No fragmento “como se ele existir fosse tão inconveniente” (l. 27-28), a forma verbal 

sublinhada está conjugada no: 
 

A) Pretérito perfeito do modo indicativo. 

B) Pretérito imperfeito do modo indicativo. 

C) Pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo. 

D) Futuro do pretérito do modo indicativo. 

E) Pretérito imperfeito do modo subjuntivo. 

 

 

QUESTÃO 12 – Assinale a alternativa que mostra a conversão correta para a voz passiva sintética 

(ou pronominal) da frase “A invisibilidade é rompida por meio de uma visibilidade que marginaliza”, 

que está na voz passiva analítica: 

 

A) A invisibilidade põe-se a romper por meio de uma visibilidade que marginaliza. 

B) Uma visibilidade que marginaliza faz romper a invisibilidade. 

C) Se rompe por meio de uma visibilidade que marginaliza a invisibilidade. 

D) Rompe-se a invisibilidade por meio de uma visibilidade que marginaliza. 

E) Por meio de uma visibilidade que marginaliza é que se rompeu a invisibilidade. 
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QUESTÃO 13 – Os pronomes “ele” (em todas as incidências do terceiro parágrafo) e “ela” (l. 33) 

retomam, anafórica e respectivamente, os termos: 

 

A) ser humano (l. 26) – pessoa gorda (l. 32) 

B) ser humano (l. 26) – lanchonete (l. 32) 

C) lugar de estudo (l. 25) – pessoa gorda (l. 32) 

D) ambiente de trabalho (l. 24)– pessoa gorda (l. 32) 

E) lugar de estudo (l. 25) – lanchonete (l. 32) 

 

 

QUESTÃO 14 – Com base no que é exclusivamente expresso pelo texto, analise as seguintes 

asserções e a relação proposta entre elas: 

 

I. Cada um de nós alguma vez já negligenciou os outros ao nosso redor. 

 

PORQUE 

 

II. A escassez de recursos financeiros faz com que não se tomarem atitudes solidárias com os outros. 

 

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta. 

 

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 

B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

E) As asserções I e II são proposições falsas. 

 

 

QUESTÃO 15 – A lacuna tracejada da linha 26 é corretamente preenchida por: 

 

A) a 

B) com 

C) para 

D) de 

E) até 
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MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

Lista de Símbolos: 
  Conector “e” 
  Conector “ou” 

  Conector “ou” exclusivo 

  Conector “Se...então...” 

  Conector “Se e somente se” 

  Negação de uma proposição 

 

QUESTÃO 16 – Se 5x é a solução da equação do primeiro grau 943  xax , então o valor de 

“a” será: 

 

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4. 

E) 5. 

 

 

QUESTÃO 17 – Na figura abaixo está representado um hexágono regular. 

 

 
 

Se a medida de AB é 10, então a área do polígono ABCD será: 

 

A) 
4

375
. 

B) 
4

365
. 

C) 
4

355
. 

D) 325 . 

E) 310 . 

 

 

QUESTÃO 18 – A aplicação de R$1.500,00 durante três trimestres em um sistema de capitalização 

simples, a uma taxa mensal de 2%, produz ao final do período um juro de: 

 

A) R$ 1.750,00. 

B) R$ 1.500,00. 

C) R$ 1.000,00. 

D) R$ 540,00. 

E) R$ 270,00. 
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QUESTÃO 19 – A tabela abaixo mostra a altura de cada um dos integrantes de um grupo de quatro 

amigos. 
 

Nome Altura 

Pedro 1,75 m 

Maria 1,64 m 

Antônio 1,95 m 

Joana 1,56 m 
 

Assinale a alternativa cuja altura média do grupo de amigos da tabela anterior é melhor 

aproximada. 
 

A) 1,68 m. 

B) 1,70 m. 

C) 1,72 m. 

D) 1,74 m. 

E) 1,76 m. 
 

 

QUESTÃO 20 – Se A, B e C são proposições simples falsas, então o valor lógico de 

   BCBA   será: 

 

A) Falso. 

B) Verdadeiro. 

C) Positivo. 

D) Negativo. 

E) Impossível de determinar. 
 

 

QUESTÃO 21 – A negação da proposição “Valdir estudou e Antônio não passou no concurso” é 

apresentada na alternativa: 
 

A) Valdir não estudou e Antônio passou no concurso. 

B) Valdir estudou ou Antônio não passou no concurso. 

C) Valdir não estudou ou Antônio passou no concurso. 

D) Se Valdir estudou, então Antônio não passou no concurso. 

E) Ou Valdir estudou ou Antônio não passou no concurso. 
 

 

QUESTÃO 22 – Uma proposição equivalente de “Se Imbé está cheia, então o comércio lucra” é: 
 

A) Imbé está cheia e o comércio lucra. 

B) Imbé está cheia e o comércio não lucra. 

C) Imbé não está cheia e o comércio lucra. 

D) Se Imbé não está cheia, então o comércio não lucra. 

E) Se o comércio não lucra, então Imbé não está cheia. 
 

 

QUESTÃO 23 – Se A, B e C são proposições simples, então o número de linhas da tabela-verdade 

de   CBA  será: 

 

A) 6. 

B) 8. 

C) 10. 

D) 12. 

E) 14. 
 

 

QUESTÃO 24 – A negação da proposição “Todos os técnicos de informática são gaúchos” é: 
 

A) Nenhum técnico de informática é gaúcho. 

B) Os técnicos de informática são gaúchos. 

C) Os gaúchos não são técnicos de informática. 

D) Algum técnico de informática não é gaúcho. 

E) É impossível afirmar qual seja a negação da proposição. 
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QUESTÃO 25 – Assinale a alternativa que mostra o esboço do gráfico da função 

1)1()( 2  xxf . 

 

 

 

 

A)  

 

 
 

 
 

B)  

 

 
 

 

 
 

C) C

) 

 

 
 

D) D

) 

 

 
 
 

E) E

) 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

QUESTÃO 26 – Quando o município de Imbé foi criado, quem era o governador do Rio Grande do 

Sul? 
 

A) Jair Soares. 

B) Pedro Simon. 

C) Amaral de Sousa. 

D) Sinval Guazzelli. 

E) Alceu Collares. 
 

 

QUESTÃO 27 – Durante o Período Imperial, o Rio Grande do Sul recebia a denominação de: 
 

A) Capitania de São Pedro. 

B) Capitania do Rio Grande do Sul. 

C) Colônia de São Pedro do Sul. 

D) Província de São Pedro do Rio Grande do Sul. 

E) Fortaleza de São Pedro do Sul. 
 

 

QUESTÃO 28 – São municípios que integram o Conselho Regional de Desenvolvimento do Litoral 

(COREDE), EXCETO:  
 

A) Mostardas. 

B) Terra de Areia. 

C) Tavares. 

D) Palmares do Sul. 

E) Capivari do Sul. 
 

 

QUESTÃO 29 – Os países do Reino Unido estão há três anos e meio negociando a saída da União 

Europeia. Sobre esse processo, é INCORRETO afirmar que:  
 

A) “Países do Reino Unido” é o termo usado para descrever Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e 

País de Gales. 

B) O termo que designa a saída do Reino Unido da União Europeia é Brexit. 

C) A saída do Reino Unido da União Europeia foi decidia em plebiscito no dia 24 de junho de 2016. 

D) Os defensores da saída do Reino Unido argumentam que esse movimento poderá aumentar a 

soberania dos britânicos para decidir sobre assuntos de interesse interno, como saúde, emprego e 

segurança. 

E) Nenhum cidadão britânico é a favor da permanência do Reino Unido na União Europeia. 
 

 

QUESTÃO 30 – Ativistas ambientais demonstram preocupação com a perda de biodiversidade 

resultante da destruição da Floresta Amazônica, pois a vegetação da Amazônia representa 10% das 

reservas de carbono do mundo e o desmatamento insustentável da floresta poderá levar à redução 

das chuvas e ao aumento da temperatura. A respeito da Floresta Amazônica, é correto afirmar que: 
 

A) A Floresta Amazônica é uma floresta tropical e o seu desmatamento ocorre devido à exploração 

comercial de frutas e árvores tropicais que são exportadas principalmente para a China. 

B) A maior parte da selva amazônica está contida na América Latina, com 60% da mata nativa. No 

entanto, na América Central e na América do Sul também há vegetação nativa da Floresta 

Amazônica. 

C) Após um alto índice de queimadas, o governo brasileiro convocou o exército através da Garantia 

da Lei e da Ordem (GLO) para auxiliar no levantamento e combate a focos de incêndio. 

D) A Amazônia representa mais da metade das florestas tropicais remanescentes no planeta e 

recentemente, liderado pelo Brasil, os países da América do Sul se uniram para estabelecer uma 

política de preservação e do combate aos crimes ambientais, recebendo apoio de todos as nações. 

E) O objetivo da operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) na Amazônia foi o de realizar ações 

extremamente punitivas contra delitos ambientais cometidos pelos mineradores, agricultores e 

indígenas que exploravam a mata. 
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LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 31 – A Lei Orgânica do Município de Imbé estabelece que a alienação de bens municipais, 

subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será sempre precedida de 

avaliação. Segundo o Art. 14 da referida lei, a alienação de bens imóveis municipais, dependerá de 

autorização legislativa, avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada 

estas nos seguintes casos: 

 

I. Dação em pagamento. 

II. Doação, permitida exclusivamente para entidades e organizações de assistência social. 

III. Permuta, por outro imóvel destinado ao serviço público, cujas necessidades de instalação e 

localização condicionem a sua escolha. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 32 – Segundo as disposições do Art. 16 da Lei Orgânica do Município de Imbé, a 

remuneração e os subsídios  dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração 

direta, autárquica e fundacional,  dos membros de qualquer dos Poderes do Município, dos detentores 

de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie 

remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer 

outra natureza, NÃO poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos: 

 

A) Ministros do Superior Tribunal de Justiça. 

B) Senadores da República. 

C) Deputados Federais. 

D) Ministros do Supremo Tribunal Federal. 

E) Ministros de Estado. 

 

 

QUESTÃO 33 – De acordo com as disposições do Art. 60 da Lei Orgânica do Município de Imbé, o 

Município terá codificadas as seguintes Leis: 

 

I. Código Tributário. 

II. Código de Posturas. 

III. Código de Obras. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 34 – De acordo com a disposições do Art. 85 da Lei Orgânica do Município de Imbé, os 

Secretários Municipais, auxiliares do Prefeito, serão escolhidos entre brasileiros, maiores de 

___________ anos e no exercício dos direitos políticos, sendo exoneráveis _____________.  

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) dezoito – “ ad nutum” 

B) dezoito – “ad hoc” 

C) dezoito – “ad referendum” 

D) vinte e um - “ ad nutum” 

E) vinte e um - “ad referendum” 

 

 

QUESTÃO 35 – O Art. 14 do Plano de Carreira e Pagamento dos Servidores de Imbé define que a 

promoção será realizada dentro da mesma categoria funcional mediante a passagem do servidor de 

uma determinada ____________ para a imediatamente superior, e a cada mudança de _________ o 

servidor efetivo terá direito a ___________________ sobre o valor de seu padrão básico. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) escala –  escala – 4% (quatro por cento) 

B) escala – escala – 5% (cinco por cento) 

C) classe –  classe – 4% (quatro por cento) 

D) classe – classe – 5% (cinco por cento) 

E) linha –  linha – 4% (quatro por cento) 

 

 

QUESTÃO 36 – Segundo o Art. 114 do Regime Jurídico dos Servidores do Município de Imbé, além 

do vencimento do cargo, integram o cálculo do provento, proporcionalmente aos anos completos de 

exercício com percepção da vantagem: 

   

I. O adicional noturno. 

II. O adicional de penosidade, de insalubridade ou de periculosidade. 

III. Os avanços. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 37 – O Art. 144 do Regime Jurídico dos Servidores do Município de Imbé estabelece que, 

após cada três anos de serviços prestados ao município em cargo de provimento efetivo, o servidor 

terá direito a uma determinada vantagem, até o máximo de dez, que se incorpora para todos os 

efeitos legais ao vencimento básico do padrão do cargo em que estiver investido. Como se denomina 

essa vantagem e qual é o valor que cada um representa do vencimento básico do padrão do cargo 

em estiver investido o servidor? 

 

A) Avanço de 3% (três por cento). 

B) Avanço de 4% (quatro por cento). 

C) Avanço de 5 % (cinco por cento). 

D) Jubileu de 4% (quatro por cento). 

E) Jubileu de 5% (cinco por cento). 
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QUESTÃO 38 – O Art. 5º do Regime Jurídico do Munícipio de Imbé estabelece que é vedado cometer 

ao Servidor encargos ou serviços diversos dos de sua carreira, EXCETO as funções: 

 

A) Temporária e gratificada. 

B) De efetivo e de líder de sessão. 

C) De concursado e de colaborador. 

D) De atendente e de coordenação. 

E) De chefia e comissões legais. 

 

 

QUESTÃO 39 – De acordo com o estabelecido no Art. 39, do Regime Jurídico do Munícipio de Imbé, 

a vacância de função gratificada decorrerá de: 

 

I. Dispensa por tempo.  

II. Dispensa, a pedido do Servidor. 

III. Dispensa, a critério da autoridade. 

IV. Destituição. 

 

Quais estão INCORRETAS? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas IV. 

D) Apenas III e IV. 

E) I, II, III e IV. 

 

 

QUESTÃO 40 – Com base no Art. 58 do Regime Jurídico do Munícipio de Imbé, o Servidor perderá o 

cargo: 

   

I. Quando estável, em virtude de sentença judicial passada em julgado ou mediante processo 

administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 

II. Quando obtiver licença remunerada por motivos pessoais, sem aviso prévio. 

III. Quando em estágio probatório, somente após observância do disposto nas regras para o 

cumprimento desse estágio, ou mediante processo administrativo, quando se impuser antes de 

concluído o estágio, assegurada, neste caso, ampla defesa ao interessado. 

IV. Quando for extinto o cargo, caso em que ficará em disponibilidade se for estável. 

 

Quais são as INCORRETAS? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas II e III. 

D) Apenas III e IV. 

E) I, II, III e IV. 

 
 


