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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! 

 

FISCAL DE OBRAS
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 15 referem-se ao texto abaixo.  
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A autocrítica é difícil, mas gratificante! 

 

A negação é um mecanismo de defesa inconsciente, que usamos para negar a existência 

de algum sentimento, desejo, fantasia ou pensamento que são incômodos. Por exemplo, o 

discurso de que “não quero sobrecarregar os outros com os meus problemas” é uma forma de 

não demonstrar que temos falhas ou fragilidades. Todos nós, em certas fases da vida, já 

recorremos __ negação, por não aceitar que a realidade possa ser dolorosa, de tal modo que a 

escondemos pela racionalização e justificação. Aliás, __ pessoas, grupos e instituições que se 

negam a fazer a autocrítica, visto que é um processo de análise em que cada qual precisa 

elaborar sobre os seus atos, considerando os seus erros e a correção dos mesmos. Porém, 

embalados pelo frenesi do fim de ano, ensaiamos a autocrítica e ao mesmo tempo negamos em 

fazê-la, porque ela exige esforço mental, emocional e moral de realizar críticas a si mesmo. É 

um movimento psíquico que consiste no encontro consigo próprio na busca de melhores escolhas, 

para aprimorar o desenvolvimento humano e espiritual. 

Por outro lado, surge a negação, por meio de pensamentos negativos, que sussurram 

em nossos ouvidos: “morremos para vida”, “não é possível mudar”, “somos vítimas do destino”, 

“não temos poder sobre o mal”, “esse mundo não vale a pena”, “nada dá certo no que eu faço”, 

etc. Assim, impõe-se a velha máxima do derrotismo: “nada está tão ruim que não possa piorar”. 

É nesse roteiro que a autossabotagem nega a capacidade dos indivíduos de serem eles mesmos, 

como afirmou Augusto Cury: “o pessimismo é um cancer da alma”. Por vezes, as pessoas se 

utilizam da crítica destrutiva, uma vez que desde a infância e adolescência foram pressionadas, 

exaustivamente, pelos pais para atingir metas na vida, sendo assim acreditam que os seus erros 

são imperdoáveis. Há pesquisas que apontam que profissionais e organizações estão em estado 

de negação, por pensar que seus planos ou projetos nunca são bons o suficiente, criando 

dificuldade para lidar com o inesperado. 

No entanto, para sair do esquema de negação, é preciso entender que a autocrítica é 

uma aliada na busca do crescimento e do equilíbrio, de modo que aprendemos a identificar com 

franqueza as falhas e acertos, no sentido de formular novas perspectivas e habilidades que serão 

úteis para toda vida. Por conseguinte, a autocrítica e a autovalorização andam juntas, elas nos 

ajudam a nos autoconhecer, o que para Jung é uma imagem arquetípica do potencial mais pleno 

do ser humano, ou seja, da nossa totalidade. Contudo, existem indivíduos e instituições 

preocupadas em ver nos outros apenas os defeitos que lhes são inerentes. Além disso, há os 

perfecionistas, que exigem muito de si próprios e que só enxergam imperfeições no seu íntimo. 

Portanto, o negativismo constitui um sentimento corriqueiro que se aproveita das 

nossas emoções adversas, tais como o ódio e o rancor. O exagero pessimista na forma de 

conceber tudo o que rodeia o indivíduo é ruim, pois quem se critica o tempo todo não percebe o 

lado positivo de suas ações e se torna o seu maior inimigo. É como disse Jean-Paul Sartre: “a 

negação é a recusa da existência”. Enfim, é fácil “julgar o livro pela capa”, é fácil fazer a crítica, 

é fácil reclamar, entretanto, o processo de autocrítica tem ligação com o autoconhecimento. 

Então, quando refletimos com honestidade, conseguimos avaliar os nossos pontos fracos e 

fortes, o que nos permitirá mudar os rumos da nossa jornada material e espiritual neste mundo. 

É difícil, mas gratificante! 

 
(Disponível em: https://www.contioutra.com/a-dor-de-se-sentir-invisivel/ – texto adaptado 

especialmente para esta prova.) 

 

QUESTÃO 01 – Da oração “A negação é um mecanismo de defesa inconsciente” (l. 01), o conteúdo 

sublinhado constitui o:  

 

A) Objeto direto. 

B) Objeto indireto.  

C) Complemento nominal. 

D) Predicativo do sujeito. 

E) Predicativo do objeto. 
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QUESTÃO 02 – No excerto “Aliás, existem pessoas, grupos e instituições que se negam a fazer a 

autocrítica, visto que é um processo de análise em que cada qual precisa elaborar sobre os seus atos, 

considerando os seus erros e a correção dos mesmos”, retirado do texto, a última vírgula foi utilizada 

para separar: 

 

A) Uma oração reduzida. 

B) Uma oração adjetiva explicativa. 

C) Uma expressão retificativa. 

D) Um adjunto adverbial. 

E) Uma conjunção pospositiva. 

 

 

QUESTÃO 03 – Os pronomes “eles” (l. 17) e “elas” (l. 27) retomam, anafórica e respectivamente, as 

palavras ou expressões:  

 

A) pensamentos negativos (l. 13) – novas perspectivas e habilidades (l. 26) 

B) pensamentos negativos (l. 13) – a autocrítica e a autovalorização (l. 27) 

C) indivíduos (l. 17) – a autocrítica e a autovalorização (l. 27) 

D) indivíduos (l. 17) – novas perspectivas e habilidades (l. 26) 

E) ouvidos (l. 14) – falhas (l. 26) 

 

 

QUESTÃO 04 – No seguinte fragmento textual “Por vezes, as pessoas se utilizam da crítica destrutiva, 

uma vez que desde a infância e adolescência foram pressionadas”, retirado do texto, a locução 

conjuntiva sublinhada inicia uma oração que traduz circunstância de:  

 

A) Comparação. 

B) Causa. 

C) Conformidade. 

D) Condicionalidade. 

E) Finalidade. 

 

 

QUESTÃO 05 – Levando-se em consideração somente o que é exposto pelo texto, é correto afirmar 

que: 

 

A) Não querer ocupar os outros com os problemas alheios é uma preocupação edificante. 

B) Por entender que a realidade humana é duríssima, parte das pessoas já recorreu à negação.  

C) A autocrítica exige esforço mental, emocional e moral quando feita no final do ano. 

D) A autocrítica é um movimento físico que consiste no encontro com o outro na busca do 

aprimoramento social. 

E) Profissionais e empresas convivem com o estado de negação, ao pensarem que seus projetos e 

planos jamais são suficientemente qualificados. 

 

 

QUESTÃO 06 – No seguinte excerto “O exagero pessimista na forma de conceber tudo o que rodeia 

o indivíduo é ruim”, retirado do texto, se o substantivo “exagero” fosse flexionado no plural, quantas 

outras palavras precisariam ter a grafia modificada para haver a correta concordância verbonominal?

  

A) Três. 

B) Quatro. 

C) Cinco. 

D) Seis. 

E) Sete. 
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QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa que mostra uma palavra que NÃO contém dígrafo. 

 

A) Erros (l. 08). 

B) Esforço (l. 10). 

C) Escolhas (l. 11). 

D) Pessoas (l. 18). 

E) Autoconhecer (l. 28). 

 

 

QUESTÃO 08 – No que se refere à formação de palavras, assinale a alternativa que apresenta um 

termo constituído por sufixo adverbial. 

 

A) Fragilidades (l. 04). 

B) Atos (l. 08). 

C) Pessimismo (l. 18). 

D) Exaustivamente (l. 20). 

E) Imperdoáveis (l. 21). 

 

 

QUESTÃO 09 – O termo “próprio” (l. 11) é morfologicamente classificado como sendo um: 

 

A) Numeral. 

B) Advérbio. 

C) Adjetivo. 

D) Substantivo. 

E) Pronome. 

 

 

QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa que converte corretamente para a voz passiva analítica a frase 

“Assim, impõe-se a velha máxima do derrotismo”, retirado do texto, que está na voz passiva sintética 

ou pronominal. 

 

A) A velha máxima do derrotismo é imposta assim. 

B) É imposta a velha máxima do derrotismo assim. 

C) Assim, a velha máxima do derrotismo é imposta. 

D) Assim, impõe-se a máxima do derrotismo, que é velha. 

E) Impõe-se, assim, a velha máxima que é do derrotismo. 

 

 

QUESTÃO 11 – A respeito da grafia de palavras encontradas no texto, analise as seguintes assertivas, 

assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) “cancer” (l. 18) está grafada incorretamente, pois o correto é escrever “câncer”. 

(  ) “franqueza” (l. 26) está grafada incorretamente, pois o correto é escrever “franquesa”. 

(  ) “perfecionistas” (l. 31) está grafada corretamente. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – F – F. 

B) F – V – V. 

C) V – F – V. 

D) V – V – F. 

E) F – V – F. 
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QUESTÃO 12 – Para preservar o sentido original da mensagem, a palavra “frenesi” (l. 09) deve ser 

substituída por seu sinônimo:  

 

A) Arrebatamento. 

B) Rigor. 

C) Período. 

D) Vagar. 

E) Despautério. 

 

 

QUESTÃO 13 – Tomando-se por base exclusivamente o que é expresso pelo texto, analise as 

seguintes asserções e a relação proposta entre elas. 

 

I. As críticas construtivas são continuamente utilizadas pelas pessoas para atingir metas quando 

pressionadas em excesso. 

 

PORQUE 

 

II. A autocrítica fomenta o crescimento e o equilíbrio pessoais, ajudando o indivíduo a se desvencilhar 

do esquema de negação, a partir da identificação sincera de erros e acertos. 

 

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 14 – As linhas tracejadas do primeiro parágrafo do texto são, correta e respectivamente, 

preenchidas por: 

 

A) a – as 

B) a – existem 

C) à – as 

D) à – há 

E) a – há 

 

 

QUESTÃO 15 – Para que a frase “Portanto, o negativismo constitui um sentimento corriqueiro que 

se aproveita das nossas emoções adversas, tais como o ódio e o rancor”, retirada do texto, passe a 

exprimir oposição, a conjunção sublinhada deve ser substituída por:  

 

A) Porquanto. 

B) Logo. 

C) Mas ainda. 

D) Embora. 

E) Contudo. 
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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 10)2( f  em 
5

)(
bx

xf


 , então o valor de “b” será: 

 

A) 10. 

B) 5. 

C) -5. 

D) 48. 

E) -48. 
 

 

QUESTÃO 17 – Para que a função 76)5()( 2  xxaxf seja uma função do segundo grau, é 

necessário e suficiente que “a”: 
 

A) Seja o número real igual a 5. 

B) Seja um número real maior do que 5. 

C) Seja um número real diferente de 5. 

D) Seja um número real menor do que 5. 

E) Não seja um número real. 
 

 

QUESTÃO 18 – No cálculo de 35% de uma nota fiscal no valor de R$ 3.500,00, obtém-se: 
 

A) R$ 1.225,00. 

B) R$ 1.125,00. 

C) R$ 1.005,00. 

D) R$ 755,00. 

E) R$ 500,00. 
 

 

QUESTÃO 19 – Considere as seguintes proposições verdadeiras: 
 

I. Todos os fiscais de obra de Imbé sabem matemática. 

II. Alguns fiscais de obra de Imbé gostam de estudar literatura. 

III. Miguel é um fiscal de obras em Imbé. 
 

Disso, pode-se concluir que: 
 

A) Miguel gosta de estudar literatura. 

B) Miguel gosta de estudar literatura e sabe matemática. 

C) Miguel certamente não sabe matemática. 

D) Miguel certamente sabe matemática. 

E) Miguel certamente não gosta de estudar literatura. 
 

 

QUESTÃO 20 – João fez duas provas na prefeitura de Imbé. Os resultados das provas estão 

mostrados na tabela abaixo. 
 

Prova 1 Nota 9,0 Peso 1 

Prova 2 Nota 6,5 Peso 2 
 

Para que João fosse aprovado, a média das provas deveria ser maior ou igual do que 7,0. A partir 

disso, pode-se concluir que: 
 

A) João não foi aprovado, pois sua média foi igual a 5,0. 

B) João não foi aprovado, pois sua média foi menor do que 6,0. 

C) João não foi aprovado, pois sua média foi menor do que 7,0. 

D) João foi aprovado, pois sua média foi maior do que 7,0. 

E) João foi aprovado, pois sua média foi maior do que 8,0. 
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QUESTÃO 21 – Na figura abaixo, está representado um triângulo equilátero. 

 

Se a medida de AB é 35 , então a medida de AC será: 
 

A) 5. 

B) 10. 

C) 15. 

D) 310 . 

E) 315 . 
 

 

QUESTÃO 22 – Considere as seguintes proposições verdadeiras: 

 

I. Se Paulo estuda, então a prova foi fácil. 

II. A prova foi fácil. 
 

Disso, pode-se concluir que: 
 

A) A proposição “Paulo estuda” é obrigatoriamente verdadeira. 

B) A proposição “Paulo estuda” é obrigatoriamente falsa. 

C) A proposição “Paulo estuda” pode ser ou verdadeira ou falsa. 

D) A proposição “Paulo estuda” se trata de um exemplo de tautologia. 

E) A proposição “Paulo estuda” se trata de um exemplo de contradição. 
 

 

QUESTÃO 23 – Se “P” é uma proposição simples verdadeira e QP  é uma proposição composta 

falsa, conclui-se que o valor lógico da proposição simples “Q” será: 
 

A) Verdadeiro. 

B) Falso. 

C) Incerto. 

D) Duvidoso. 

E) Impossível de determinar. 
 

 

QUESTÃO 24 – Se P é “Bianca é uma ótima fiscal de obras”, então se pode concluir que a 

proposição P será: 
 

A) Bianca é uma fiscal de obras. 

B) Bianca não é uma fiscal de obras. 

C) Bianca é uma fiscal de obras mediana. 

D) Bianca é uma péssima fiscal de obras. 

E) Bianca não é uma ótima fiscal de obras. 
 

 

QUESTÃO 25 – Uma proposição equivalente da proposição  QP  será: 
 

A) QP   

B) QP   

C) QP  

D) QP   

E) QP  
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 

QUESTÃO 26 – A paisagem do Litoral do Rio Grande do Sul corresponde à área da _________ 

costeira, que se estende por todo o leste do estado. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 

 

A) planície 

B) serra 

C) escarpa 

D) cuesta 

E) chapada 

 

 

QUESTÃO 27 – A nascente do rio Tramandaí é em: 

 

A) Imbé. 

B) Osório. 

C) Tramandaí. 

D) Mariluz. 

E) Pinhal. 

 

 

QUESTÃO 28 – A Guarda de Registro, em Imbé, no século XVIII, foi criada por: 

 

A) David Canabarro. 

B) Souza Neto. 

C) André Ribeiro Coutinho. 

D) Gaspar Martins. 

E) Carlos Barbosa. 

 

 

QUESTÃO 29 – A Amazônia representa mais da metade das florestas tropicais que ainda existem no 

planeta. A preservação e o cuidado com a natureza, combatendo crimes, como desmatamento e as 

queimadas, é uma preocupação mundial. A localização da maior parte da Floresta Amazônica é em 

qual país da América Latina? 

 

A) Colômbia. 

B) México. 

C) Chile. 

D) Brasil. 

E) Uruguai. 

 

 

QUESTÃO 30 – “Os casos no Rio Grande do Sul foram em Porto Alegre (13 ocorrências), Cachoeirinha 

(15), Gravataí (8), Ijuí (2), Alvorada (2), Canoas (2), Dois Irmãos (1) e Tramandaí (1). Os casos mais 

recentes envolveram moradores de Cachoeirinha (4), Gravataí (3) e Tramandaí (1).” As informações 

veiculadas no Correio do Povo de 2019 enumeram casos de uma doença que deve ser prevenida por 

meio de vacinas. No entanto, o governo já distribuiu 9 milhões de doses e apenas 1,8 milhão foi 

aplicado nos brasileiros. Este ano, 2020, o Ministério da Saúde está retomando as campanhas de 

vacinação para eliminar: 

 

A) O sarampo. 

B) A poliomielite. 

C) O coronavírus. 

D) A sífilis. 

E) A corrupção. 
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LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 31 – De acordo com Art. 8º da Lei Orgânica do Município de Imbé, cabe ao Município, 

concorrentemente com a União ou Estado, ou supletivamente a eles: 

 

I. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 

deficiência. 

II. Promover programas de construção de moradias e melhorias das condições habitacionais e de 

saneamento básico. 

III. Proteger a juventude contra toda a exploração, bem como contra os fatores que possam conduzi-

la ao abandono físico, moral e intelectual. 

 

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 o Art. 15 da Lei Orgânica do Município de Imbé, o uso de bens municipais 

será trespassado a terceiros através de uma das seguintes formas, EXCETO: 

 

A) Destinação de uso. 

B) Autorização de uso. 

C) Concessão de uso. 

D) Cessão de uso. 

E) Permissão de uso. 

 

 

QUESTÃO 33 – O Art. 19 da Lei Orgânica do Município de Imbé assegura aos servidores municipais 

ocupantes de cargos públicos os seguintes direitos: 

 

I. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. 

II. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. 

III. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em setenta por cento à do normal. 

 

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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Execução: Fundatec   
NÍVEL MÉDIO 

QUESTÃO 34 – Com base na Lei Orgânica do Município de Imbé, analise as seguintes assertivas e 

assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

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

dezoito anos e no exercício dos direitos políticos, sendo exoneráveis "ad nutum". 

(  ) Os Subprefeitos são auxiliares diretos do Prefeito, sendo de sua livre nomeação e exoneração, 

devendo aqueles satisfazerem as condições de elegibilidade dos membros da Câmara, estando 

sujeitos às mesmas incompatibilizações e proibições e serem maiores de vinte e um anos. 

(  ) No impedimento do Secretário Municipal, e no caso de vacância, até que assuma novo titular, 

suas atribuições serão desempenhadas por servidor da pasta, por designação do Prefeito 

Municipal. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – F.  

B) V – V – V. 

C) F – F – V.  

D) F – V – F. 

E) V – F – V. 

 

 
QUESTÃO 35 – Com base nas definições do Art. 2º do Plano de Carreira e Pagamento dos Servidores 

de Imbé, analise as seguintes assertivas: 

 

I. Padrão é a identificação numérica do valor do vencimento do cargo. 

II. Extra Quadro é o agrupamento de cargos de funções terceirizadas. 

III. Cargo é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor público, mantidas 

as características de criação por lei, denominação própria, número certo e retribuição pecuniária 

padronizada. 

 

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 36 – Segundo as disposições do Art. 19 do Plano de Carreira e Pagamento dos Servidores 

de Imbé, fica prejudicada a avaliação de desempenho, no período aquisitivo, acarretando a interrupção 

da contagem do tempo de exercício para fins de promoção, sempre que o servidor: 

 

I. Somar uma penalidade de advertência por escrito. 

II. Completar 05 (cinco) faltas injustificadas ao serviço. 

III. Sofrer pena de suspensão disciplinar, mesmo que convertida em multa. 

 

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. 
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Execução: Fundatec   
NÍVEL MÉDIO 

QUESTÃO 37 – Segundo o Art. 135 do Regime Jurídico dos Servidores do Município de Imbé, além 

do vencimento padrão fixado em lei, poderão ser concedidas ao servidor as seguintes vantagens, 

entre outras: 

 

I. Adicional de dedicação integral. 

II. Adicional noturno. 

III. Gratificações. 

 

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 38 – Segundo o Art. 158 do Regime Jurídico dos Servidores do Município de Imbé, a forma 

de investidura do servidor estável em cargo de atribuições e responsabilidades mais compatíveis com 

sua vocação ou com as limitações que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, podendo ser 

processada a pedido ou "ex officio", denomina-se: 

 

A) Readaptação. 

B) Substituição. 

C) Transposição. 

D) Lotação. 

E) Remoção. 

 

 
QUESTÃO 39 – De acordo com Art. 8º do Regime Jurídico do Munícipio de Imbé, a Nomeação será 

feita: 

 

I. Em caráter efetivo, quando se trata de Carreira ou Isolado. 

II. Em comissão, quando se trata de Cargos Isolados, de Chefia ou Assessoramento, que em virtude 

de lei assim deva ser provido. 

III. Em caráter provisório, quando somente por 30 dias. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 40 – Com base nas disposições do Regime Jurídico do Munícipio de Imbé, sobre a posse é 

correto afirmar que: 

 

A) São Isolados os que não podem se integrar em classes e correspondem à certa e determinada 

função. 

B) O tempo de serviço público federal, estadual e municipal, inclusive o prestado às suas autarquias 

e atividade privada. 

C) Verificar-se-á mediante assinatura, pela autoridade competente e pelo Servidor, de termo em que 

este se compromete a cumprir fielmente os deveres e atribuições do cargo, bem como exigências 

e demais leis municipais. 

D) O servidor, transferido ou removido, quando legalmente afastado, terá o prazo para entrar em 

exercício contado da data em que voltar ao serviço. 

E) Ninguém pode adquirir efetividade ou estabilidade se não tiver prestado concurso público. 

 


