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ORIENTAÇÕES 
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha. 
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração errada, 

etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno. 
03 - Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso 

acontecer, a resposta não será computada. 
04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO utilize 

caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha. 
05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma. 
06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA 

PROVA SERÁ ANULADA. 
07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças. 
 
 
 
 

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS 
 

OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das 
provas. É proibido o uso de boné. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
QUESTÃO 01 
André, 45 anos, hipertenso, tabagista, com IMC de 36kg/m3 veio à Estratégia Saúde da Família (ESF) Margarida 
para exames de rotina. Entre os exames, o valor da glicemia plasmática de jejum foi 127 mg/dl. Assim, pode-se 
afirmar: 
A) Dois exames precisam estar com resultados alterados para diagnóstico de diabetes mellitus (DM). Se somente 

um exame estiver alterado, ele deve ser repetido após 3 meses de tratamento para fechar o diagnóstico de DM. 
B) A mudança de estilo de vida deve ser, primeiramente, considerada. Nesse caso, associá-la à metformina, após a 

melhora da dosagem de glicemia plasmática.  
C) Os inibidores do contransportador, sódio-gliose tipo 2 (iSGLT2) e os inibidores da DPP-IV devem ser 

considerados como primeira escolha na prevenção do DM tipo 2. 
D) Pacientes em uso de metformina apresentam um risco aumentado para deficiência de vitamina B12, devendo ser 

solicitado periodicamente esse exame. 
E) O uso do Orlistate associado a mudança de estilo de vida deve ser considerado na prevenção do DM tipo 2 em 

adultos com pré-diabetes, que apresentam IMC acima de 35 kg/m2 e síndrome metabólica associada. 
 

QUESTÃO 02 
Quanto à diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes 2022, é CORRETO afirmar:   
A) O primeiro rastreamento para doença renal do diabetes deve ser realizado após o diagnóstico de DM tipo 1, a 

partir dos 11 anos de idade, e após 5 anos do diagnóstico em pessoas com DM tipo 2. 
B) A neuropatia diabética constitui complicação crônica mais prevalente, subdiagnosticada e subtratada do DM. 
C) O acompanhamento de 2 em 2 anos é recomendado, na ausência ou em casos leves de retinopatia diabética 

(RD); em caso de RD moderada ou grave, recomenda-se a frequência das revisões anuais. 
D) A meta inicial de PA menor 120x80 mmhg é recomendada em pessoas com DM e HAS estágio III. 
E) O uso de Orlistate e ômega 3, além da restrição de gorduras e carboidratos para a prevenção de pancreatite 

aguda, é recomendado em pessoas com DM e hipertrigliceridemia grave. 
 

QUESTÃO 03 
Sobre a dependência de álcool e outras substâncias, pode-se afirmar: 
A) A abordagem tradicional, que trata a dependência em um serviço (CAPS AD) e o transtorno psiquiátrico em outro 

(CAPS TM), deve ser seguida para maior sucesso de tratamento. 
B) O sintoma de abstinência mais comum é a alucinação visual, acompanhada de irritabilidade, náuseas e vômitos, 

mas também 90% dos pacientes cursam com agitação, ansiedade e tremores finos de extremidades. 
C) O Dissulfiram tem a função de diminuir o prazer ao beber por meio da liberação de endorfinas e consequente 

bloqueio da dopamina e a dose preconizada é de 50 mg  por 12 semanas. 
D) A Naltrexona, antagonista do receptor AMPA do glutamato, reduz a propriedade de reforço positivo do etanol, 

pois estudos demonstram que reduz a fissura, e a dose preconizada é 100 mg/dia. 
E) A abordagem hospitalar destina-se à síndrome de abstinência do álcool (SAA) nível II, por se tratar de um 

ambiente protegido e mais seguro para manejar as complicações. 
 

QUESTÃO 04 
Quanto às manifestações psiquiátricas na reumatologia, está CORRETA a seguinte afirmativa:  
A) Os sintomas de ansiedade, depressão, quadros psicóticos e hipomania podem ser secundários aos corticoides. 
B) Os antimaláricos são considerados a terapia mais eficaz disponível para tratar convulsões, cefaleia refratária, 

coreia, mielite transversa e outras manifestações do lúpus neuropsiquiátrico. 
C) A psicose lúpica é um evento comum, caracterizada por alucinações e delírios, geralmente relacionados à 

desagregação do pensamento, a qual apresenta associação com um anticorpo específico: o anti-P. 
D) O tratamento dos sintomas psiquiátricos não contribui para diminuir a percepção e o impacto das dores e 

fragilidades geradas pela doença de base. 
E) Os transtornos de humor associados à artrite reumatoide diminuem a morbidade da doença reumatológica.   
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QUESTÃO 05 
A Hipertensão arterial (HA) tem alta prevalência e é um dos principais fatores de risco para as doenças 
cardiovasculares e renais, apresentando determinantes genéticos, ambientais e sociais combinados. Sobre a HA, 
pode-se afirmar: 
A) As lesões em órgãos-alvo devem ser pesquisadas, após dois anos de diagnóstico, tanto clínicas quanto 

subclínicas, para orientação terapêutica mais completa. 
B) O ecocardiograma bidimensional com Doppler e o Doppler de carióticas, além de outros exames conforme 

necessidade individual, são indicados na suspeita de doença coronária estável, diabetes mellitus ou antecedente 
familiar para doença coronária em pacientes com pressão arterial controlada.  

C) A anamnese e o exame físico devem ser completos buscando sempre a medida correta da pressão arterial (PA), 
a análise dos parâmetros antropométricos e a detecção de sintomas e sinais de comprometimento em órgãos-
alvo e de indícios de causas secundárias de hipertensão.  

D) A ultrassonografia de carótidas é indicada quando a glicemia de jejum for maior que 99 mg/dl, na presença de 
história familiar ou de diagnóstico prévio de diabetes mellitus tipo 1 e obesidade. 

E) O diagnóstico de HA deve ser baseado em duas medições da PA em consultório, durante a consulta, ou pela 
medida de PA fora do consultório, desde que essas medidas sejam viáveis. 

 

QUESTÃO 06 
Entre as ações de prevenção, estão a profilaxia da raiva humana, por meio da vacinação e aplicação de soro ou 
imunoglobulina antirrábica humana. Diante desse fato, pode-se afirmar:  
A) O local deve ser lavado com água e sabão, em caso de acidentes leves com cão ou gato raivoso, animal 

desaparecido ou morto, e o esquema profilático deve, imediatamente, ser iniciado com cinco doses de vacinas.  
B) A profilaxia não deve ser iniciada em acidentes graves e o animal deve ser mantido em observação por 10 dias; 

se ele permanecer saudável, o caso é encerrado, se morrer ou desaparecer, a vacina ou o soro é indicado. 
C) A profilaxia deve ser reiniciada em caso de pacientes faltosos ao tratamento e, nesses casos, a aplicação dos 

imunobiológicos deve ocorrer quando o paciente comparecer à unidade e, em nova data, iniciar o novo esquema. 
D) A conduta adequada, em casos de acidentes moderados, é lavar o local com água e sabão, abundantemente, e 

iniciar imediatamente o esquema profilático e a administração de quatro doses de vacina antirrábica. 
E) O cão ou gato deve ser observado por 24 horas, caso o animal agressor apresente sinais sugestivos de raiva no 

momento da agressão.  
 

QUESTÃO 07 
Sobre a leishmaniose, pode-se afirmar: 
A) O controle da leishmaniose deve ser abordado sob cinco aspectos:  vigilância epidemiológica, medidas de 

atuação na cadeia de transmissão, medidas educativas, medidas administrativas e tratamento medicamentoso do 
animal infectado. 

B) Os critérios de cura são laboratoriais, cuja completude se dá com a negativação do parasitismo em biópsia na 
cicatriz, e devem ser observados: curva térmica normal, redução da hepatoesplenomegalia e melhora dos 
parâmetros do hemograma. 

C) A doença pode se manifestar com lesões inflamatórias nas mucosas do nariz ou da boca e, após três semanas, 
aparece, na leishmaniose visceral, uma pequena pápula avermelhada que vai aumentando de tamanho até 
formar uma ferida recoberta de crosta.  

D) A droga de primeira escolha é o antimonial pentavalente e, mesmo com o tratamento adequado, a ocorrência de 
recidiva e o comprometimento mucoso na leishmaniose tegumentar é frequente, sendo de 2% nos casos tratados, 
e 10% nos casos não tratados. 

E) A anfotericina B é uma droga cardiotóxica, hepatotóxica e nefrotóxica contraindicada em gestantes, cardiopatas, 
pacientes com insuficiência renal e em uso de betabloqueadores; então, nessas condições, recomenda-se o 
antimoniato de N-metil glucamina como fármaco de primeira escolha para o tratamento da leishmaniose. 

 

QUESTÃO 08 
Clara, lactente de 11 meses, foi atendida no Hospital Universitário de Montes Claros. Apresenta lesões caraterísticas 
de Herpes zóster no hemitórax esquerdo. Foi exposta ao HIV durante a sua gestação, mas o pré-natal e parto foram 
adequados. Está em acompanhamento e apresenta duas cargas virais negativas, realizadas no quinto e oitavo 
meses de vida. Diante desse quadro, deve-se 
A) administrar o aciclovir por 14 dias, pois a lactente está em investigação de imunodepressão. 
B) administrar a solução oral de AZT, até o desaparecimento das lesões.  
C) solicitar a carga viral, pois possivelmente a paciente está infectada pelo HIV. 
D) reiniciar a profilaxia com sulfametoxazol-trimetoprima até os 12 meses de vida. 
E) observar a evolução clínica da lactente e isolá-la devido ao risco de transmissibilidade do vírus.  
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QUESTÃO 09 
João Carlos, 55 anos, hipertenso, procura a Unidade Básica de Saúde (UBS) para avaliação médica e manutenção 
de sua receita prescrita por um profissional da rede privada. O princípio do Sistema Único de Saúde (SUS) que 
garante o acesso do paciente à medicação através do SUS é: 
A) Equidade. 
B) Universalidade. 
C) Integralidade. 
D) Participação popular. 
E) Descentralização.  
 

QUESTÃO 10 
Ana Luísa, gestante, 25 anos, em seu primeiro rastreio nos exames de rotina de pré-natal, apresentou sorologia 
positiva para sífilis. Encontra-se assintomática e não lembra de nenhum sintoma relacionado à doença 
anteriormente. Diante do caso e de acordo com o Ministério da Saúde, deve-se: 
A) Repetir o VDRL, devido à possibilidade de ser um falso positivo. 
B) Tratar com Penicilina G. Cristalina a 2.400.000 UI, dose única. 
C) Tratar com Penicilina G. Benzatina 7.200.000 UI, divididas em 3 aplicações semanais de 2.400.000 UI. 
D) Tratar com Penicilina G. Benzatina 4.800.00 UI, divididas em 2 aplicações semanais de 2.400.00 UI. 
E) Tratar com Penicilina G. Cristalina 7.200.000 UI, divididas em 3 aplicações semanais de 2.400.000 UI. 

 
 
 
 
 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto 01 e, a seguir, responda às questões que a ele se referem.  
Texto 01 

Você é feliz no seu trabalho? 
 
Tenho percebido, nos últimos tempos, índices muito altos de pedidos de demissão. O que antigamente 

eram reclamações corriqueiras, hoje viraram razões concretas para esses pedidos. Motivados por insatisfações com 
a remuneração, cultura da empresa, atitudes da liderança, eminência de burnout e pela filosofia de que podemos 
trabalhar com o que gostamos, centenas de milhares de brasileiros deixaram os seus empregos nos últimos meses. 
Isso nos traz uma sensação de liberdade. Entretanto, quando cruzamos essa linha, nos deparamos com uma 
pergunta inevitável: “E agora?” [...] 

De forma concreta, não sabemos aonde essa vontade de mudar de emprego vai nos levar. O que 
sabemos, sim, é que mudanças desse tipo, por muitas vezes, depois de um tempo, colocam-nos no mesmo lugar de 
insatisfação profissional do qual partimos. Criamos, assim, um ciclo sem fim, que só pode ser interrompido com um 
olhar profundo sobre as nossas carreiras. 

Sem esse olhar, seguiremos fugindo, buscando soluções milagrosas para que o trabalho seja mais 
prazeroso e nos traga felicidade, quando, na verdade, em grande parte das vezes, a possibilidade de um trabalho 
que nos ofereça uma vida feliz já está ao nosso alcance, mas ainda não conseguimos encontrar [...]. 

Disponível em: https://vidasimples.co/colunistas/analise. Acesso em: 12 jun. 2022. Adaptado. 
 
QUESTÃO 11 
 De acordo com o texto, é CORRETO afirmar: 
I. As pessoas pedem demissão de seus empregos com muito mais frequência hoje do que pediam no passado. 
II. O perfil da empresa e a forma como agem seus líderes estão entre os motivos pelos quais se pede demissão 

atualmente.  
III. As mudanças de emprego podem tornar-se repetitivas, quando não se analisa o motivo pelo qual não se 

encontra satisfação no trabalho. 
IV. A mudança de emprego muitas vezes não quer dizer que seja impossível encontrar aquele que traga mais 

satisfação e felicidade.  
V. A mudança frequente de emprego é sempre positiva, pois, além da sensação de liberdade, cada um desses 

empregos gera um tipo diferente de satisfação.  
Estão CORRETAS as afirmativas: 
A) I, III e V, apenas. 
B) II, III e IV, apenas. 
C) II, IV e V, apenas. 
D) I, II, III e IV, apenas. 
E) I, II, III, IV e V. 
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QUESTÃO 12 
Assinale a alternativa que contraria o significado do termo “corriqueiras” empregado no texto. 
A) usuais. 
B) raras. 
C) frequentes. 
D) habituais. 
E) rotineiras. 
 

QUESTÃO 13    
Considere o período retirado do texto: “De forma concreta, não sabemos aonde essa vontade de mudar de emprego 
vai nos levar.”  
Sobre a organização morfossintática desse trecho, é CORRETO afirmar que 
I. a vírgula, conforme a norma, foi usada para intercalar a expressão adverbial de modo antecipada. 
II. o termo “aonde” foi usado facultativamente, pois poderia ser substituído, com correção, por “onde”. 
III. o pronome “essa” foi usado como um elemento de coesão, uma vez que retoma uma ideia anterior. 
IV. o pronome pessoal oblíquo “nos”, segundo a norma, poderia ser colocado depois do verbo “levar”. 
V. a forma “nos vai levar” poderia ter sido empregada, embora esse uso não seja o mais recorrente.  
 

Estão CORRETAS as afirmativas 
A) I, III, IV e V, apenas. 
B) I, II, IV e V, apenas. 
C) II, III e IV, apenas. 
D) II, IV e V, apenas. 
E) I, II, III, IV e V. 
 

INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto 02 e, a seguir, responda às questões que a ele se referem.  
Texto 02 
 

 
 Disponível em: https://bichinhosdejardim.com. Acesso em: 12 jun. 2022. 
 
QUESTÃO 14 
Sobre o texto 02, infere-se as seguintes ideias: 
I. Ter como pagar as contas pode ser um motivo para se permanecer no emprego. 
II. Considerar chata a atividade profissional pode ser um motivo de pedir demissão. 
III. Executar atividades burocráticas não traz satisfação para alguns profissionais.  
IV. Pedir demissão pode ser uma atitude fácil, desde que não se precise trabalhar. 
V. Fazer atividades burocráticas é o que motiva os funcionários em uma repartição.  

 

Estão CORRETAS as afirmativas 
A) I, III e V, apenas. 
B) II, III e IV, apenas. 
C) I, II, III e IV, apenas. 
D) II, IV e V, apenas. 
E) I, II, III, IV e V. 
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QUESTÃO 15 
Sobre o texto 02, é CORRETO afirmar que 
I. a temática nele abordada estabelece relação com argumentos apresentados no texto 01. 
II. o uso da expressão “mais um” significa que fazer relatórios é uma atividade bem rotineira. 
III. os verbos usados no gerúndio indicam ações do passado que foram totalmente finalizadas.  
IV. a palavra “motivado” foi usada com sentido positivo, pois a tarefa a ser feita trará satisfação.   
V. a onomatopeia, usada no segundo quadro, contribui para a construção semântica do texto.  

 

Estão CORRETAS as afirmativas 
A) I, II, e V, apenas. 
B) I, III e IV, apenas. 
C) I, II, III e IV, apenas. 
D) II, IV e V, apenas. 
E) I, II, III, IV e V. 
 

INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto 03 e, a seguir, responda às questões que a ele se referem.  
Texto 03 

Pensando em desistir? 
 

Todos nós podemos explicar e até justificar os nossos fracassos. Os motivos para que determinada 
empreitada não vingue são abundantes. Conheci inúmeros empreendedores que fracassaram. Nossas conversas 
mostraram as causas do insucesso. Em alguns casos, havia sido a falta de capital. Em outros, os sucessivos planos 
econômicos. Não faltaram aqueles que culparam a concorrência “desonesta” dos chineses e até a falta de sorte. 
Como contestar esses fatos tão evidentes? 

Embora cada um tenha explicações razoáveis, a pergunta que deve ser feita é esta: “Será que tentaram 
tudo o que estava ao seu alcance para resolver seus problemas?”. 

Será que insistiram uma, duas, três, vinte, trinta vezes? Quem sabe 50 vezes ou mais. É muito? Mas quem 
disse que os resultados são encontrados nas primeiras tentativas?  

Muitos vencedores se depararam com a solução que procuravam após insistirem quase no limite de suas 
forças. Olharam para frente e viram todas as saídas obstruídas. Mesmo assim, foram experimentando uma a uma 
até descobrirem, quase no final da peregrinação, aquela que estava aberta. 

Disponível em: https://vidasimples.co/colunistas/analise. Acesso em: 12 jun. 2022. Adaptado. 

 
 
QUESTÃO 16 
De acordo com o texto, para vencer é preciso 
A) prudência. 
B) cautela. 
C) precaução.  
D) moderação. 
E) persistência. 
 

QUESTÃO 17   
Tendo em vista as ideias defendidas no texto, analise as afirmativas a seguir. 
I. O número de justificativas que as pessoas apresentam para o insucesso é muito grande e diversificado. 
II. Todas as justificativas apresentadas pelas pessoas para o fracasso são muito boas, portanto, procedem.  
III. As pessoas, muitas vezes, encontram a solução para um determinado problema quando já estão prestes a 

desistir. 
IV. A saída para determinado problema, às vezes, não existe, sendo assim, é inútil continuar tentando. 
V. Uma solução sempre haverá de existir para aqueles que são resilientes e seguem com persistência. 

 

Estão CORRETAS as afirmativas 
A) I, II e V, apenas. 
B) I, III, IV e V, apenas. 
C) II, III e IV, apenas. 
D) III, IV e V, apenas. 
E) I, II e III, apenas. 
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QUESTÃO 18   
Considere o trecho “Embora cada um tenha explicações razoáveis, a pergunta que deve ser feita é esta: ‘Será que 
tentaram tudo o que estava ao seu alcance para resolver seus problemas?’”. 
Sobre a organização morfossintática do texto, analise as afirmativas a seguir. 
I. A conjunção subordinativa adverbial “embora” insere no trecho uma ideia de concessão. 
II. A vírgula foi usada depois de “razoáveis” para intercalar uma oração adverbial antecipada. 
III. O pronome demonstrativo e coesivo “esta” poderia, com correção, ser substituído por “essa”. 
IV. O termo “o”, antes do “que”, foi usado como um pronome demonstrativo, significando “aquilo”. 
V. A forma verbal “tenha” foi empregada estabelecendo relação com o uso do termo “embora”  

 

Estão CORRETAS as afirmativas 
A) I, II, IV e V, apenas. 
B) II, III, IV e V, apenas. 
C) I, III, IV e V, apenas. 
D) I, II, III e IV, apenas. 
E) I, II, III, IV e V, apenas. 
 

INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto 04 e, a seguir, responda às questões que a ele se referem.  
Texto 04 
 

 
Disponível em: https://bichinhosdejardim.com. Acesso em: 12 jun. 2022. 
 
QUESTÃO 19 
Umas das ideias veiculadas pelo texto é: 
A) O analfabeto digital não tem como ser aceito na sociedade contemporânea.  
B) A uniformização de ideias é um dos benefícios do uso das novas tecnologias. 
C) A grande utilidade do celular é permitir o diálogo com quem está ao seu lado.  
D) A pessoa que opta por pensar e agir diferentemente da maioria é rotulada. 
E) Aquele que não pensa e não se comporta como a maioria é triste e deprimido.  
 

QUESTÃO 20 
As aspas presentes no texto marcam o uso do(a) 
A) ressignificação. 
B) tom enfático. 
C) discurso direto. 
D) estrangeirismo. 
E) recurso da ironia. 
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PROVA DE NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

QUESTÃO 21 
Associe a coluna 2 à coluna 1, relacionando as definições consideradas pela Lei n.º 8.666/1993. 
 
   
1 - Obra 
2 - Compra 
3 - Serviço 
4 - Alienação 
5 - Administração Pública 
6 - Administração 

(   ) 
 

(   ) 
 
 
 

(   ) 
 

(   ) 
 

(   ) 
(   ) 

Toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou 
parceladamente.  
Toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a 
Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, 
operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, 
locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais. 
Toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada 
por execução direta ou indireta. 
Órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração 
Pública opera e atua concretamente. 
Toda transferência de domínio de bens a terceiros. 
A administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade 
jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações 
por ele instituídas ou mantidas. 

 

 
Marque a alternativa CORRETA, considerando as associações estabelecidas, de cima para baixo. 
A) 2, 1, 6, 4, 3, 5. 
B) 1, 4, 6, 3, 5, 2. 
C) 1, 3, 4, 5, 6, 2.  
D) 2, 3, 1, 6, 4, 5. 
E) 3, 2, 1, 4, 6, 5. 

 

QUESTÃO 22 
Tendo como base a Lei n.º 8.666/1993, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA. 
A) O termo de contrato é obrigatório nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos 

quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. 
B) As obras e os serviços somente podem ser licitados quando existir orçamento detalhado em planilhas que 

expressem a composição de todos os seus custos unitários. 
C) A execução do contrato deve ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração, 

especialmente designado, sendo expressamente proibida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo 
de informações pertinentes a essa atribuição. 

D) O instrumento de contrato é dispensável nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas 
dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites dessas duas modalidades de 
licitação. 

E) A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais transfere à 
Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, onerando o objeto do contrato e restringindo a sua 
regularização. 

 

QUESTÃO 23 
De acordo com o Art. 29 do Estatuto do Servidor Público do Município de Dores de Guanhães (MG), é CORRETO 
afirmar que a reintegração 
A) é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e à atividade, em decorrência de não aprovação 

em estágio probatório em outro cargo, desistência do cargo a que estava submetido a estágio probatório ou 
desistência do servidor que ocupava o cargo anteriormente. 

B) pode decorrer da reprovação em estágio probatório relativo ao ingresso no serviço público em outro cargo, 
desistência de estágio probatório relativo a outro cargo ou recondução do servidor que ocupava o cargo 
anteriormente. 

C) é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que 
compromete a sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. 

D) é efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência 
de vencimentos e, na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exerce suas atribuições como excedente, 
até a ocorrência de vaga. 

E) é a investidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão por 
decisão judicial, com ressarcimento de todas as vantagens determinadas na sentença. 
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QUESTÃO 24 
Leia as informações sobre os requisitos básicos para ingresso no serviço público municipal previstos na Lei 
Complementar n.º 05/2019 do município de Dores de Guanhães (MG). 

 

I. Ter a nacionalidade brasileira é um dos requisitos básicos para ingresso no serviço público municipal. 
II. O ingresso no serviço público municipal exige que o candidato tenha idade mínima de 18 anos, no ato da 

inscrição no concurso. 
III. Para ingressar no serviço público municipal, o candidato deve gozar de boa saúde física e mental, comprovada 

mediante exame médico. 
 

Está CORRETO o que se afirma em 
A) I, apenas. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II, apenas. 
E) I, II e III. 

 

QUESTÃO 25 
Sobre a contratação temporária de excepcional interesse público prevista na Lei Complementar n.º 05/2019 do 
Município de Dores de Guanhães (MG), assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(   ) A contratação temporária através de processo seletivo somente é possível se ficar comprovada a 

impossibilidade de suprir a necessidade temporária com o pessoal do próprio quadro e desde que não haja 
candidato aprovado em concurso público aguardando nomeação. 

(   ) O recrutamento de pessoal a ser contratado nos termos desta Lei é realizado por meio de processo seletivo 
simplificado, dispensado de concurso público, sujeito à prévia divulgação, inclusive através do Diário Oficial do 
município e publicação no site do município. 

(   ) No caso de rescisão contratual a pedido do contratado, ainda que havendo saldo de horas constantes do banco 
de horas, elas não podem ser deduzidas do número de dias de aviso prévio. 

(   ) A carência de pessoal em decorrência de afastamento ou licença de servidores ocupantes de cargos efetivos 
não pode ser caracterizada como uma necessidade temporária de excepcional interesse público. 

 

Marque a alternativa com a sequência CORRETA, considerando as afirmativas de cima para baixo: 
A) V, V, F, F. 
B) V, F, F, F. 
C) F, F, V, F. 
D) V, F, V, F.  
E) V, V, F, V. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


