
 
 

 
 

Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de Guaraciaba - SC 
Edital de Concurso Público nº 08/2022 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

  
 

➢ AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS. 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 
contaminação e disseminação da COVID-19. 

✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita 
de material transparente. 

✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 
✓ Verifique se: 

• No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno 
de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de 
responsabilidade do candidato a conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de 
prova.  

• Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, numeradas de 1 à 35. Caso 
contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de 
impressão e/ou total de questões. 

✓ Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 
✓ Para cada questão existe apenas uma resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 
✓ Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão Resposta: 
✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.  
✓ É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 
✓ A prova terá duração de 03h, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão Resposta. 
✓ A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas. 
✓ Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação 

das provas. 
✓ Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

Boa prova! 

________________________________________________________________________________ 
Rascunho do gabarito: 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01
Dentre         as         Curetas         Gracey         utilizadas         para         raspagem
odontológica,         qual         é         indicada         para         a         raspagem         de         todos
os         dentes         anteriores?

(A) Curetas         Gracey         11-12.

(B) Curetas         Gracey         5-6.

(C) Curetas         Gracey         13-14.

(D) Curetas         Gracey         7-6.

Questão 02
De         acordo         com         o         Código         de         Ética         Odontológica,
constituem         deveres         fundamentais         dos         inscritos         e         sua
violação         caracteriza         infração         ética,         EXCETO:

(A) Assegurar         as         condições         adequadas         para         o
desempenho         ético-profissional         da         Odontologia,
quando         investido         em         função         de         direção         ou
responsável         técnico.

(B) Renunciar         ao         atendimento         do         paciente,         durante         o
tratamento,         quando         da         constatação         de         fatos         que,         a
critério         do         profissional,         prejudiquem         o         bom
relacionamento         com         o         paciente         ou         o         pleno
desempenho         profissional.         Nestes         casos         tem         o
profissional         o         dever         de         comunicar         previamente,         por
escrito,         ao         paciente         ou         seu         responsável         legal,
fornecendo         ao         cirurgião-dentista         que         lhe         suceder
todas         as         informações         necessárias         para         a
continuidade         do         tratamento.

(C) Resguardar         o         sigilo         profissional.

(D) Zelar         e         trabalhar         pelo         perfeito         desempenho         ético         da
Odontologia         e         pelo         prestígio         e         bom         conceito         da
profissão.

Questão 03
No         que         diz         respeito         às         ações         de         promoção         de         saúde,
assinale         a         seguir         a         afirmativa         INCORRETA:

(A) Programa         de         fluoretação         das         águas         de
abastecimento         público.

(B) A         higiene         bucal         não         supervisionada.

(C) A         aplicação         tópica         regular         de         flúor.

(D) Educação         em         saúde.

Questão 04
De         acordo         com         o         Caderno         de         Atenção         Básica         n°17,         os
principais         agravos         em         saúde         bucal,         são:

I.Cárie         dentária.

II.Câncer         de         boca.

III.Traumatismos         dentários.

IV.Edentulismo.

V.Periodontite.

VI.Fluorose         dentária.

Após         análise,         marque         a         opção         CORRETA.

(A) Somente         as         alternativas         I,         II         e         V,         estão         corretas.

(B) Somente         a         alternativa         III,         está         incorreta.

(C) Todas         as         alternativas         estão         corretas.

(D) Somente         as         alternativas         III         e         IV,         estão         incorretas.

Questão 05
De         acordo,         com         o         Caderno         de         Atenção         Básica,         n°17,         é
CORRETO         afirmar         que:

I.A         Saúde         da         Família         é         a         estratégia         prioritária         para
reorganização         da         atenção         básica         no         Brasil.

II.A         efetivação         das         ações         da         Atenção         Básica         depende
fundamentalmente         de         uma         sólida         política         de         educação
permanente,         capaz         de         produzir         profissionais         com
habilidades         e         competências         que         lhes         permitam
compreender         e         atuar         no         SUS         com         competência         técnica,
espírito         crítico         e         compromisso         político.

III.Na         organização         da         Atenção         Básica,         um         aspecto
fundamental         é         o         conhecimento         do         território,         que         não
pode         ser         compreendido         apenas         como         um         espaço
geográfico,         delimitado         para         constituir         a         área         de         atuação
dos         serviços.         Ao         contrário,         deve         ser         reconhecido         como
"Espaço         Social"         onde,         ao         longo         da         história,         a         sociedade
foi         se         constituindo         e,         por         meio         do         processo         social         de
produção,         dividindo-se         em         classes         diferenciadas,         com
acessos         também         diferenciados         aos         bens         de         consumo,
incluídos         os         serviços         de         saúde.

IV.A         Atenção         Básica         constitui         "um         conjunto         de         ações         de
saúde,         no         âmbito         individual         ou         coletivo,         que         abrange         a
promoção         e         proteção         da         saúde,         a         prevenção         de         agravos,
o         diagnóstico,         o         tratamento,         a         reabilitação         e         a
manutenção         da         saúde,         situadas         no         primeiro         nível         de
atenção         do         sistema         de         saúde.         É         desenvolvida         por         meio
do         exercício         de         práticas         gerenciais         e         sanitárias
democráticas         e         participativas,         sob         forma         de         trabalho         em
equipe,         dirigidas         à         populações         de         territórios         bem
delimitados,         pelas         quais         assume         a         responsabilidade
sanitária,         considerando         a         dinamicidade         existente         no
território         em         que         vivem         essas         populações.

Após         análise,         marque         a         opção         CORRETA.

(A) Somente         a         alternativa         III,         está         incorreta.

(B) Somente         a         alternativa         I,         está         incorreta.

(C) Somente         a         alternativa         IV,         está         correta.

(D) Todas         as         alternativas         estão         corretas.

Questão 06
Sobre         o         descarte         correto         dos         resíduos         odontológicos,
assinale         a         alternativa         CORRETA:

I.Luvas         contaminadas         após         exodontia         do         elemento         18,
devem         ser         descartadas         em         lixo         comum.

II.Tubete         anestésico         e         agulha         devem         ser         descartados         em
recipientes         específicos,         denominados         Descarpack.

III.Líquido         revelador         e         fixador         após         o         uso         devem         ser
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descartados         no         ralo         da         pia         do         consultório.

IV.Gazes         contaminadas         com         sangue         devem         ser
descartadas         em         lixo         contaminado.

Após         análise,         marque         a         opção         CORRETA.

(A) Somente         a         alternativa         II,         está         correta.

(B) Somente         as         alternativas         I,         II         e         IV,         estão         corretas.

(C) Somente         as         alternativas         I         e         III,         estão         corretas.

(D) Todas         as         alternativas         estão         incorretas.

Questão 07
Qual         tomada         radiográfica         compreende         todo         o         dente         da
coroa         ao         ápice?

(A) Periapical.

(B) Interproximal.

(C) Teleradiografia         lateral.

(D) Oclusal.

Questão 08
São         competências         do         Auxiliar         de         Consultório         Dentário,
segundo         o         Caderno         de         Atenção         Básica         n°17,         EXCETO:

(A) Remoção         de         suturas         cirúrgicas.

(B) Proceder         à         desinfecção         e         à         esterilização         de         materiais
e         instrumentos         utilizados.

(C) Organizar         a         agenda         clínica.

(D) Acompanhar,         apoiar         e         desenvolver         atividades
referentes         à         saúde         bucal         com         os         demais         membros
da         Equipe         Saúde         da         Família,         buscando         aproximar         e
integrar         ações         de         saúde         de         forma         multidisciplinar.

Questão 09
Quantos         elementos         dentários         compõem         a         dentição
decídua         completa?

(A) 20         dentes.

(B) 18         dentes.

(C) 32         dentes.

(D) 24         dentes.

Questão 10
São         músculos         responsáveis         pela         mastigação,         EXCETO:

(A) Diafragma.

(B) Masseter.

(C) Temporal.

(D) Pterigoideo         medial.

Questão 11
São         instrumentais         utilizados         para         a         realização         de
raspagem         e         profilaxia         dental,         EXCETO:

(A) Escova         Robson.

(B) Ponta         de         ultrassom.

(C) Pasta         profilática.

(D) Escavadores         de         Dentina.

Questão 12
São         materiais         utilizados         para         a         endodontia         dos
elementos         dentários,         EXCETO:

(A) Alavancas.

(B) Guta-percha.

(C) Localizador         apical.

(D) Limas.

Questão 13
As         papilas         filiformes         estão         presentes         em         qual         região         da
boca?

(A) Palato         duro.

(B) Mucosa         jugal.

(C) Assoalho         da         boca.

(D) Dorso         da         língua.

Questão 14
Sobre         o         Programa         Brasil         Sorridente,         assinale         a
alternativa         CORRETA:

I.Constitui-se         em         uma         série         de         medidas         que         visam         a
garantir         ações         de         promoção,         prevenção         e         recuperação
da         saúde         bucal         dos         brasileiros,         fundamental         para         a
saúde         geral         e         qualidade         de         vida         da         população.

II.Seu         principal         objetivo         é         a         reorganização         da         prática         e         a
qualificação         das         ações         e         serviços         oferecidos,         reunindo
uma         série         de         ações         em         saúde         bucal         voltada         para         os
cidadãos         de         todas         as         idades,         com         ampliação         do         acesso
ao         tratamento         odontológico         gratuito         aos         brasileiros         por
meio         do         Sistema         Único         de         Saúde         (SUS).

III.As         principais         linhas         de         ação         do         programa         são         a
reorganização         da         atenção         básica         em         saúde         bucal
(principalmente         com         a         implantação         das         equipes         de
Saúde         Bucal         eSB         na         Estratégia         Saúde         da         Família         ESF),
a         ampliação         e         qualificação         da         atenção         especializada
(especialmente         com         a         implantação         de         Centros         de
Especialidades         Odontológicas         CEO         e         Laboratórios
Regionais         de         Próteses         Dentárias)         e         a         viabilização         da
adição         de         flúor         nas         estações         de         tratamento         de         águas         de
abastecimento         público.

Após         análise,         marque         a         opção         CORRETA.

(A) Todas         as         alternativas         estão         corretas.

(B) Somente         a         alternativa         III,         está         correta.

(C) Somente         as         alternativas         I         e         III,         estão         corretas.

(D) Somente         a         alternativa         I,         está         incorreta.

Questão 15
O         tratamento         da         doença         cárie         ativa         tem         como         objetivo
restabelecer         o         equilíbrio         entre         os         processos         de
desmineralização         e         remineralização         das         estruturas
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dentárias,         paralisar         ou         reduzir         a         progressão         das         lesões,         e
promover         a         restauração/reabilitação         quando         necessário.
O         tratamento         deve         ser         individualizado         e         compreende,
EXCETO:

(A) Adequação         do         Meio         Bucal:         compreendendo:
remoção         de         placa,         remoção         da         dentina         cariada         e
selamento         das         cavidades         com         material         provisório
(ionômero         de         vidro         ou         cimento         modificado)         e
remoção         de         outros         fatores         retentivos         de         placa         como
restos         radiculares         e         cálculos.

(B) Instrução         de         higiene         bucal,         incluindo:         orientações
sobre         a         escovação         dental,         uso         do         fio         dental,         limpeza
da         língua         e         frequência         de         higienização.

(C) Remoção         profissional         de         placa,         por         meio         de
raspagem         e/ou         utilização         de         instrumentos         rotatórios
ou         vibratórios         apropriados.

(D) Não         há         necessidade         de         aconselhamento         dietético.

Questão 16
O         primeiro         pré-molar         superior         esquerdo         permanente,
corresponde         a         que         elemento         dentário?

(A) 24.

(B) 14.

(C) 35.

(D) 44.

Questão 17
São         indicações         do         uso         do         Cimento         de         Ionômero         de
Vidro,         EXCETO:

(A) Tratamento         expectante.

(B) Restauração         de         dentes         decíduos.

(C) Adequação         de         meio.

(D) Obturação         dos         canais         radiculares.

Questão 18
O         uso         do         flúor         em         larga         escala,         combinado         com         ações
educativas         e         práticas         adequadas         de         higiene         bucal,         vêm
produzindo         importantes         mudanças         no         perfil
epidemiológico         da         cárie         dentária.         Nesse         contexto,         quais
são         as         formas         de         contato         com         o         flúor         para         a         população:

(A) Dentifrícios         fluoretados.

(B) Soluções         de         fluoreto         de         sódio.

(C) Água         de         abastecimento         público         fluoretada.

(D) Verniz         sem         flúor.

Questão 19
Qual         técnica         radiográfica         é         mais         indicada         para         a
identificação         de         cáries         em         regiões         interproximais?

(A) Radiografias         interproximais.

(B) Técnica         de         Clark.

(C) Radiografia         oclusal.

(D) Radiografia         panorâmica.

Questão 20
São         fatores         de         risco         para         a         doença         periodontal,
EXCETO:

(A) Imunodepressão.

(B) Diabetes.

(C) Fumo.

(D) Controle         de         placa         rigoroso.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 21 a 30.

Cientistas         alcançam         -273ºC         em         laboratório,         a
temperatura         mais         baixa         do         Universo

Os         cientistas         utilizaram         técnicas         de         resfriamento
evaporativo         e         raios         laser         para         resfriar         átomos         de         um
elemento         químico         conhecido         como         itérbio         até         a
temperatura         mais         próxima         já         alcançada         do         zero         absoluto
da         escala         Kelvin,         registrado         em         -273,15ºC,         quando         os
átomos         e         partículas         param         de         se         mover         por         completo.         O
experimento         abre         caminho         para         o         desenvolvimento         de
novos         materiais         com         propriedades         inimagináveis.

O         frio         natural         mais         extremo         já         registrado         na         Terra         foi         de
-89,2ºC,         na         Antártica,         e         em         alguns         pontos         da         Lua         a
temperatura         cai         até         -200ºC.         Uma         pesquisa         de         1995
conseguiu         medir         a         temperatura         da         Nebulosa         de
Bumerangue,         um         sistema         estelar         localizado         a         500
anos-luz         da         Terra,         registrando         -272ºC         como         o         lugar         de
temperatura         mais         baixa         já         conhecido         fora         de         um
laboratório         em         todo         o         Universo.         O         novo         experimento
chegou         ainda         mais         próximo         do         zero         absoluto,         apenas         um
bilionésimo         de         grau         acima.

Mais         do         que         somente         uma         conquista         experimental,
segundo         especialistas,         o         feito         poderá         abrir         as         portas         para
desenvolvimento         de         novos         materiais         com         propriedades
nunca         estudadas.         Segundo         o         físico         atômico         mexicano
Eduardo         Ibarra         García         Padilla,         pós-doutor         pela
Universidade         da         California         em         Davis         e         um         dos         autores
do         estudo,         existem         estados         da         matéria         que         só         podem         ser
acessados         em         temperaturas         extremamente         baixas,         e
que,         em         tal         ponto,         comportam-se         de         forma         radicalmente
diferente.

Curiosamente,         o         zero         absoluto         dos         -273,15ºC         jamais         foi,
efetivamente,         alcançado         ou         registrado,         sendo,         dessa
forma,         uma         medida         do         campo         teórico.         Diversos         estudos,
porém,         já         conseguiram         prever         o         comportamento         de
átomos         e         moléculas         se         expostos         a         essa         temperatura.         O
caso         da         supercondutividade         de         óxidos         de         cobre         poderia
ser         utilizado,         por         exemplo,         para         a         levitação         e         a
movimentação         de         trens.

Cientistas         alcançam         -273ºC         em         laboratório,         a         temperatura         mais         baixa

do         Universo         (msn.com).         Adaptado.
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Questão 21
Os         cientistas         utilizaram         técnicas         de         resfriamento
evaporativo         e         raios         laser         para         resfriar         átomos         de         um
elemento         químico.

Assinale         a         expressão         que         contenha         um         substantivo         e         um
adjetivo,         nesta         ordem.

(A) Resfriamento         evaporativo.

(B) Átomos         de         um         elemento.

(C) Cientistas         utilizaram         técnicas.

(D) Técnicas         de         resfriamento.

Questão 22
O         caso         da         supercondutividade         de         óxidos         de         cobre         seria
utilizado,         por         exemplo,         para         a         levitação         e         a
movimentação         de         trens.

A         expressão         que         compõem         o         sujeito         da         frase         é:

(A) O         caso.

(B) O         caso         da         supercondutividade.

(C) O         caso         da         supercondutividade         de         óxidos         de         cobre.

(D) O         caso         da         supercondutividade         de         óxidos.

Questão 23
Os         cientistas         utilizaram         técnicas         de         resfriamento         para
resfriar         átomos         de         um         elemento         químico         conhecido         como
itérbio         até         a         temperatura         mais         próxima.

Assinale         a         opção         correta         quanto         à         acentuação         gráfica.

(A) Encontram-se         duas         oxítonas         acentuadas         por         regras
diferentes.

(B) São         cinco         o         número         de         proparoxítonas         presentes         na
frase.

(C) Existem         quatro         proparoxítonas         presentes         na         frase.

(D) Encontram-se         duas         oxítonas         acentuadas         pela
mesma         regra.

Questão 24
Um         experimento         realizado         por         pesquisadores         da
Universidade         de         Rice,         nos         EUA,         e         da         Universidade         de
Kyoto,         no         Japão,         alcançou,         em         laboratório,         a         menor
temperatura         já         registrada         em         todo         o         Universo:         -         273ºC.

De         acordo         com         o         texto:

(A) Estudos         práticos         já         possuem         utilidades         das         mais
variadas         para         serem         aplicadas         imediatamente,         como
o         uso         em         trens         movidos         à         suspensão.

(B) Pesquisas         revolucionárias         sem         precedência         poderão
ser         desenvolvidas,         de         acordo         com         Eduardo         Davis,         da
Universidade         da         Califórnia         García         Padilla.

(C) O         experimento         foi         um         sucesso,         já         que         alcançou         um
valor         mínimo         acima         de         apenas         um         milionésimo         do
grau         absoluto         em         relação         à         temperatura         da         Nebulosa
de         Bumerangue.

(D) O         zero         absoluto         conseguido         até         hoje,         baseia-se         não
em         um         número         zero,         mas,         até         agora,         em         -273,15ºC,
contra         a         temperatura         mais         baixa         anterior         de         -272ºC.

Questão 25
O         frio         natural         mais         extremo         já         registrado         na         Terra         foi         de
-89,2ºC,         na         Antártica,         e         em         alguns         pontos         da         Lua.

Assinale         a         opção         que         contenha         um         advérbio.

(A) De         -89,2ºC.

(B) Extremo.

(C) Mais.

(D) Na         Terra.

Questão 26
Curiosamente,         o         zero         absoluto         dos         -273,15ºC         jamais         foi,
efetivamente,         alcançado         ou         registrado.

Assinale         a         opção         correta         quanto         à         nova         pontuação         sem
alteração         do         sentido         original.

(A) O         zero         absoluto         dos         -273,15ºC         jamais         foi,
curiosamente         alcançado         ou         registrado         efetivamente.

(B) O         zero         absoluto         dos         -273,15ºC         jamais         foi
curiosamente         alcançado         ou         registrado,         efetivamente.

(C) Curiosamente         o         zero         absoluto         dos         -273,15ºC         jamais
foi         alcançado         ou         registrado,         efetivamente.

(D) Curiosamente,         o         zero         absoluto         dos         -273,15ºC         jamais
foi         alcançado         ou         registrado         efetivamente.

Questão 27
[...]         um         sistema         estelar         localizado         a         500         anos-luz         da
Terra,         'registrando'

-272ºC         como         o         lugar         de         temperatura         mais         baixa         [...].

O         verbo         destacado         encontra-se         no:

(A) Infinitivo         impessoal.

(B) Infinitivo         pessoal.

(C) Particípio         passado.

(D) Gerúndio.

Questão 28
[...]         quando         os         átomos         e         partículas         'param'         de         se         mover
por         completo.

Transpondo         o         verbo         destacado         para         o         futuro         do         pretérito
do         indicativo,         tem-se:

(A) [...]         quando         os         átomos         e         partículas         'parariam'         de         se
mover         por         completo.

(B) [...]         quando         os         átomos         e         partículas         'paravam'         de         se
mover         por         completo.

(C) [...]         quando         os         átomos         e         partículas         'pararam'         de         se
mover         por         completo.

(D) [...]         quando         os         átomos         e         partículas         'pararem'         de         se
mover         por         completo.
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Questão 29
O         experimento         abre         caminho         para         o         desenvolvimento         de
novos         materiais         com         propriedades         inimagináveis.

Morfologicamente,         estão         presentes         na         frase:

(A) Uma         conjunção.

(B) Duas         preposições.

(C) Dois         artigos         definidos.

(D) Um         verbo         e         uma         locução         verbal.

Questão 30
O         novo         experimento         chegou         ainda         mais         próximo         do         zero
absoluto,         apenas         um         bilionésimo         de         grau         acima.

O         predicado         da         frase         é         expresso         pela         oração:

(A) Chegou         ainda         mais         próximo         do         zero         absoluto,
apenas         um         bilionésimo         de         grau         acima.

(B) O         novo         chegou         ainda         mais         próximo         do         zero         absoluto,
apenas         um         bilionésimo         de         grau         acima.

(C) O         chegou         ainda         mais         próximo         do         zero         absoluto,
apenas         um         bilionésimo         de         grau         acima.

(D) Chegou         ainda         mais         próximo         do         zero         absoluto.

Conhecimentos Gerais

Questão 31
O         Brasil         e         o         mundo         vêm         passando         por         alguns         "sustos"
em         relação         ao         aumento         de         casos         de         doenças         que         a
muito         tempo         não         preocupava         a         saúde.         Recentemente         o
Brasil         enfrentou         a         preocupação         com         um         surto         de
meningite,         e         os         especialistas         indicam         que         a         forma         mais
eficiente         de         prevenir         a         doença         é:

(A) Uso         de         máscara.

(B) Imunoterapia.

(C) Vacinação.

(D) Luvas.

Questão 32
Analise         os         excertos         abaixo:

Excerto         I

O         início         da         história         do         município         de         Guaraciaba/SC
recua-se         a         registros         históricos         e         atos         administrativos
anteriores         ao         descobrimento         do         Brasil.

Excerto         II

Foi         na         década         de         1950         que         iniciou         a         colonização         das
terras         que         hoje         pertencem         a         Guaraciaba/SC.

Acesso         em:         https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/guaraciaba/historico

Dos         excertos         acima:

(A) Os         excertos         I         e         II         estão         incorretos.

(B) Apenas         o         excerto         II         está         correto.

(C) Apenas         o         excerto         I         está         correto.

(D) Os         excertos         I         e         II         estão         corretos.

Questão 33
O         Art.         84         da         Lei         Orgânica         do         Município         de
Guaraciaba/SC,         afirmar         que:

(A) É         permitido         a         conversão         de         férias         em         dinheiro         desde
que         seja         no         máximo         20         dias,         porém         as         licenças         não
são         permitidas.

(B) É         permitida         a         conversão         das         licenças         em         dinheiro.

(C) É         vedada         a         conversão         de         férias         em         dinheiro,         assim
como         de         licenças.

(D) É         permitida         a         conversão         de         férias         em         dinheiro,         assim
como         de         licenças.

Questão 34
De         acordo         com         inciso         1         do         Art.         91         da         Lei         Orgânica         do
Município         de         Guaraciaba/SC,         servidor         público         municipal
que         exerça         atividades         consideradas         penosas,         insalubres
ou         perigosas,         poderá:

(A) Ter         reduzido         o         tempo         de         serviço         ou         a         idade         mínima
exigida         para         efeito         de         aposentadoria.

(B) Ter         o         valor         da         aposentadoria         acrescido         em         50%.

(C) Ter         direito         a         indenização         por         tempo         de         serviços
insalubre.

(D) Ter         acrescentado         o         direito         a         plano         de         saúde         pelos
serviços         prestados         na         aposentadoria.

Questão 35
O         município         de         Guaraciaba/SC         é         banhado         por         cinco         rios
sendo         eles:

I.Peperiguaçu.

II.Tijucas.

III.Flores.

IV.Urussanga

V.Índio.

Estão         CORRETAS:

(A) I,         II,         III         apenas.

(B) I,         III         e         V         apenas.

(C) I,         II,         III         e         IV         apenas.

(D) I,         II,         III.         IV.
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