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01. (CONCURSO JARDIM/2022)

Eu sei, mas não devia

A gente se acostuma a morar em apartamentos de fun-
dos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor.
E, porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar
para fora. E, porque não olha para fora, logo se acos-
tuma a não abrir de todo as cortinas. E, porque não
abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo
a luz. E, à medida que se acostuma, esquece o sol,
esquece o ar, esquece a amplidão.
A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado
porque está na hora. A tomar o café correndo porque
está atrasado. A ler o jornal no ônibus porque não pode
perder o tempo da viagem. A comer sanduíche porque
não dá para almoçar. A sair do trabalho porque já é
noite. A cochilar no ônibus porque está cansado. A
deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia.
A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a
guerra. E, aceitando a guerra, aceita os mortos e que
haja números para os mortos. E, aceitando os núme-
ros, aceita não acreditar nas negociações de paz. E, não
acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia
da guerra, dos números, da longa duração.
A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir
no telefone: hoje não posso ir. A sorrir para as pes-
soas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado
quando precisava tanto ser visto.
A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o
de que necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com
que pagar. E a ganhar menos do que precisa. E a fazer
fila para pagar. E a pagar mais do que as coisas valem.
E a saber que cada vez pagar mais. E a procurar mais
trabalho, para ganhar mais dinheiro, para ter com que
pagar nas filas em que se cobra.
A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes. A
abrir as revistas e ver anúncios. A ligar a televisão
e assistir a comerciais. A ir ao cinema e engolir pu-
blicidade. A ser instigado, conduzido, desnorteado,
lançado na infindável catarata dos produtos.
A gente se acostuma à poluição. Às salas fechadas de
ar condicionado e cheiro de cigarro. À luz artificial de
ligeiro tremor. Ao choque que os olhos levam na luz
natural. Às bactérias da água potável. À contaminação

da água do mar. À lenta morte dos rios. Se acostuma
a não ouvir passarinho, a não ter galo de madrugada, a
temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta no pé,
a não ter sequer uma planta.
A gente se acostuma a coisas demais, para não sofrer.
Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afas-
tando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta
acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na pri-
meira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está
contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto
do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola
pensando no fim de semana. E se no fim de semana
não há muito o que fazer a gente vai dormir cedo e
ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado.
A gente se acostuma para não se ralar na aspereza,
para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas,
sangramentos, para esquivar-se de faca e baioneta,
para poupar o peito. A gente se acostuma para pou-
par a vida. Que aos poucos se gasta, e que, gasta
de tanto acostumar, se perde de si mesma. (COLA-
SANTI, Marina. Eu sei, mas não devia. Rio de Ja-
neiro:Rocco,1995)

Pelos comentários feitos pela voz narrativa, pode-se
concluir corretamente que a crônica:

A) Lembra-nos de como insistimos em manter nossa indi-
vidualidade, mantendo nossas vidas sob o rígido con-
trole de nossas reais necessidades.

B) Leva-nos a reflexão sobre a importância do trabalho
como única forma de atender às nossas exigências que,
a cada momento, modificam-se e ampliam-se.

C) Mostra-nos a rotina de pequenas e progressivas con-
cessões que vamos fazendo até sermos absorvidos
numa profunda situação de tristeza e esterilidade sem
sequer nos apercebamos.

D) Exemplifica-nos a necessidade de ressignificar os dis-
sabores diários para que possamos atuar com eficácia
e ativamente na sociedade.

E) Comprova-nos a importância das situações adversas
para a consolidação da nossa personalidade e fortale-
cimento dos nossos ideais.

02. (CONCURSO JARDIM/2022) O texto de COLA-
SANTI inicia cada parágrafo com a expressão "A
gente se acostuma", esse tipo de recurso é conhe-
cido como ANÁFORA, elemento que se caracteriza
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pela repetição de uma ou mais palavras no início
de versos, orações ou períodos. O resultado deste
recurso para a compreensão global do texto sugere:

A) pobreza vocabular que acarreta cansaço para o leitor;

B) aumento da expressividade da mensagem, enfatizando
o sentido de termos repetidos, tal ênfase funciona
como reflexo do cotidiano humano;

C) ênfase expressiva resultante de um exagero linguístico
deliberado para caracterizar a necessidade de se acos-
tumar com as dificuldades diárias;

D) utilização do termo fora do seu contexto significativo
normal, já que o título diz que não devíamos nos acos-
tumar;

E) é um exagero verbal que serve para reforçar os proces-
sos de individualização humana.

03. (CONCURSO JARDIM/2022) Marque a opção em
que a palavra destacada está incorretamente apli-
cada:

A) A gente se acostuma com o cheiro de ambientes fra-
grantes.

B) A rotina infligiu circunstâncias adversas aos humanos.

C) A gente se acostuma a ser fiel aos cumprimentos do
dever.

D) Nos acostumamos à cessão de pequenos momentos de
alegria.

E) Acostumamo-nos a festas beneficientes para assumir
o dever do Estado.

04. (CONCURSO JARDIM/2022) Observe o frag-
mento a seguir e depois marque a opção em que to-
das as palavras estão acentuadas pela mesma regra
da palavra destacada:
A ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na
infindável catarata dos produtos.

A) Parabéns, oásis, contrária;

B) Goiânia, rúcula, Hélio;

C) Relógio, juízes, revólver;

D) Fórum, lápis, revólver;

E) Órfão, caído, óleo.

05. (CONCURSO JARDIM/2022) Estabeleça a relação
entre os termos destacados da oração, em seguida
marque a opção CORRETA:

I. A gente se acostuma a ser instigado;

II. Se o trabalho está duro;

III. A não colher fruta no pé;

IV. Tudo é muito fácil;

V. Não achamos o outro inteligente;

VI. Adoramos flores.

( ) verbo transitivo

( ) sujeito simples

( ) pred. verbo-nominal

( ) pred. nominal

( ) objeto direto

( ) verbo de ligação.

A) II; III; IV; VI; V; I

B) I; II; III; IV; V; VI

C) VI; I; V; IV; III; II

D) V; II; III; I; IV; VI

E) III; I; II; VI; V; IV

MATEMÁTICA

06. (CONCURSO JARDIM/2022) Considere um triân-
gulo ABC, onde B̂ = 30◦, Ĉ = 45◦ e BC =
3
√
2cm. Calcule a medida do lado AC.

A)
3
√
6√

2 +
√
6
cm

B)
3
√
2√

2 +
√
6
cm

C)
6
√
6

3
√
2 +

√
6
cm

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE JARDIM

2



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR-SECITECE

UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA
COMISSÃO EXECUTIVA DE VESTIBULAR-CEV

D)
6
√
6√
2
cm

E)
3
√
3√

2 +
√
6
cm

07. (CONCURSO JARDIM/2022) Sejam x e y dois nú-
meros reais tais que 2x+ y = 5. Determine a soma
de x e y sabendo que o produto entre eles é máximo:

A)
15

4

B)
15

2

C)
10

4

D)
25

4

E)
25

2

08. (CONCURSO JARDIM/2022) Um corredor per-
corre 1km em 4min e 30s, em quanto tempo ele
percorrerá 10km, supondo que manterá o mesmo
ritmo?

A) 43min

B) 43min e 30s

C) 44min

D) 45min

E) 45min e 15s

09. (CONCURSO JARDIM/2022) Quantos anagramas
podemos formar com a palavra JARDIM que co-
mecem com uma vogal?

A) 720

B) 240

C) 48

D) 480

E) 360

10. (CONCURSO JARDIM/2022) Deseja-se pintar a
parte externa de uma escultura no formato de uma
pirâmide de base quadrada, cujo lado da base mede
5m, e a altura mede 10

√
3m. Calcule quantas latas

de tintas serão necessárias para pintar a escultura,
se com uma lata de tinta pode-se pintar 20m2?

A) 7

B) 10

C) 8

D) 11

E) 9

CONHECIMENTOS GERAIS

11. (CONCURSO JARDIM/2022) A História do nome
JARDIM tem uma estreita relação com a natureza
encontrada pelos colonizadores. Marque a alterna-
tiva que contém a resposta correta sobre essas de-
nominações que foram se constituindo ao longo do
tempo para este município.

A) São João das Flores, Barra dos Kariri, Gravatá.

B) Jardim, Barra do Gravatá, São João das Flores.

C) Barra dos Kariri, Santo Antônio das Flores, Jardim.

D) Barra do Jardim, Santo Antônio de Jardim, Jardim.

E) Santo Antônio de Jardim, Barra da Boca da Mata, Coi-
tezeiras.

12. (CONCURSO JARDIM/2022) Na atualidade a
crise entre Brasil e China é real. A China é hoje
o maior parceiro comercial do Brasil. Segunda
maior economia do mundo, a China tem no país
sul-americano um de seus principais fornecedores
de recursos naturais. O ano de 2020 ficou marcado
pelo aumento dessa crise. Entre os fatores mencio-
nados abaixo, assinale aquele que contribuiu muito
para o agravamento da crise:

A) A relação diplomática entre os dois países continua em
um caminho de paz e tranquilidade.

B) O comentário do Ministro da Educação Brasileira, no
período, Abraham Weintraub, em uma rede social, em
que insinuou que a China iria sair fortalecida da crise
atual, associando a origem da Covid-19 ao país asiá-
tico.
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C) O apoio do presidente dos EUA, Donald Trump, pro-
porcionou ao Brasil uma estreita e respeitosa relação
econômica com a China.

D) A china não importa a produção de grãos, especial-
mente soja e milho do Brasil;

E) O Brasil vem respeitando, em seus discursos oficiais,
as relações diplomáticas e nunca precisou passar por
processos de retratação.

13. (CONCURSO JARDIM/2022) "O Produto Interno
Bruto (PIB) do Ceará fechou com uma expressiva
alta de 16,70% no terceiro trimestre de 2020 em re-
lação ao segundo trimestre do mesmo ano, quando
o índice ficou em -13,452%. O resultado representa
mais que o dobro do índice nacional naquele pe-
ríodo, que foi de 7,7%, contra os -9,6% no segundo
trimestre de 2020". Fonte (https://www.ceara.gov.br/2020/12/17/). Esses da-

dos representam:

A) Queda no setor produtivo.

B) Paralisação completa da ZPE (Zona de Processamento
de Exportação).

C) Crescimento econômico mesmo em tempos de pande-
mia.

D) Crescimento bem abaixo da expectativa prevista.

E) Degeneração rápida da economia cearense.

14. (CONCURSO JARDIM/2022) Em 2020 a humani-
dade foi surpreendida pela Pandemia da COVID
19. Após várias pesquisas, os cientistas consegui-
ram criar vacinas contra tal doença que ceifou a
vida de milhares de pessoas. Sobre as vacinas é
CORRETO afirmar:

A) As vacinas não tem eficácia para a proteção do vírus.

B) Antes de serem aprovadas as vacinas não são testadas.

C) Todas as pessoas são a favor do uso de vacinas.

D) No mundo todas as pessoas já foram vacinas contra a
COVID-19.

E) No Brasil, existem os defensores e os negacionistas da
Ciência e da Vacina.

15. (CONCURSO JARDIM/2022) A produção cinema-
tográfica do Brasil tem crescido muito nos últimos
anos. Alguns filmes e documentários foram premia-
dos recentemente. Qual desses documentários bra-
sileiros ganhou muita visibilidade e foi indicado ao
Oscar em 2020?

A) Democracia em Vertigem.

B) Viramundo.

C) Aruanda

D) O Poeta e o Castelo.

E) O país de São Saruê.

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA

16. (CONCURSO JARDIM/2022) Qual o atalho para
localizar um conteúdo textual em uma página da
Web utilizando o Google Chrome?

A) Ctrl + L;

B) Ctrl + F;

C) Ctrl + F4;

D) Ctrl + T;

E) Ctrl + K.

17. (CONCURSO JARDIM/2022) Qual comando é uti-
lizado no Linux para criação de diretórios?

A) mkdir;

B) wd;

C) pwd;

D) cd;

E) rmdir.

18. (CONCURSO JARDIM/2022) Qual o tamanho má-
ximo do nome de um arquivo, em caracteres, supor-
tado por sistemas de arquivo ext3?

A) 260;

B) 250;

C) 246;
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D) 256;

E) 255.

19. (CONCURSO JARDIM/2022) Assinale a alterna-
tiva que corresponde ao tipo de arquivos com ex-
tensão DOTX.

A) Arquivos de documentos do MS Word;

B) Arquivos de planilhas do MS Excel;

C) Arquivos de documento do Google Docs;

D) Arquivos de modelo do MS Word;

E) Arquivos de texto compactado via MD5.

20. (CONCURSO JARDIM/2022) Analise as afirma-
ções abaixo e assinale a ERRADA.

A) Modens são periféricos de entrada e saída de dados;

B) Discos rígidos são dispositivos de memória auxiliar;

C) Pen drive é um dispositivo de memória auxiliar;

D) SSD são dispositivos de memória volátil;

E) CD/DVD são dispositivos de memória não volátil.

DIREITO ADMINISTRATIVO

21. (CONCURSO JARDIM/2022) Assinale a alterna-
tiva CORRETA: Segundo a Constituição Federal
do Brasil, os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito
e dos Secretários municipais são fixados por:

A) por resolução de iniciativa da Câmara Municipal.

B) por lei de inciativa da Câmara Municipal.

C) por resolução de iniciativa do Executivo Municipal.

D) por lei de iniciativa do Executivo Municipal.

E) por Decreto de iniciativa da Câmara Municipal.

22. (CONCURSO JARDIM/2022) Assinale a alterna-
tiva INCORRETA: Segundo a Constituição Federal
do Brasil, compete aos municípios:

A) legislar sobre assuntos de interesse local.

B) suplementar a legislação federal e a estadual no que
couber.

C) criar, organizar e suprimir distritos, observada a legis-
lação estadual.

D) legislar sobre matéria processual.

E) prestar, com cooperação técnica e financeira da União
e do Estado, programas de educação infantil e de en-
sino fundamental.

23. (CONCURSO JARDIM/2022) Assinale a alterna-
tiva CORRETA: Segundo a doutrina pacífica a ad-
ministração pública em sentido formal é:

A) o conjunto de órgãos instituídos para consecução dos
objetivos do Governo.

B) o conjunto de funções necessárias aos serviços públi-
cos em geral.

C) o desempenho perene e sistemático, legal e técnico.

D) todo aparelhamento do Estado preordenado à realiza-
ção dos serviços.

E) segundo a competência do órgão de seus agentes.

24. (CONCURSO JARDIM/2022) Assinale a alterna-
tiva CORRETA, Segundo a doutrina pacífica enti-
dades autárquicas são:

A) são pessoas de direito público devendo a lei definir as
respectivas áreas de atuação.

B) são pessoas jurídicas de direito público, de natureza
meramente administrativa, criadas por lei específica.

C) são pessoas jurídicas de direito privado, instituída sob
a forma de sociedade de economia mista ou empresa
pública.

D) são pessoas jurídicas de direito privado que, por lei são
autorizadas a prestar serviços ou realizar atividades de
interesse coletivo ou público.

E) são pessoas jurídicas de direito público que integram a
estrutura organizacional do Estado.

25. (CONCURSO JARDIM/2022) Assinale a alterna-
tiva CORRETA: São pessoas físicas incumbidas,
definitiva ou transitoriamente, do exercício de al-
guma função estatal.
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A) agentes públicos.

B) agentes políticos.

C) agentes de governo.

D) agentes credenciados.

E) agentes privados.

26. (CONCURSO JARDIM/2022) Assinale a alterna-
tiva CORRETA: São os componentes do Governo
nos seus primeiros escalões, investidos em cargos,
funções, mandatos ou comissões, por nomeação,
eleição, designação ou delegação.

A) agentes públicos.

B) agentes políticos.

C) agentes de governo.

D) agentes delegados.

E) agentes privados.

27. (CONCURSO JARDIM/2022) Assinale a alterna-
tiva CORRETA: são particulares que recebem a in-
cumbência da execução de determinada atividade,
obra ou serviço público.

A) agentes públicos.

B) agentes políticos.

C) agentes de governo.

D) agentes delegados.

E) agentes privados.

28. (CONCURSO JARDIM/2022) Assinale a alterna-
tiva CORRETA: são pessoas físicas que recebem a
incumbência da Administração para representa-la
em determinado ato ou praticar certa atividade es-
pecífica, mediante remuneração do poder público.

A) agentes públicos.

B) agentes políticos.

C) agentes de governo.

D) agentes credenciados.

E) agentes privados.

29. (CONCURSO JARDIM/2022) Assinale a alterna-
tiva CORRETA: Implícito na Constituição Federal,
também chamado de princípio de proibição de ex-
cesso e objetiva aferir a compatibilidade entre os
meios e os fins de modo a evitar restrições desne-
cessárias ou abusivas por parte da administração
pública, podemos dizer tratar-se do princípio da:

A) publicidade.

B) razoabilidade.

C) legitimidade.

D) transparência.

E) moralidade.

30. (CONCURSO JARDIM/2022) Assinale a alterna-
tiva CORRETA: Exige que a atividade administra-
tiva seja exercida com presteza, perfeição e rendi-
mento funcional, podemos dizer tratar-se do prin-
cípio da:

A) publicidade.

B) razoabilidade.

C) legitimidade.

D) eficiência.

E) moralidade.

REGIME JURÍDICO ÚNICO DO SERVIDOR DE JARDIM

31. (CONCURSO JARDIM/2022) Assinale a alterna-
tiva INCORRETA. Segundo o Regime Jurídico
único dos Servidores do Município de Jardim (Lei
Complementar nº 003/98 de 29 de maio de 1998),
são modalidades de provimento em serviço público:

A) nomeação.

B) promoção.

C) acesso.

D) progressão.

E) reversão.
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32. (CONCURSO JARDIM/2022) Assinale a alterna-
tiva INCORRETA. Segundo o Regime Jurídico
único dos Servidores do Município de Jardim (Lei
Complementar nº 003/98 de 29 de maio de 1998),
com relação ao concurso público, podemos afirmar
que:

A) a investidura em cargo de provimento efetivo será me-
diante concurso público, através de provas escritas, po-
dendo também ser exigidas provas prático-orais e de
títulos.

B) o concurso terá validade de 03 (três) anos, podendo ser
prorrogado uma única vez, por igual prazo.

C) no concurso público para o provimento de cargo em
que se exija grau universitário ou para o magistério, é
obrigatória provas de títulos. Público.

D) exigir-se-á, se for o caso, para ocorrer com as despesas
do concurso público, o pagamento prévio de taxa de
inscrição.

E) não se abrirá outro concurso enquanto houver candi-
dato aprovado em concurso anterior, com o prazo de
validade não expirado, pois integrarão a reserva téc-
nica de convocação.

33. (CONCURSO JARDIM/2022) Assinale a alterna-
tiva INCORRETA. Segundo o Regime Jurídico
único dos Servidores do Município de Jardim (Lei
Complementar nº 003/98 de 29 de maio de 1998).
Com relação ao ato de posse e do exercício, pode-
mos afirmar:

A) é condição para a posse prévia inspeção médica oficial,
e que resulte na comprovação da capacitação física e
mental para o exercício do cargo.

B) tem-se o exercício efetivo do cargo o desempenho das
atribuições deveres e responsabilidades.

C) a posse ocorrerá no prazo de 20 (vinte) dias conta-
dos da publicação do ato de provimento, prorrogável
por igual prazo, a requerimento do interessado, depen-
dendo da conveniência da autoridade.

D) a autoridade competente do órgão para o qual foi de-
signado o servidor empossado compete dar-lhe exercí-
cio.

E) o servidor apresentará , ao órgão competente, os ele-
mentos necessários ao seu assentamento.

34. (CONCURSO JARDIM/2022) Assinale a alterna-
tiva CORRETA. Segundo o Regime Jurídico único
dos Servidores do Município de Jardim (Lei Com-
plementar nº 003/98 de 29 de maio de 1998. Ao en-
trar em exercício, o servidor nomeado para o cargo
em provimento efetivo ficará sujeito a observação
de um estágio probatório, o que uma vez cumpri-
das as exigências legais lhe assegurará:

A) reversão.

B) estabilidade.

C) readaptação.

D) promoção.

E) progressão.

35. (CONCURSO JARDIM/2022) Assinale a alterna-
tiva INCORRETA. Segundo o Regime Jurídico
único dos Servidores do Município de Jardim (Lei
Complementar nº 003/98 de 29 de maio de 1998). A
vacância de cargo público decorrerá de:

A) reintegração.

B) demissão.

C) aposentadoria.

D) falecimento.

E) transferência.

36. (CONCURSO JARDIM/2022) Assinale a alterna-
tiva INCORRETA. Segundo o Regime Jurídico
único dos Servidores do Município de Jardim (Lei
Complementar nº 003/98 de 29 de maio de 1998).
O afastamento do servidor da função de direção,
chefia ou assessoramento dar-se-á a pedido, por dis-
pensa nos casos de:

A) promoção.

B) cumprimento de prazo exigido para rotatividade na
função, por força de lei.

C) por falta de exação no exercício de suas atribuições,
segundo processo administrativo, para o qual foi de-
signado por prazo incerto e depois de seu vencimento.

D) investido o servidor em mandato eletivo para o qual
deva se afastar do cargo.

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE JARDIM

7



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR-SECITECE

UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA
COMISSÃO EXECUTIVA DE VESTIBULAR-CEV

E) se de livre escolha a nomeação, por mera conveniência
da autoridade que o investiu.

37. (CONCURSO JARDIM/2022) Assinale a alterna-
tiva CORRETA. Segundo o Regime Jurídico único
dos Servidores do Município de Jardim (Lei Com-
plementar nº 003/98 de 29 de maio de 1998). Trata-
se de deslocamento do servidor, com o respectivo
cargo, para o quadro de pessoal de outro órgão ou
Poder do Município.

A) cessão.

B) redistribuição.

C) substituição.

D) remoção.

E) concessão.

38. (CONCURSO JARDIM/2022) Assinale a alterna-
tiva INCORRETA. Segundo o Regime Jurídico
único dos Servidores do Município de Jardim (Lei
Complementar nº 003/98 de 29 de maio de 1998).
Além dos vencimentos e das vantagens serão defe-
ridas ao servidor as seguintes gratificações:

A) pelo exercício da função de direção, chefia ou assesso-
ramento.

B) natalina.

C) residual.

D) noturna.

E) férias.

39. (CONCURSO JARDIM/2022) Assinale a alterna-
tiva INCORRETA. Segundo o Regime Jurídico
único dos Servidores do Município de Jardim (Lei
Complementar nº 003/98 de 29 de maio de 1998). O
servidor que trabalhe com habitualidade em local
insalubre ou em contato permanente com substân-
cias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, faz
jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efe-
tivo mediante as seguintes condições:

A) são acumuláveis os adicionais de insalubridade e peri-
culosidade.

B) o direito o adicional de insalubridade ou periculosi-
dade cessa com a eliminação das condições ou riscos
que deram causa à sua concessão.

C) haverá permanente controle da atividade dos servido-
res em exercício ou operação em locais considerados
insalubres, perigosos ou penosos.

D) a servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto
durar essa condição das operações e locais considera-
dos insalubres, perigosos ou penosos.

E) a designação de locais penosos, insalubres ou perigo-
sos dar-se-á através de norma específica.

40. (CONCURSO JARDIM/2022) Assinale a alterna-
tiva INCORRETA. Segundo o Regime Jurídico
único dos Servidores do Município de Jardim (Lei
Complementar nº 003/98 de 29 de maio de 1998).
O servidor fará jus a 30 (trinta) dias de férias, que
podem ser acumuladas, até o máximo de dois perío-
dos, no caso de necessidade do serviço, ressalvados
os casos específicos do magistério e de atividades
a ele vinculadas. Do enunciado podemos afirmar
que:

A) para o primeiro período de férias serão exigidos 12
(doze) meses de exercício.

B) é permitido levar em conta de férias qualquer falta ao
serviço.

C) o pagamento da remuneração das férias será efetuado
até 05 (cinco) dias antes do início do respectivo pe-
ríodo.

D) no cálculo do abono pecuniário será considerado o va-
lor adicional de férias.

E) as férias somente poderão ser interrompidas por mo-
tivo de calamidade pública , de superior interesse pú-
blico, para atender convocação do júri, serviços eleito-
rais ou militares.
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