
 

 

 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

 
    

 
 
 
 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

01 - Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala. 
02 - Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 40 questões. Se não estiver completo, exija 
outro do fiscal da sala. 
03 - Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma alternativa correta.  
04 - Ao receber a folha de respostas, escreva seu nome, o nome do cargo, o número da identidade, a data de 
nascimento, o endereço, a cidade e assine o cartão de identificação. Qualquer irregularidade observada, comunique 
imediatamente ao fiscal. 
05 - Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de 
respostas. 
06 - Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica azul ou preta e faça as marcas de acordo 
com o exemplo. A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras. Exemplo: 
 

                      Forma correta:   Forma errada:  ����  ���� ���� 
 
07 - Só marque uma resposta para cada questão. 
08 - Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas pois isso poderá prejudicá-lo. 
09 - Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será considerada como 
respondida corretamente por todos os candidatos presentes.  
10 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 
11 - Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios 
gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o Folha Resposta. 
12 - O tempo disponível para estas provas de questões objetivas é de 4 horas. 
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Rascunho 
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Língua Portuguesa 
 

Leia o poema abaixo e responda as questões 01 e 
02: 
 

Apenas mais uma de Amor 
(Lulu Santos) 

 
Eu gosto tanto de você 
Que até prefiro esconder 

Deixo assim ficar 
Subentendido 

 
Como uma idéia que existe na cabeça 

E não tem a menor obrigação de acontecer. 
 

01) Qual é o tema central do poema acima 
transcrito? 
 
a) A rápida passagem do tempo e fugacidade dos 

momentos felizes, demonstrando o desejo de 
desfrutar intensamente do amor. 

b) O eu-lírico deseja aproveitar ao máximo cada 
momento e mostra-se dedicado ao seu amor. 

c)  O amor idealizado e não correspondido, 
transforma o amador na coisa amada e o eu-lírico 
prefere ocultar o intenso amor que sente. 

d) O eu-lírico constrói a canção partindo de uma tese 
inicial de origem platônica em que o ser que ama se 
identifica com o ser amado. 

e) A metamorfose pela qual passa a vida humana 
quando descobre o amor. 

 
02) Qual a correta separação silábica da palavra 
subentedido presente no texto? 
  
a)  sub-en-ten-di-do. 
b) su-be-n-ten-di-do. 
c) su-ben-ten-di-do. 
d) suben-ten-di-do. 
e) su-b-en-ten-di-do. 
 
03) Qual das palavras abaixo está escrita de forma 
correta de acordo com as regras da última reforma 
ortográfica da língua portuguesa? 
 
a) Vice presidente. 
b) Ponta-pé. 
c) Recém-casado. 
d) Sem terra. 
e) Prévestibular. 
 
04) Assinale a alternativa em há erro de grafia: 
 
a) Espezinhar – acesso – gergelim. 
b) Evasão – punção – abstinência. 
c) Indecente – precoce – semita. 

d) Parótida – nepotismo – paquímetro. 
e) Capim – girassol – mussarela. 
 
05) Complete as lacunas abaixo e assinale a 
alternativa correta: 
 
“Muitos torcedores foram impedidos de entrar no 
ginásio, _____________ os ingressos disponíveis 
eram insuficientes. Mesmo assim, alguns 
torcedores permaneceram fora do ginásio 
reclamando e tentando descobrir o ____________ 
do problema. 
 
a) porquê – porque. 
b)  porque – por quê. 
c)  por quê – porquê. 
d)  porque – porquê. 
e)  porque – por que. 
 
06) Imagine que você tem a incumbência de dar 
uma notícia triste a uma pessoa, mas usando um 
eufemismo.  Então, a frase correta seria: 
 
a) A sua sogra morreu. 
b) O seu marido já era. 
c) A sua avozinha descansou. 
d) A sua sogra bateu as botas. 
e) O seu cunhado tem câncer, portanto, está morto. 
 
07) Identifique a figura de linguagem presente na 
frase abaixo: 
 

“Todos os dias lia Euclides da Cunha.” 
 
a) Prosopopéia. 
b)  Metáfora. 
c)  Catacrese. 
d)  Hipérbole. 
e)  Metonímia. 
 
08) Assinale a alternativa em que os sinais de 
pontuação foram usados corretamente. 
 
a) Naquele dia, Guilherme e Márcia, um lindo casal, 

viveu fortes emoções. 
b) Guilherme e Márcia, estão acostumados com esta 

situação. 
c) Naquele dia, Guilherme e Márcia viveram, fortes 

emoções. 
d) Naquele dia Guilherme e Márcia viveram fortes 

emoções. 
e) Guilherme e Márcia estão acostumados, com esta 

situação. 
 
09) Identifique a figura de linguagem presente na 
frase abaixo: 
 

“O pé da cadeira está quebrado.” 
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a) Pleonasmo. 
b)  Metonímia. 
c)  Metáfora. 
d)  Catacrese. 
e)  Hipérbole. 
 
10) Enumere e segunda coluna de acordo com a 
primeira conforme o significado de cada palavra: 
 
1. Acender. 
2. Ascender. 
3. Caçar. 
4. Cassar. 
5. Acento. 
6. Assento. 

 
(    ) Inflexão da voz. 
(    ) Perseguir. 
(    ) Por fogo a. 
(    ) Anular. 
(    ) Objeto onde se senta. 
(    ) Elevar-se. 
 
a) 6, 4, 2, 3, 5, 6. 
b) 5, 3, 1, 4, 6, 2. 
c) 2, 4, 6, 3, 5, 1. 
d) 1, 3, 5, 4, 6, 2. 
e) 5, 3, 2, 4, 6, 1. 
 

Matemática 
 
11)  Rosa é dona de um restaurante. Ela faturou 
R$ 854,00 na segunda-feira, R$ 427,00, na terça, 
R$ 389,00 na quarta e R$ 925,00 na quinta. 
Considerando as vendas de segunda à sexta-feira, 
o faturamento total dessa semana foi de R$ 
3.167,00. Qual o valor que Rosa lucrou na sexta-
feira? 
 
a) 634,00. 
b)  325,00. 
c)  456,00. 
d)  572,00. 
e)  595,00. 
 
12)  Rodrigo está perfurando um poço artesiano 
em sua residência, considerando que o poço será 
revestido internamente com 15 manilhas de 
concreto de 120 cm de altura, determine a 
profundidade do poço artesiano em metros: 
 
a) 15. 
b)  16. 
c)  18. 
d)  23. 
e)  12. 

13) Qual é a soma dos trinta primeiros termos da 
P.A dada por (4; 9; 14; . . .)? 
 
a)  2295. 
b) 1995. 
c)  1785. 
d)  2955. 
e)  1895. 

 
14) Sendo a expressão 6-1+31+170, então ela é igual 
a: 
 
a) 13. 

 4 
b) 9. 

4 
c) 36. 

 7 
d) 25. 

 6 
e) 94. 

 3 
 
15) O produto das soluções da equação 
exponencial 22x-52x+4=0 é: 
 
a) 2. 
b) 4. 
c) 8. 
d) 16. 
e) 0. 
 
16) Um polígono com 9 lados é chamado de: 
 
a) Icoságono. 
b)  Dodecágono. 
c)  Eneágono. 
d)  Hexadecágono. 
e)  Hectágono. 
 
17) Qual a soma dos cinco primeiros termos da 
P.A. dada por (5; 8 ....)? 
 
a) 38. 
b) 55. 
c) 43. 
d) 34. 
e) 59. 
 
18) Em uma pequena fazenda há galinhas e 
ovelhas  perfazendo o total de 14 cabeças e 38 pés. 
A diferença entre o número de galinhas  e ovelhas 
é? 
 
a) 4. 
b) 5. 
c) 8. 



5 

 

d) 2. 
e) 6. 
 
19) Um capital aplicado a juros simples, à taxa de 
2,5% ao mês, triplica em n meses, então   n  , é: 
                 2,5 
a) 4. 
b) 8. 
c) 16. 
d) 24. 
e) 32. 
 
20) Sendo   sen 1125° - cos ππππ    , então seu valor  
             2 
aproximado é: 
 
a) 0,3. 
b) 1,7. 
c) 1,3. 
d) 0,7. 
e) 3,2. 
 

Legislação 
 
21) Conforme disposto na Lei Orgânica, o 
Município de Almirante Tamandaré do Sul/RS é 
pessoa jurídica de direito __________ , integrante 
de forma indissolúvel do Estado do Rio Grande 
do Sul e da República Federativa do Brasil: 
 
a) Legislativo público. 
b) Privado externo. 
c) Executivo interno. 
d) Público interno. 
e) Externo público. 
 
22) Assinale a alternativa INCORRETA de 
acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Almirante Tamandaré do Sul/RS: 
 
a) O dia 15 de abril, aniversário da cidade, é a data 

magna municipal. 
b) São Poderes do Município, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo. 
c) São símbolos do Município, o Brasão, a Bandeira e 

o Hino, representativos de sua cultura e história. 
d) São distritos de Almirante Tamandaré do Sul, o 1º 

Distrito de Rincão do Segredo e o 2º Distrito de 
Linha Vitória. 

e) São bens do Município todas as coisas móveis e 
imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe 
pertençam. 

 
23) De acordo com a Lei Orgânica  do  Município 
de Almirante Tamandaré do Sul/RS, sobre o 
Poder Legislativo é correto afirmar: 
 

a) O Poder Legislativo do Município é exercido pela 
Prefeitura Municipal. 

b) Cada legislatura terá duração de cinco anos, 
compreendendo cada ano uma sessão legislativa. 

c) A Câmara Municipal será composta por 09 
vereadores, eleitos pelo sistema proporcional, como 
representantes do povo e funcionará de acordo 
com o seu Regimento Interno. 

d) As reuniões da Câmara serão extraordinárias ou 
solenes somente. 

e) O vereador que não tomar posse na data prevista 
deverá fazê-lo dentro do prazo de 24 horas, sob 
pena de perda do mandato. 

 
24) Analise os itens abaixo, segundo o Capítulo II 
da Lei Orgânica do Município de Almirante 
Tamandaré do Sul/RS, marque V para 
Verdadeiro, F para Falso e assinale a alternativa 
correta: 
 
(      ) O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, 

auxiliado pelos Vereadores eleitos. 
(      ) O Vice-Prefeito exercerá as funções de Prefeito 

nos casos de impedimento do titular e lhe 
sucederá em caso de vaga, podendo se recusar 
em fazê-lo por motivo de foro íntimo. 

(      ) Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-
Prefeito, ou vacância do cargo, assumirá a 
administração municipal o Presidente da 
Câmara, não podendo se recusar em fazê-lo. 

 
a) V, V, V. 
b) F, V, F. 
c) V, F, F. 
d) V, F, V. 
e) F, F, V. 
 
25) Conforme a Lei Orgânica do Município de 
Almirante Tamandaré do Sul/RS, Compete ao 
Prefeito: 
 
a) Representar o Município somente em juízo. 
b) Vetar projetos de lei, total ou parcialmente. 
c) Iniciar o processo executivo, na forma e nos casos 

previstos na Lei Orgânica. 
d) Contratar a prestação de serviços e obras, sendo 

desnecessária a existência de procedimento 
licitatório. 

e) Prestar à Câmara Municipal, no prazo de trinta dias, 
as informações solicitadas sobre projeto de lei em 
tramitação na Câmara. 

 
26) O artigo 58 da Lei Orgânica do Município de 
Almirante Tamandaré do Sul/RS, dispõe que o 
Prefeito não poderá afastar-se do Município e do 
Estado por mais de _______ dias, e do País por 
mais de ______ dias, sem licença da Câmara, sob 
pena de extinção do mandato.  
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a) cinco – dez. 
b) quatro – dois. 
c) três – cinco. 
d) seis – sete. 
e) dez – três. 
 
27) De acordo o artigo 3º da Constituição Federal 
de 1988, constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil: 
 

I. Garantir o desenvolvimento nacional. 
II. Fundamentar o pluralismo político. 
III. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens. 
 
28) Com base em seus conhecimentos sobre o 
artigo 5° da Constituição Federal de 1988, assinale 
a alternativa INCORRETA: 
 
a) Homens e mulheres são iguais em direitos e 

obrigações, nos termos da Constituição Federal. 
b) É assegurada, nos termos da lei, a prestação de 

assistência religiosa nas entidades civis e militares 
de internação coletiva. 

c) É livre a manifestação do pensamento, sendo 
permitido o anonimato. 

d) Ninguém será submetido à tortura nem a 
tratamento desumano ou degradante. 

e) É garantido o direito de propriedade. 
 
29) Conforme disposto na Constituição Federal de 
1988, a prática do racismo constitui crime 
________________________, sujeito à pena de 
reclusão, nos termos da lei: 
 
a) litigante e contraditório. 
b) de caráter perpétuo. 
c) inadmissível e inafiançável. 
d) prescritivo e extraditório. 
e) inafiançável e imprescritível. 
 
30) Segundo o artigo 5° da CF/88, inciso LXXVI, 
são gratuitos para os reconhecidamente pobres, 
na forma da lei: 
 

I. Registro civil de nascimento. 
II. Registro civil de casamento. 
III. Título de eleitor. 
IV. Certidão de óbito. 
 
a) Somente os itens I, III e IV. 
b) Somente os itens I e IV. 

c) Somente os itens II e III. 
d) Somente o item I. 
e) Todos os itens. 
 

Conhecimentos Específicos 
 
31) São componentes do Hardware: 
 
a) Memória Principal, Placa Mãe, Processador. 
b) Placa Mãe, Impressora, Cabo de transmissão de 

dados. 
c) Processador, Memória Secundária, Scanner. 
d) Memória Intermediária, Processador, Impressora. 
e) Scanner, Placa Mãe, Memória Principal. 
 
32) É uma rede de computador utilizada na 
interconexão de computador, equipamentos e 
processadores com a finalidade de troca de dados: 
 
a) HTTP. 
b) WWW. 
c) Wireless. 
d) LAN. 
e) ADSL. 
 
33) Marque V quando verdadeiro e F quando falso 
e assinale a alternativa correta: 
 
( )  Mesmo quem não seja agente público, mas 

apenas pessoa física ou jurídica privada que 
receba subvenção estatal ou manipule dinheiro 
público, tem o dever de prestar contas. 

( )  Como todo o agente público é administrador 
da res publica, a responsabilidade surge como 
decorrência do regime republicano. 

( )  O desvio de finalidade acontece quando o 
agente público pratica o ato por motivos ou fins 
diversos daqueles legalmente fixados ou 
requeridos pelo interesse público. 

( )  A omissão não é ato administrativo, pois 
significa exatamente a falta de ação quando esta 
seria possível e necessária para a satisfação do 
interesse público. 

 
a) V, F, V, F. 
b) V, V, F, V. 
c) F, F, V, V. 
d) V, V, V, F. 
e) V, V, V, V. 
 
34) É ato de produção jurídica primário, porque 
fundado única e diretamente no poder soberano, 
do qual constitui exercício direto e primário: 
 
a) Jurisdição. 
b) Legislação. 
c) Licitação. 
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d) Concessão. 
e) Autorização.  
 
35) Sobre o Poder Executivo é correto afirmar: 
 
a) É representado, em nível nacional, pelo presidente 

da república. 
b) Uma de suas obrigações é manter as forças 

armadas. 
c) Tem competência de administrar órgãos públicos 

de serviços à população, como por exemplo, 
bancos. 

d) Ministros, Desembargadores e Conciliadores 
formam sua classe de congregados. 

e) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
36) Quando em um site de busca queremos 
encontrar algo específico sobre algum assunto, 
devemos colocar o item procurado entre: 
 
a) Ponto e vírgula. 
b) Virgulas. 
c) Aspas. 
d) Parênteses. 
e) Colchetes. 
 
37) Após quantos anos de efetivo exercício são 
considerados estáveis os servidores nomeados 
para cargo de provimento efetivo em virtude de 
aprovação em concurso público: 
 
a) 3 anos. 
b) 1 ano. 
c) 4 anos. 
d) 2 anos. 
e) 5 anos. 
 
38) Conforme seus conhecimentos de Direito 
Administrativo assinale a alternativa correta: 
 
a) Subsídio é a remuneração paga em parcela única 

aos empregados públicos. 
b) O funcionário nomeado por concurso tem direito à 

posse. 
c) É vedada a acumulação de cargos públicos, 

empregos ou funções em qualquer hipótese. 
d) O prazo de validade do concurso público é de até 

um ano, prorrogável uma vez, por igual período. 
e) Na aposentadoria voluntária é necessário mais de 

vinte anos no serviço público, cinco anos no cargo. 
 
39) Relacione a segunda coluna de acordo com a 
primeira, conforme os significados dos princípios 
básicos da Administração Pública: 
 
1. Publicidade. 
2. Eficiência. 
3. Impessoalidade. 

4. Moralidade. 
 
(     )  A finalidade de todos os atos deve ser pública, 

sem dispensar o tratamento nos moldes da 
isonomia. 

(     )  A Administração pública deve obedecer além da 
lei a moral. 

(     )  A Administração deve publicar seus atos para 
existir transparência. 

(     )  A forma da Administração Pública deve atentar 
aos padrões modernos de gestão. 

 
a) 1, 2, 3, 4. 
b) 2, 1, 4, 3. 
c) 4, 3, 2, 1. 
d) 3, 4, 1, 2. 
e) 2, 4, 3, 1. 
 
40) Os fins da Administração Pública se resumem 
em um único objetivo: 
 
a) O bem comum da coletividade administrada. 
b) Cumprir os princípios da eficiência, legalidade, 

impessoalidade e moralidade. 
c) Gerir interesses, segundo a lei, a moral e a 

finalidade dos bens entregues à guarda e 
conservação alheias. 

d) Realizar atividades que atendam concreta, direta e 
imediatamente os desejos do Estado. 

e) As alternativas “b” e “c” estão corretas. 
 
 


