
 

 

 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

 
    

 
 
 
 
 

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. 
 
 



2 

 

Rascunho 
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Língua Portuguesa 
 

O trecho abaixo serve de base para as questões 01, 
02 e 03. Leia com atenção e responda: 
  
“A maior alegria do brasileiro é hospedar alguém, 
mesmo um desconhecido que lhe peça pouso, numa 
noite de chuva.” 

(Cassiano Ricardo, in O Homem Cordial) 
 
01) Segundo extraímos do texto o povo brasileiro: 
  
a) Tem predileção em dar pouso em noites chuvosas. 
b) Abre as portas de sua casa somente aos conhecidos. 
c) Não tem outra alegria na vida senão a de dar pouso 

a pessoas, independente de serem conhecidas ou 
não. 

d) Põe a hospitalidade acima da prudência. 
e) Não é prudente, por aceitar hóspedes no período 

da noite. 
 
02) A palavra mesmo pode ser trocada, no texto, 
sem alteração de sentido, por: 
 
a) Inquestionavelmente. 
b) Certamente. 
c) Até. 
d) Quando. 
e) Exceto. 
 
03) A expressão “A maior alegria do brasileiro” 
pode ser entendida como: 
 
a) Uma personificação. 
b) Uma hipérbole. 
c) Uma ironia. 
d) Uma metáfora. 
e) Uma catacrese. 
 
04) Assinale a alternativa em que 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) Assinale a alternativa que contenha dois pares 
de antônimos correspondentes e escritos 
corretamente: 
 
a) Mau e bom / bem e mal. 
b) Bem e mau / bom e mal. 
c) Mal e bom / mau e bem 
d) Bem e mal / bom e mal. 
e) Bem e mau / bom e mau. 

06) Figuras de linguagem podem ser formas 
criativas, inteligentes e bastante eficazes de usar a 
linguagem. E assim fazemos em nosso dia-a-dia. 
Observe: 
 
Nossa! O Brasil tem a menor carga tributária do 
planeta, uma maravilha! 
 
Esta frase é: 
 
a) Metafórica. 
b) Irônica. 
c) Assindética. 
d) Autoritária. 
e) Exagerada. 
 
07) Assinale a alternativa na qual todas as palavras 
estão escritas corretamente: 
 
a) Preconceito – cafageste – maçudo. 
b) Beisebol – pontífice – machixe. 
c) Degradação – ingênito – microorganismo. 
d) Musulmano – bússula – distância. 
e) Estrônsio – canalizar – diverção. 
 
08) A morfologia trata da estrutura das palavras e 
a sintaxe trata da relação coerente entre as 
palavras para a formação de frases. Como se 
chama o processo morfológico que faz com que 
as palavras se combinem coerentemente para a 
formação de frases? 
 
a) Formação. 
b) Conjugação. 
c) Contração. 
d) Flexão. 
e) Conjunção. 
 
09) São considerados substantivos coletivos, 
EXCETO: 
 
a) Classificar. 
b) Cardume. 
c) Arquipélago. 
d) Quadrilha. 
e) Banda. 
 
10) A divisão silábica está correta em: 
 
a) Des-su-so. 
b) Trans-a-tlân-ti-co. 
c) Mu-i-to. 
d) Pro-rro-gar. 
e) Ad-ven-to. 
 

Legislação 
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11) Conforme disposto na Lei Orgânica 
Municipal,  o Município de Almirante Tamandaré 
do Sul/RS, é pessoa jurídica de direito 
__________ interno, integrante de forma 
indissolúvel do Estado do Rio Grande do Sul e da 
República Federativa do Brasil: 
 
a) legislativo. 
b) público. 
c) privado. 
d) executivo. 
e) fundamentalmente. 
 
12) Assinale a alternativa INCORRETA de acordo 
com seus conhecimentos sobre 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. 

 
13) A Câmara Municipal de Almirante 
Tamandaré do Sul/RS é composta por 
__________ vereadores, eleitos pelo sistema 
proporcional, como representantes do povo e 
funcionará de acordo com o seu Regimento 
Interno: 
 
a) 12. 
b)  10. 
c)  15. 
d)  09. 
e)  13. 
 
14) 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 
correspondente: 
 
(      ) 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. 

(      ) 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) F, F, V. 
d) V, F, F. 
e) V, F, V. 
 
15) Conforme a Lei Orgânica de Almirante 
Tamandaré do Sul/RS, compete ao Prefeito: 
 
a) Representar o Município somente em juízo. 
b) Decretar feriado nacional, na forma e nos casos 

previstos na Lei Orgânica. 
c) Contratar a prestação de serviços e obras, com 

dispensa de processo licitatório. 
d) Vetar projetos de lei, total ou parcialmente. 
e) Prestar à Câmara Municipal, dentro de trinta dias, 

as informações solicitadas sobre projeto de lei em 
tramitação na Câmara. 

 
16) 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  três dias, sem licença da Câmara, sob 
pena de extinção do mandato.  
 
a) cinco. 
b) dez. 
c) quatro. 
d) três. 
e) seis. 
 
17) De acordo com a Constituição Federal de 
1988, art. 3°, constituem objetivos fundamentais 
da República Federativa do Brasil: 
 

I. Garantir o desenvolvimento nacional. 
II. Proibir 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. 
 
18) Com base em seus conhecimentos sobre o 
artigo 5° da Constituição Federal de 1988, assinale 
a alternativa INCORRETA: 
 
a) É livre a manifestação do pensamento, sendo 

permitido o anonimato. 
b) Homens e mulheres são iguais em direitos e 

obrigações, nos termos desta Constituição. 
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c) É assegurada, nos termos da lei, a prestação de 
assistência religiosa nas entidades civis e militares 
de internação coletiva. 

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

e) É garantido o direito de propriedade. 
 
19) Conforme disposto na Constituição Federal de 
1988, a prática do racismo constitui crime 
_____________e imprescritível, sujeito à pena de 
reclusão, nos termos da lei: 
 
a) perpétuo. 
b) extraditório. 
c) inadmissível. 
d) inafiançável. 
e) impróprio. 
 
20) Segundo o artigo 5° da CF/88, parágrafo 
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 II e III. 
c) Somente os itens I e IV. 
d) Somente o item I. 
e) Todos os itens. 
 

Conhecimentos Específicos  
 
21) São consideradas ações positivas no 
relacionamento humano no trabalho: 
 
a) Companheirismo. 
b) Arrogância. 
c) Impaciência. 
d) Apatia. 
e) Falta de iniciativa. 
 
22) As relações humanas no trabalho podem ser 
influenciadas: 
 
a) Pelo individualismo. 
b) Pelas idéias políticas. 
c) Pelas tradições. 
d) Pelos costumes. 
e) Todas as alternativas acima estão corretas. 

 
23) São consideradas forças que impulsionam 
positivamente o relacionamento humano no 
trabalho: 
 

I. A iniciativa. 
II. A empatia. 
III. A apatia. 
IV. A motivação. 
 
a) Somente os itens I e II estão corretos. 
b) Somente os itens I e IV estão corretos. 
c) Somente os itens I, II e IV estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
e) Todos os itens estão incorretos. 
 
24) No relacionamento humano no trabalho, 
saber ouvir é considerado tão importante quanto 
saber falar. São consideradas regras elementares 
para um bom relacionamento interpessoal: 
 

I. Não interromper o outro quando está falando. 
II. Não ser agressivo. 
III. Não impor as próprias idéias. 
IV. Compreender as pessoas a partir do ângulo de 

visão delas. 
 
a) Somente os itens I, II e III estão corretos. 
b) Somente os itens I e II estão corretos. 
c) Somente os itens II e III estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
e) Todos os itens estão incorretos. 
 
25) Para que a equipe seja eficiente, é necessário 
conhecermos as seguintes regras de ética e 
disciplina no trabalho: 
 

I. Evitar cortar a palavra a quem fala e esperar a 
sua vez. 

II. Controlar as suas reações agressivas, evitando 
ser indelicado ou mesmo irônico. 

III. Evitar o “passar por cima” de seu chefe 
imediato. 

IV. Evitar o tomar a responsabilidade atribuída a 
outro. 

 
a) Somente os itens I, II e III estão corretos. 
b)  Somente os itens I e II estão corretos. 
c)  Somente o item IV está incorreto. 
d)  Todos os itens estão incorretos. 
e)  Todos os itens estão corretos. 
 
26) Existem algumas atitudes do servidor que são 
consideradas pecados capitais ao bom 
atendimento ao público. Relacione e segunda 
coluna de acordo com a primeira e assinale a 
alternativa correspondente: 
 
1. Apatia. 
2. Desdém. 
3. Frieza. 
4. Jogo das Responsabilidades. 
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(      ) Atendente redireciona a ligação sem solucionar 
o problema do usuário. 

(      ) Tratamento distante, sem envolvimento. 
(      ) Demonstração de indiferença. 
(      ) Atendente dirige-se ao usuário com tom de 

superioridade. 
 
a) 4, 2, 3, 1. 
b) 3, 2, 1, 4. 
c) 4, 3, 1, 2. 
d) 2, 1, 3, 4. 
e) 1, 4, 3, 2. 
 
27) Assinale dentre as alternativas abaixo, qual 
corresponde ao significado da sigla EPI: 
 
a) Equipamento de Proteção Individual. 
b) Equipamento Padrão de Insalubridade. 
c) Equipamento Padrão Indispensável. 
d) Estagio Supervisionado para ingresso em cargo 

público. 
e) Equipamento de Trabalho. 
 
28) Chegando ao conhecimento da Autoridade 
Policial a prática de infração penal, em tese, 
elabora-se o boletim de ocorrência de natureza 
conhecida ou desconhecida, determinando-se as 
diligências que se fizerem necessárias para a 
completa apuração e elucidação do fato delituoso 
e sua autoria. O Boletim de ocorrência é peça: 
 
a)  Que gera a aplicação de multa. 
b)  Que enseja a aplicação de medidas sócio-

educativas. 
c) Que serve como prova absoluta.  
d)  Meramente informativa. 
e)  Todas as alternativas estão incorretas. 
 
29) O homem, há milhares de anos, convive com 
o fogo e aprendeu que ele tanto pode nos trazer 
benefícios, como também causar grandes 
prejuízos, ceifando vidas e destruindo 
patrimônios. São métodos preventivos contra 
incêndios: 
 
( )  Não estocar G.L.P. em ambientes fechados. 
( )  Não sobrecarregar a instalação elétrica. 
( )  Manter desobstruídos os extintores, hidrantes e 

saídas de emergência. 
( )  Não usar o elevador, usar sempre a escada de 

emergência. 
 
a) V, V, F, F. 
b)  F, V, V, F. 
c)  F, F, V, F. 
d)  V, V, V, V. 
e)  V, V, V, F. 
 

30) No controle do acesso de pessoas o vigilante  
deve seguir determinados procedimentos que 
garantam a segurança das instalações e de todos 
que estejam envolvidos no sistema. São 
procedimentos a serem adotados pelo vigilante 
para garantir a segurança: 
 

I. Fazer a inspeção visual, procurando analisar e 
memorizar as características das pessoas, 
mostrando-se atento. 

II. Fazer a abordagem, preferencialmente à 
distância, procurando obter e confirmar todos 
os dados necessários ao efetivo controle do 
acesso. 

III. Julgar as pessoas pela aparência, pois as 
quadrilhas de criminosos em geral costumam 
ter fisionomia suspeita. 

 
a)  Somente o item I está correto. 
b)  Somente o item III está correto. 
c)  Somente os itens I e II estão corretos. 
d)  Somente os itens I e III estão corretos. 
e)  Todos os itens estão corretos. 
 
31) Separar o lixo é uma atitude inteligente e que 
ajuda o meio ambiente. Na coleta de lixo seletiva, 
o latão AZUL destina-se a: 
 
a) Papel. 
b) Orgânico. 
c) Vidro. 
d) Metal. 
e) Plástico. 
 
32) Serão compostos só de três dígitos e iguais em 
todo Brasil, os números de telefones de serviços 
de emergência e de apoio ao usuário de telefone 
fixo. Considerando o acima exposto assinale a 
alternativa na qual consta o telefone de 
emergência da Polícia Rodoviária Federal: 
 
a) 190. 
b) 191. 
c) 193. 
d) 911. 
e) 183. 
 
33) Em muitas instalações físicas, em decorrência 
do tamanho da área a ser protegida, e/ou por 
razões de especificações nas atividades de 
segurança, é necessário que o vigilante saia 
circulando pela área, fazendo inspeções e 
averiguações, com objetivos de manutenção do 
grau de segurança, determinado no plano de 
segurança. Esta atividade é denominada de 
_______________. 
 
a) Diligência. 



7 

 

b)  Ronda. 
c)  Passeio. 
d)  Visita. 
e)  Rodeio. 
 

34) A Prevenção e Combate a incêndios surge 
desde a pré-história, quando o homem começa a 
controlar o fogo, inicialmente obtido da natureza. 
Assim, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) Nos extintores devem ser realizadas manutenções 

periódicas para que estejam aptos ao 
funcionamento. 

b) No caso de incêndio, mantenha-se vestido, pois a 
roupa protege o corpo contra o calor e a 
desidratação, principalmente se estiver molhada. 

c) Durante um incêndio devemos usar o elevador, 
pois é mais rápido do que utilizar a escada de 
segurança. 

d) Deve-se sair imediatamente do local no caso de 
incêndio, fechando todas as portas e janelas atrás 
de si, sem trancá-las. 

e) Em caso de fumaça, mantenha-se junto ao chão e 
utilize um lenço ou toalha molhada sobre o nariz e 
a boca (filtro). 

 
35) São atribuições do Vigilante, conforme Edital 
do Concurso Público 001/2011 do Município de 
Almirante Tamandaré do Sul: 
 

I. Verificar se as portas, janelas e demais vias de 
acesso estão devidamente fechadas. 

II. Acompanhar funcionários, quando necessário, 
no exercício de suas funções. 

III. Responder as chamadas telefônicas e anotar 
recados. 

 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Somente os itens I e II. 
e) Todos os itens. 
 
36) Sobre o Boletim de Ocorrência (BO) é 
INCORRETO afirmar: 
 
a) O BO é um precioso meio de resguardo da 

legalidade em que se pautou a ação ou operação 
policial. 

b) O boletim de ocorrência é um documento oficial. 
c) O BO deve seguir os princípios expressos e 

reconhecidos da Administração Pública (legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, 
motivação, entre outros). 

d) A redação do BO deve caracterizar-se pelo uso 
padrão culto da língua portuguesa, clareza, 
concisão, coerência, objetividade e impressões 
pessoais. 

e) O BO deve ser isento da interferência da 
individualidade da pessoa que o elabora. 
 

37) O vigia, na execução de suas tarefas deve 
sempre observar: 
 
a) Se todas as portas e janelas estão devidamente 

fechadas. 
b) Se as luzes estão acesas. 
c) Se os veículos encontram-se todos guardados na 

garagem municipal. 
d) Se há movimentação suspeita no local de trabalho 

ou redondezas.  
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
38) Considerando a ética profissional e as regras 
de conduta que devem nortear todo o servidor 
público, seja no exercício do cargo ou função, ou 
fora dele, uma vez que seus atos, comportamentos 
e atitudes serão direcionados para a preservação 
da honra e da tradição dos serviços públicos,  
marque V quando verdadeiro e F quando falso e 
assinale a alternativa correta: 
 
(      ) A função pública deve ser tida como exercício 

profissional e, portanto, se integra na vida 
particular de cada servidor público. Assim, os 
fatos e atos verificados na conduta do dia-a-dia 
em sua vida privada poderão acrescer ou 
diminuir o seu bom conceito na vida funcional. 

(      ) A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo 
dedicados ao serviço público caracterizam o 
esforço pela disciplina. 

(      ) Deixar o servidor público qualquer pessoa à 
espera de solução que compete ao setor em que 
exerça suas funções, permitindo a formação de 
longas filas, ou qualquer outra espécie de atraso 
na prestação do serviço, não caracteriza apenas 
atitude contra a ética ou ato de desumanidade, 
mas principalmente grave dano moral aos 
usuários dos serviços públicos. 

 
a) V, V, V. 
b) V, F, V. 
c) F, F, V. 
d) V, V, F. 
e) F, V, V. 
 
39) Dentre as alternativas abaixo, solicitamos ao 
candidato que assinale aquela que indica qual o 
número de emergência da Polícia Militar: 
 
a) 190. 
b) 911. 
c) 193. 
d) 199. 
e) 183. 
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40)  Serão compostos só de três dígitos e iguais 
em todo Brasil, os números de telefones de 
serviços de emergência e de apoio ao usuário de 
telefone fixo. Considerando o acima exposto 
assinale a alternativa na qual consta o telefone de 
emergência do Corpo de Bombeiros: 
 
a) 190. 
b) 191. 
c) 193. 
d) 911. 
e) 183. 
 


