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Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das
provas e das normas que regem esse Concurso ou Processo Seletivo.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente
devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente, com tinta
azul ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de
qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão
do candidato.

3. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição.

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E,
sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o
preenchimento da grade de respostas.

6. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a
Ata de Prova.

7. Nenhuma informação sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal.

8. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar e calcular.

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados em data, horário e local descritos no
Cronograma de Execução desse Concurso ou Processo Seletivo.

10. Certifique-se de que este caderno contém 40 (quarenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal
da sala a sua substituição.

Boa prova!

SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
SANT’ANA DO LIVRAMENTO - SISPREM

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015

CONTÍNUO
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LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: As questões de números 01 a 15 referem-se ao texto abaixo.

Por que precisamos comer?

Por Mônica Valle de Carvalho

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Tem gente boa de garfo: come de tudo sem reclamar. Mas tem gente que eu vou te contar…
Mesmo diante de seu prato favorito, torce o nariz e pergunta: por que tenho de comer Pois
saiba que sem se alimentar ninguém cresce, tampouco tem concentração para estudar ou forças
para trabalhar. E aí, encontrou boas razões para raspar o prato?

Assim como as máquinas precisam de combustível para funcionar, o organismo necessita
de alimentos para produzir energia e movimento. Mas comparar nosso corpo a uma máquina é
pouco. Somos mais que um conjunto de órgãos funcionando. Temos, também, emoções e a
alimentação interfere até nelas.

Bem alimentados, somos mais dispostos, temos mais interesse em trocar experiências com
os outros, somos capazes de pensar melhor sobre o que acontece nas nossas vidas, somos até
mais bem-humorados. Já em pessoas com alimentação deficiente, é comum o desânimo, até
mesmo certa tristeza. Isso sem falar na sensação de fraqueza, na dificuldade em prestar atenção,
na pouca disposição para praticar exercícios e, também, na maior dificuldade do organismo para
se defender das doenças. Portanto, temos de comer bem. Mas alguém aí sabe qual é a
alimentação ideal?

Para os especialistas em nutrição, a boa alimentação é aquela que equilibra os nutrientes
de que o corpo necessita. No nosso caso, inclui: carboidratos (pães, massas, batatas), vitaminas
e sais minerais (frutas, legumes e verduras), proteínas (carnes, ovos e leite) e lipídeos (azeite,
manteiga e óleos). Ao longo do dia, é preciso combinar esses grupos de alimentos para evitar
qualquer deficiência. Mas em que quantidade?

A quantidade de alimentos necessária para cada um de nós depende de fatores como sexo,
idade e atividade física. Quem passa muito tempo sentado à frente do computador, televisão ou
videogame, por exemplo, tem necessidade menor de energia do que quem pratica esporte.

O momento biológico também é muito importante. Isso quer dizer que, quando se está
doente, esperando bebê ou na fase do chamado estirão do crescimento, é preciso uma
alimentação adequada. Por isso, podemos dizer que os planos alimentares devem respeitar os
hábitos e as necessidades de cada um.

Como você já descobriu, precisamos comer para manter o corpo em equilíbrio. Lembre-se:
comer de menos faz mal da mesma forma que comer demais. Seja comedido com biscoitos,
doces, sorvetes, chocolates, etc. Essas guloseimas não substituem as refeições nem fazem bem
ser consumidas em excesso.

Ah! E não se esqueça de beber bastante água. Esse líquido, além de ser considerado
alimento, compõe a maior parte do nosso organismo. Saúde!

(http://chc.cienciahoje.uol.com.br/por-que-temos-de-comer/– Adaptação)

QUESTÃO 01 – Após ler o texto, qual das
perguntas abaixo NÃO pode ser respondida por
ele?

A) Quais os benefícios de estarmos bem
alimentados?

B) O que é uma alimentação adequada?
C) Quais são os reflexos de uma má

alimentação?
D) Quais os fatores que influenciam na

quantidade de alimentos ingerida?
E) Qual a quantidade ideal de alimentos que

uma pessoa adulta deve ingerir?

QUESTÃO 02 – Depois de ler o texto e
compreender o seu tema, é correto afirmar que:

A) Todos devem se alimentar da mesma forma.
B) Os doces são os alimentos que podem ser

ingeridos sem restrição.
C) Os alimentos devem ser combinados para

que não haja insuficiência de nutrientes.
D) Alguns alimentos causam tristeza nas

pessoas.
E) Pessoas que permanecem muito tempo em

frente à TV ou jogando videogame têm gasto
maior de energia.
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QUESTÃO 03 – Das alternativas abaixo, qual
apresenta a ordem alfabética correta de
algumas palavras do texto?

A) Garfo – favorito – combustível – idade.
B) Encontrou – máquinas – pensar – necessária.
C) Longo – importante – planos – quantidade.
D) Concentração – energia – televisão –

videogame.
E) Bebê – guloseimas – refeições – menos.

QUESTÃO 04 – A figura da linha 02 pode ser
substituída por qual sinal de pontuação?

A) Ponto de interrogação.
B) Vírgula.
C) Dois-pontos.
D) Ponto de exclamação.
E) Ponto final.

QUESTÃO 05 – Das palavras abaixo, qual NÃO
pertence ao gênero masculino?

A) Prato.
B) Quantidade.
C) Carboidratos.
D) Hábitos.
E) Nariz.

QUESTÃO 06 – A palavra “dispostos” (linha 09)
tem como significado:

A) Avessos.
B) Contrários.
C) Medrosos.
D) Animados.
E) Inaptos.

QUESTÃO 07 – Qual dos significados abaixo
NÃO pode ser atribuído à palavra “deficiência”
(linha 20) por ser justamente seu oposto?

A) Falta.
B) Insuficiência.
C) Carência.
D) Déficit.
E) Fartura.

QUESTÃO 08 – Das palavras abaixo, assinale
aquela que pode ser escrita também no gênero
masculino.

A) Deficiência.
B) Física.
C) Fraqueza.
D) Energia.
E) Tristeza.

QUESTÃO 09 – A palavra “alimentar” contém o
mesmo número de sílabas que a palavra:

A) sensação.
B) hábitos.
C) concentração.
D) especialistas.
E) deficiente.

QUESTÃO 10 – A palavra “exercícios” é grafada
com ‘x’, apesar de ter o som de ‘z’, assim como
a palavra:

A) Exame.
B) Faixa.
C) Expectativa.
D) Texto.
E) Oxigênio.

QUESTÃO 11 – Assinale a alternativa que
apresenta a relação correta de singular e plural.

A) Concentração – concentraçãos.
B) Disposição – disposiçãos.
C) Computador – computadors.
D) Combustível – combustíveis.
E) Nariz – narizeis.

QUESTÃO 12 – Qual das palavras abaixo
apresenta o encontro de duas consoantes?

A) Nutrição.
B) Refeições.
C) Física.
D) Atividade.
E) Biológico.
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QUESTÃO 13 – Em relação à sílaba tônica,
assinale a alternativa que apresenta uma
palavra proparoxítona.

A) Movimento.
B) Alimentação.
C) Especialistas.
D) Organismo.
E) Biológico.

QUESTÃO 14 – O verbo é uma palavra que
pode expressar uma ação. Qual das palavras
abaixo NÃO tem essa função?

A) produzir (linha 06).
B) dizer (linha 24).
C) capazes (linha 10).
D) come (linha 01).
E) pratica (linha 23).

QUESTÃO 15 – Em relação à ortografia, a
palavra “disposição” é grafada com ‘ç’, assim
como:

A) Sen_acional.
B) Bagun_a.
C) Con_ulta.
D) Inten_o.
E) Descan_ar.
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LEGISLAÇÃO

Para responder às questões 16 a 18,
considere a Lei nº 5.066/2006.

QUESTÃO 16 – O SISPREM é o Sistema de
Previdência e de Assistência à Saúde dos
Servidores do Município de Sant’Ana do
Livramento e, por força de Lei, tem por objetivo
a realização das:

A) Operações da seguridade social.
B) Operações parlamentares entre a Câmara de

Vereadores e o Prefeito.
C) Disposições gerais da União para o

Município.
D) Operações fiscais dos contribuintes do

Município.
E) Transações financeiras do Município com a

União.

QUESTÃO 17 – De acordo com a referida Lei,
a uniformidade e equivalência dos benefícios e
serviços aos servidores e seus dependentes,
bem como a seletividade e distributividade na
prestação dos benefícios, referem-se:

A) Aos princípios vigentes para a Câmara de
Vereadores do Município.

B) A alguns dos princípios que regem o
SISPREM.

C) A responsabilidade da Câmara de Lojista do
Município no atendimento de seus
associados.

D) Aos ideais da CUT, Central Única dos
Trabalhadores.

E) Ao direito dos professores estaduais.

QUESTÃO 18 – Assembleia Geral, Conselho
Deliberativo, Diretoria e Conselho Fiscal, de
acordo com a referida Lei, são órgãos
responsáveis pela administração:

A) Da Prefeitura Municipal.
B) Da Câmara de Vereadores.
C) Da Secretaria da Educação.
D) Do Sistema que regulamenta a Vigilância

Sanitária do Município.
E) Do Sistema de Previdência e de Assistência

à Saúde (SISPREM).

Para responder às questões 19 a 21,
considere a Lei Orgânica do Município de
Sant’Ana do Livramento.

QUESTÃO 19 – Crispim é servidor público do
Município de Sant’Ana do Livramento e será
aposentado, compulsoriamente, com proventos
proporcionais ao tempo de serviço. A referida
Lei, ao versar sobre essa matéria, determina
que o servidor será aposentado,
compulsoriamente:

A) Aos sessenta anos de idade.
B) Aos sessenta e cinco anos de idade.
C) Aos setenta anos de idade.
D) Aos setenta e cinco anos de idade.
E) Ao completar trinta e cinco anos de efetivos

serviços prestados ao serviço público
municipal.

QUESTÃO 20 – Bruna, após ser demitida de
seu último emprego, onde trabalhava como
recepcionista, pretende investir o valor recebido
como rescisão em uma banca de cachorro
quente, na praça central do Município de
Sant’Ana do Livramento. De acordo com a
referida Lei, o licenciamento prévio, mediante
alvará de localização, licenciando para
funcionamento de estabelecimentos comerciais,
industriais e de serviços similares, é uma
competência:

A) Da Câmara de Vereadores.
B) Do Prefeito.
C) Dos Vereadores.
D) Da Secretaria de Obra Municipal.
E) Do Município.

QUESTÃO 21 – Para os efeitos da referida Lei,
compete ao Município de Sant’Ana do
Livramento fixar feriados:

A) Nacionais.
B) Estaduais.
C) E pontos facultativos para os servidores do

Poder Legislativo Estadual.
D) Municipais.
E) E pontos facultativos para os servidores do

Poder Executivo Estadual.
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Para responder às questões 22 a 25,
considere o Regime Jurídico do Município
de Sant’Ana do Livramento.

QUESTÃO 22 – Amélia está com seu
casamento marcado para o mês de fevereiro do
próximo ano e, por ser funcionária pública do
Município de Sant’Ana do Livramento, de acordo
com a referida Lei, terá licença, sem qualquer
prejuízo, após a realização do casamento, de:

A) Cinco dias úteis.
B) Até oito dias consecutivos.
C) Sete dias úteis.
D) Até sete dias corridos.
E) Quatro dias úteis.

QUESTÃO 23 – Darci foi aprovado em concurso
público para o Município de Sant’Ana do
Livramento, para um cargo de provimento
efetivo, e ingressará no serviço público no cargo
de Motorista. De acordo com a referida Lei, a
nomeação de Darci, inicialmente, se dará por:

A) Contrato temporário.
B) Regime celetista.
C) Estágio probatório.
D) Caráter efetivo.
E) Estágio provisório.

QUESTÃO 24 – Alice é servidora pública ativa
do Município de Sant’Ana do Livramento e foi
convidada a ocupar uma função de confiança.
De acordo com a referida Lei, Alice poderá
exercer a função sob a forma de função:

A) Especial.
B) Permanente.
C) Extraordinária.
D) Gratificada.
E) Temporária.

QUESTÃO 25 – A referida Lei, ao versar sobre
as penalidades disciplinares para os servidores
do Município de Sant’Ana do Livramento,
determina que são penalidades disciplinares
previstas, EXCETO:

A) Instituição do cargo ou função de confiança.
B) Advertência.
C) Repreensão.
D) Suspensão.
E) Demissão.
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MATEMÁTICA

QUESTÃO 26 – Para atender os clientes de um
restaurante, são cozidos 5 kg de feijão a cada
dia. Se no estoque do restaurante há 35 kg de
feijão, essa quantidade durará quantos dias?

A) 4.
B) 6.
C) 7.
D) 9.
E) 11.

QUESTÃO 27 – Com R$ 93,00 é possível
comprar 9 cadernos iguais e ainda sobram
R$ 3,00. Qual é o preço de cada caderno?

A) R$ 7,90.
B) R$ 8,00.
C) R$ 8,50.
D) R$ 9,00.
E) R$ 10,00.

QUESTÃO 28 – O valor da reforma de um
apartamento foi de R$ 6.000,00. Sabe-se que
1/2 desse valor foi gasto na compra de piso
cerâmico. Quanto foi gasto na compra desse
piso?

A) R$ 3.000,00.
B) R$ 3.200,00.
C) R$ 3.500,00.
D) R$ 3.700,00.
E) R$ 4.000,00.

QUESTÃO 29 – Um comerciante trocou 10
notas de R$ 100,00 e 20 notas de R$ 50,00 por
notas de R$ 20,00.  Quantas notas de R$ 20,00
esse comerciante recebeu?

A) 50.
B) 85.
C) 90.
D) 100.
E) 200.

QUESTÃO 30 – Qual é o perímetro, em metros,
de uma quadra de futebol que mede 42m de
comprimento por 19,5m de largura?

A) 61.
B) 84.
C) 123.
D) 130.
E) 134.
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QUESTÃO 31 – Em um balcão, há 5 gavetas,
em cada gaveta há 4 caixas e em cada caixa há
12 canetas. Quantas canetas há nesse balcão?

A) 180.
B) 190.
C) 200.
D) 220.
E) 240.

QUESTÃO 32 – Em um sítio, foram plantadas
300 árvores distribuídas igualmente em 12
canteiros. Quantas árvores foram plantadas em
cada canteiro?

A) 25.
B) 26.
C) 28.
D) 29.
E) 32.

QUESTÃO 33 – Em uma balança, foram
colocados, no mesmo momento, 4,5 kg de
maçãs e 2,3 kg de tomate. Qual foi o peso total
que a balança indicou?

A) 5,8 kg.
B) 6,0 kg.
C) 6,5 kg.
D) 6,8 kg.
E) 7,0 kg.

QUESTÃO 34 – Na construção de um muro,
foram utilizadas 10 fileiras de tijolos e, em cada
fileira, 25 tijolos. Qual é o número de tijolos que
foram utilizados na construção desse muro?

A) 200.
B) 250.
C) 275.
D) 300.
E) 320.

QUESTÃO 35 – Para realizar uma viagem de
1.200 km, um caminhão percorreu 2/3 do
caminho no primeiro dia. Quantos km deverá
percorrer no segundo dia de viagem para chegar
ao seu destino?

A) 390.
B) 400.
C) 450.
D) 480.
E) 500.
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QUESTÃO 36 – Para realizar uma instalação
elétrica, um eletricista comprou um rolo com
8,4m de fio de cobre. Se nessa instalação foram
utilizados apenas 3,75m de fio, quanto restou
dessa embalagem?

A) 3,25m.
B) 3,75m.
C) 4,55m.
D) 4,65m.
E) 4,75m.

QUESTÃO 37 – A prescrição de um
medicamento recomenda que ele seja ingerido
a cada 1h e 45min. Se o paciente ingeriu a
primeira dose às 6h da manhã e a última às 13h
do mesmo dia, quantas doses desse
medicamento foram ingeridas nesse dia?

A) 3.
B) 4.
C) 5.
D) 6.
E) 8.

QUESTÃO 38 – O caminhão A tem 320 caixas
em sua carroceria. O caminhão B tem 55 caixas
a mais que o caminhão A e o caminhão C tem
86 caixas a menos que o caminhão B. Quantas
caixas há na carroceria do caminhão C?

A) 272.
B) 275.
C) 283.
D) 289.
E) 292.

QUESTÃO 39 – Uma malharia produziu 240
blusões e 1/4 da produção não foi vendido.
Quantos blusões não foram vendidos?

A) 45.
B) 60.
C) 72.
D) 90.
E) 180.

QUESTÃO 40 – No início do dia, havia
150 maçãs em uma fruteira e, ao final do dia,
restaram apenas 32. Considerando que cada
maçã foi vendida por R$ 2,00, quantos reais a
fruteira obteve com a venda das maçãs?

A) R$ 194,00.
B) R$ 195,00.
C) R$ 200,00.
D) R$ 212,00.
E) R$ 236,00.




