CARGO: OPERÁRIO ESPECIALIZADO

PROVA: LEGISLAÇÃO

As questões nº 01 ao 10 refere-se à Lei Complementar nº 095/2013 (Regime Jurídico dos Servidores).
01- A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. São requisitos básicos para investidura em cargo
público, entre outros:
I – ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou estrangeiro, na forma da Lei;
II – ter idade mínima de vinte e um anos;
III – estar quite com as obrigações militares e eleitorais;
IV – gozar dos direitos políticos;
V – gozar de boa saúde física e mental para o exercício do cargo público, comprovada mediante inspeção
oficial.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas I, II, III e IV.
b) Apenas II, III e V.
c) Apenas I, III, IV e V.
d) Todas.
02- Leia as assertivas abaixo sobre Estágio Probatório, atribuindo “V” (verdadeira) ou “F” (falsa) e, após,
assinale a alternativa que contém a sequência correta.
(
) A Comissão Especial de Estágio Probatório será formada por 05 (cinco) membros, sendo 03 (três)
servidores efetivos e estáveis de padrão funcional idêntico ou superior ao do avaliado, o chefe imediato e o
titular da secretaria em que estiver lotado.
( ) A avaliação será realizada através de boletins de desempenho, cada um deles abrangendo o período de
três meses de exercício, sendo que, para confirmação do servidor no cargo será necessário que o conceito, no
resultado final, traduzido numericamente, seja superior a 70% (setenta por cento) do grau máximo, em cada um
dos fatores de avaliação.
( ) A avaliação do servidor ocorrerá no efetivo exercício do cargo para o qual foi nomeado, sendo que todos os
afastamentos, exceto o gozo de férias legais, suspendem a avaliação do estágio probatório.
a) F – V – F
b) V – F – V
c) V – V – V
d) V – V – F
03- Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens:
a) Indenizações, alimentação, despesas de combustível, auxílio para diferença de caixa.
b) Comissões, gratificações e adicionais, prêmio por assiduidade, diárias.
c) Gratificações e adicionais, prêmio por assiduidade, auxílio para diferença de caixa.
d) Indenizações, gratificações e adicionais, hospedagem.
04- A gratificação natalina corresponderá a:
a) um treze avos da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de setembro, a ser apurada
proporcionalmente ao número de meses de efetivo exercício no respectivo ano.
b) um doze avos da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, a ser apurada
proporcionalmente ao número de meses de efetivo exercício no respectivo ano.
c) um onze avos da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, a ser apurada
proporcionalmente ao número de meses de efetivo exercício no respectivo ano.
d) um treze avos da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de janeiro, a ser apurada proporcionalmente
ao número de meses de efetivo exercício no respectivo ano.
05- Sobre o direito a férias do servidor é incorreto afirmar que:
a) O servidor terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração.
b) Para fins de apuração do período aquisitivo das férias, serão considerados como de efetivo exercício os
afastamentos que não impliquem na perda do vencimento.
c) A licença para tratamento de pessoa da família, quando não remunerada suspendem o período aquisitivo de
férias.
d) Interrompem o período aquisitivo de férias o servidor que tiver mais de 15 (quinze) faltas ao serviço.
06- É proibido ao servidor:
a) Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo.
b) Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato.
c) Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais.
d) Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo;
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07- Será concedida licença ao servidor ocupante de cargo efetivo, por motivo de doença do cônjuge ou
companheiro, do pai ou da mãe, do filho, enteado ou menor sob guarda para fins de adoção e de irmão,
mediante inspeção de saúde oficial e estudo social. A licença será concedida sem prejuízo da remuneração, até
____________, e, após, sem remuneração, em até o máximo de _____________.
a) cinco meses - um ano
b) quatro meses - três anos
c) dois meses - dois anos
d) um mês - dois anos
08- Reversão é:
a) o retorno do servidor aposentado por invalidez à atividade no serviço público municipal, verificado, em
processo, que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria.
b) o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado.
c) a aposentadoria do servidor.
d) a investidura do servidor efetivo em cargo de atribuições, responsabilidades, habilitação e nível de
escolaridade compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em
inspeção médica.
09- Assinale a alternativa incorreta:
a) A frequência do servidor será controlada pelo ponto ou pela forma determinada em regulamento, quanto aos
servidores não sujeitos ao ponto.
b) A carga horária de cada cargo ou função é a estabelecida na legislação específica, não podendo a duração
do trabalho normal, ser superior a 07 (sete) horas diárias e a 42 (quarenta e duas) horas semanais.
c) A prestação de serviços extraordinários só poderá ocorrer por expressa determinação da autoridade
competente, mediante solicitação fundamentada do chefe da repartição, ou de ofício.
d) O servidor terá direito a repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, sem prejuízo dos
dias feriados civis e religiosos.
10- Após cada _____________ anos ininterruptos de serviço prestado ao Município, a contar da entrada em
exercício em cargo de provimento efetivo, o servidor fará jus a um prêmio por assiduidade de valor igual a
_________________ de vencimento do seu cargo efetivo, mesmo que esteja no exercício de cargo em
comissão ou função gratificada.
a) 02 (dois) - 02 (dois) meses
b) 03 (três) - 03 (três) meses
c) 04 (quatro) - 01 (um) mês
d) 05 (cinco) - 01 (um) mês
As questões de nº 11 a 14 referem-se à Lei Orgânica do município de Flores da Cunha.
11- Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar a sua utilização é
competência:
a) apenas do Município;
b) do Município, concorrentemente com o Estado;
c) do Estado, concorrentemente com a União;
d) do Município, concorrentemente com a União e o Estado.
12- O Presidente da Câmara, vota somente:
I- quando houver empate;
II- quando a matéria exigir presença de dois terços;
III- nas votações secretas.
Qual(is) está(ao) correta(s)?
a) Apenas I e II.
b) Apenas I e III.
c) Apenas a III.
d) Todas.
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13- Leia as assertivas abaixo, atribuindo “V” (verdadeira) ou “F” (falsa) e, após, assinale a alternativa que
contém a sequência correta.
( ) A Lei Orgânica pode ser emendada mediante proposta de vereadores, do Prefeito e dos eleitores do
Município.
( ) O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Lei Orgânica, leis ordinárias, decretos
legislativos, resoluções e leis complementares.
( ) O projeto de lei com parecer contrário de todas as Comissões é tido como rejeitado.
a) F – V – F
b) V – F – V
c) V – V – V
d) V – V – F
14- Sujeita-se à perda do mandato o vereador que:
I- fixar residência fora do Município;
II - utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção, de improbidade administrativa ou atentórios às
instituições vigentes;
III - investido no cargo de Secretário Municipal ou diretoria equivalente, desde que se afaste do exercício da
vereança;
IV - licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença, ou para tratar, sem remuneração de interesses
particulares, desde que neste caso o afastamento não ultrapasse cento e vinte (120) dias ininterruptos por
sessão legislativa.
Qual(is) está(ao) correta(s)?
a) Apenas I e II.
b) Apenas I, II e III.
c) Apenas II, III e IV.
d) Todas.
Acerca da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, responda as questões de nº 15 a 20.
15- A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo
em caso de:
I - Flagrante delito ou desastre;
II - Para prestar socorro;
III - Durante o dia, por determinação judicial.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
c) Todas as afirmativas estão corretas.
d) Nenhuma afirmativa está correta.
16- Assinale a alternativa que não está correta em relação aos direitos dos trabalhadores rurais e urbanos:
a) Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário.
b) Gozo de férias anuais não remuneradas.
c) Fundo de garantia do tempo de serviço.
d) Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.
17- Será de ___________ o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando-sê-lhes as regras da Constituição
sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e
incorporação às Forças Armadas.
a) Quatro anos.
b) Seis anos.
c) Dois anos.
d) Oito anos.
18- São símbolos da República Federativa do Brasil:
a) O hino e a capital.
b) A flora e a fauna brasileiras.
c) A bandeira e as canções brasileiras.
d) A bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais.
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19- O princípio da igualdade estabelecido no art. 5° da Constituição Federal, traz garantias aos brasileiros e
estrangeiros residentes no Brasil, não sendo uma delas:
a) Inviolabilidade do direito à vida;
b) Dignidade da pessoa humana;
c) Liberdade;
d) Propriedade.
20- São direitos sociais estabelecidos na Constituição Federal de 1988.
I- a educação, a saúde, o trabalho;
II- a moradia, o lazer, a segurança;
III- a previdência social, a proteção à maternidade e à infância;
IV- a assistência aos desamparados.
Qual(is) está(ão) corretas?
a) Apenas I e II;
b) Apenas a II;
c) Apenas I, II e III;
d) Todas estão corretas.
PROVA: PORTUGUÊS
O último povo das cavernas
Ela está deitada, morrendo. Lídia Maiyu jaz encolhida ao pé da fogueira do acampamento, dentro
de uma caverna. Pernas e braços são meros gravetos, os olhos estão esbugalhados com a apreensão da morte.
Tosse, seu corpo se ____________ e ela chora de dor. Lídia tem uns 15 anos – não sabe ao certo. _______
meses antes ela deu à luz, e o bebê morreu. O grupo deixou o corpo em uma caverna e mudou-se. Pasu Aiyo, o
marido de Lídia, me diz que é assim que se faz. “Quando você fica doente, ou melhora ou morre”, sentencia.
A escuridão é impenetrável, exceto pelo fulgor da fogueira. Não há estrelas, como se fosse
demais contar com elas. Em vez disso, chove forte fora do abrigo na saliência da rocha, e ondas de água
estapeiam incansáveis as gigantescas frondes da selva. Parece que sempre chove à noite nas montanhas de
Papua – Nova Guiné. É por isso que Lídia e os que restam do seu povo buscam ___________ nas rochas: são
secas. As cavernas ficam no alto de penhascos, e o acesso a elas às vezes requer uma traiçoeira escalada por
cipós. São também uma fortaleza natural que em outros tempos protegia os povos das cavernas de seus
inimigos: caçadores de cabeça, canibais e ladrões de noivas. Mas isso foi em gerações passadas. Agora seus
inimigos são menos violentos, embora não menos mortais: malária e tuberculose.
Pasu, o marido de Lídia, enxota o cão de caça, e se senta ao pé do fogo. __________ sua tanga
de folhas e deita a cabeça de Lídia em seu colo. Pálida, ela olha para ele com grande esforço. Pasu, muito sério,
pede para seu irmão que nos pergunte se há alguma coisa que possamos fazer por ela.
Um membro da nossa equipe de pesquisa, que fez treinamento para atendimento médico para
urgências, examina Lídia e constata que ela tem os pulmões cheios de líquido, o coração está disparado, com
140 batimentos por minuto, e a febre bate nos 40 graus. Diagnostica uma provável pneumonia grave, e dá a
Lídia doses duplas de antibiótico e Tylenol. “Conseguimos convencê-la a tomar uma xícara de água esterilizada
com açúcar e sal, a deixamos sentada nos braços do marido para que possa respirar melhor a noite e sugerimos
que ao amanhecer seja levada das montanhas, descendo o rio, até uma clínica do vilarejo”, numa tentativa de
salvar mais uma vida desses povos das cavernas.
(Revista National Geographic - adaptado)
As questões a seguir referem-se ao texto acima.
21- Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do texto.
a) convulsiona - Três – refúgio – Ajeita
b) convulciona – Três – refúgio – Ageita
c) convulsiona – Trêz – refújio – Ageita
d) convulciona – Trêz – refújio - Ajeita
22- Assinale a alternativa que não está de acordo com o estudo do texto.
a) Lídia está doente e muito magra.
b) Lídia está abrigada em uma caverna.
c) Os povos das cavernas se abrigam nelas para se protegerem.
d) Um médico que atendeu Lídia diagnosticou nela uma provável pneumonia.
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23- Analise as afirmações a respeito dos parágrafos do texto e assinale a alternativa incorreta.
a) O 1º parágrafo descreve Lídia e seu estado de saúde.
b) O 2º parágrafo descreve as cavernas que abrigam o seu povo.
c) O 3º parágrafo demonstra o descaso do marido de Lídia para com ela.
d) No último parágrafo, descobrimos a provável doença de Lídia.
24- Coloque C para certo e E para errado nas afirmações sobre o texto:
( ) Antigamente os povos das cavernas tinham um tipo de inimigo, hoje, eles são outros.
( ) Com a medicação aplicada, Lídia será curada.
( ) A noite na caverna é iluminada pelas poucas estrelas.
( ) Lídia, apesar de já ter sido mãe, ainda é uma adolescente.
Assinale a alternativa que preenche corretamente, de cima para baixo, os parênteses.
a) C – E – E – C
b) C – C – C – C
c) C – E – E – E
d) E – E – C – C
25- Assinale a alternativa que apresenta uma das palavras escrita de forma INCORRETA:
a) avisar - sinusite
b) resenha - querosene
c) camisa - anestesia
d) parafuso – busina
26- Assinale a alternativa que apresenta os sinônimos corretos para as palavras sublinhadas nas frases abaixo.
“As cavernas ficam no alto de penhascos...”
“...chove forte fora do abrigo na saliência da rocha...”
“Pasu, o marido de Lídia, enxota o cão de caça...
a) rochedos – protuberância – afugenta
b) morros – protuberância – mata
c) rochedos – entrada – espanta
d) morros – vista – afugenta
27- Quanto à separação silábica, assinale a única afirmativa verdadeira.
a) são não é monossílaba.
b) deixamos é formada por três sílabas.
c) até é formada por uma única sílaba.
d) fogueira compõe-se de quatro sílabas.
28- As palavras sublinhadas nas frases a seguir têm como referência no texto, (2º parágrafo) respectivamente:
“Não há estrelas, como se fosse demais contar com elas.”
“... e o acesso a elas às vezes requer...”
a) estrelas / cavernas
b) estrelas / estrelas
c) cavernas / cavernas
d) estrelas / pessoas
29- Os dois vocábulos sublinhados nas frases abaixo expressam ideia de:
“Quando você fica doente, ...”
“Agora seus inimigos são menos violentos, ...”
a) lugar
b) tempo
c) finalidade
d) modo
30- Em qual das alternativas há um ANTÔNIMO para a palavra “traiçoeira”, retirada do 2º parágrafo:
a) proditória
b) segura
c) falsa
d) desleal
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31- Gabriel possui uma cantina, a qual produz 1.500 litros de suco de uva por dia. Sabendo que ele possui
tanques com capacidade de 125 litros, responda quantos tanques são necessários para armazenar a produção
diária de suco de uva?
a) 09
b) 18
c) 12
d) 15
32- João teve em sua fruteira no mês de outubro um faturamento de R$ 13.680,00 e uma despesa de R$
6.895,00. Qual foi o lucro que João teve neste mês?
a) R$ 5.456,84
b) R$ 6.785,00
c) R$ 11.980,50
d) R$ 8.764,00
33- Para a noite de Natal o supermercado da cidade pretende atender os clientes num horário diferenciado.
Sabendo que o supermercado abre suas portas as 09h e permanece aberto por 8h, responda a que horas o
supermercado fechará suas portas?
a) 16h15min
b) 17h
c) 18h40min
d) 21h
34- Rafaela costuma andar de patinete na quadra de esportes da escola. Sabendo que se ela der uma volta
completa na quadra terá percorrido 800metros, responda quantos quilômetros ela terá andado se der 5 voltas
completas na praça?
a) 4km
b) 4.000km
c) 6,5km
d) 3,2km
35- Ângela tem uma coleção de 93 gibis. Camila tem o triplo destes gibis e Joseane tem a terça parte dos gibis
de Ângela. Quantos gibis Joseane possui?
a) 31
b) 62
c) 44
d) 16
36- Ângelo comprou um carro por R$ 42.000,00 e irá pagá-lo em 12 prestações iguais. Qual será o valor de
cada prestação?
a) R$ 3.665,00
b) R$ 3.500,00
c) R$ 2.982,17
d) R$ 3.120,00
37- A doceira da padaria fez um certo número de cucas colocou em uma balança. Todas as cucas tem o mesmo
peso, 2,5kg. Se colocarmos 28 cucas quanto a balança irá marcar?
a) 59kg
b) 84kg
c) 72kg
d) 70kg
38- Com a chegada do Natal, Valeria montou a árvore de Natal e resolveu comprar meia dúzia de enfeites para
colocar na árvore e pagou pela compra R$ 240,00. Quanto Valeria pagou cada enfeite?
a) R$ 47,50
b) R$ 40,00
c) R$ 39,50
d) R$ 53,45
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39- Veja as distâncias em quilômetros entre Caxias do Sul e Flores da Cunha e a distância entre Caxias do Sul e
Ipê.
Observe a figura e descubra a distância entre Flores da Cunha e Ipê.
Caxias do Sul

Flores da Cunha

Ipê

37,1

62,8
a) 235km
b) 25,7km
c) 32,8km
d) 61,9km
40- Um fotógrafo foi contratado para registrar todos os momentos da formatura da turma de Direito. No final da
formatura ele havia batido 2.780 fotos. Sabendo que os formandos escolheram 2.600 fotos e que cada foto custa
R$ 7,20, responda quanto pagaram pelas fotos?
a) R$ 18.720,00
b) R$ 21.542,00
c) R$ 14.034,00
d) R$ 15.543,00
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