
 
 
 
 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUL 

 

 

CONCURSO PÚBLICO N° 01/2015 
 

 

PROVA TEÓRICO-OBJETIVA 
 

 

SERVIÇOS GERAIS 

 

 

Nome do Candidato: ______________________________ 

Número de Inscrição: ______________ 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO: 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem este Concurso Público. 

1. Verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões e se o mesmo corresponde ao cargo 

pretendido. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a sua substituição. 

2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D, E, 

sendo apenas 1 (uma) resposta correta. 

3. O tempo para a realização da prova é de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento da grade de 

respostas. O candidato só poderá retirar-se do recinto da prova após 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos 

do início da aplicação e em nenhuma hipótese poderá levar consigo este caderno de provas. Os dois 

últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo presenciar e assinar 

a ata de lacre das provas. 

4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois são 

parte integrante da prova. 

5. Neste caderno de provas o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc. 

6. Os gabaritos preliminares serão divulgados no dia 01/03/2015 no site www.legalleconcursos.com.br. 

7. O candidato pode anotar suas respostas no Cartão-resposta rascunho e levar consigo.  



LÍNGUA PORTUGUESA 

01. A palavra “sossego” possui: 

(A) 7 letras, 7 fonemas. 

(B) 7 letras, 6 fonemas. 

(C) 7 letras, 8 fonemas. 

(D) 7 letras, 1 fonema. 

(E) 6 letras, 7 fonemas. 

 

02. É acentuada pela mesma regra da palavra 

“recebê-lo”: 

(A) amém. 

(B) dá-lo. 

(C) saída. 

(D) município. 

(E) jóquei. 

 

03. São classes de palavras variáveis: 

(A) adjetivo e preposição. 

(B) advérbio e conjunção. 

(C) pronome e advérbio. 

(D) interjeição e preposição. 

(E) substantivo e artigo. 

 

04. Assinale a alternativa que apresenta um 

verbo conjugado no mesmo tempo e modo do 

verbo “estivesse”. 

(A) cantava. 

(B) sairia. 

(C) fosse. 

(D) era. 

(E) faça. 

 

 

05. Assinale a alternativa em que a preposição 

“EM” dá ideia de tempo. 

(A) Estava em casa. 

(B) Viajou em um ônibus confortável. 

(C) Saiu em retirada.  

(D) Estudava mais em período de férias. 

(E) Em sua turma, sente-se mais à vontade. 

 

06. É exemplo de conjunção concessiva: 

(A) conquanto. 

(B) não obstante. 

(C) no entanto. 

(D) tanto quanto. 

(E) todavia. 

 

07. Assinale a alternativa em que a palavra foi 

grafada corretamente, conforme a norma culta 

da língua portuguesa: 

(A) municipe. 

(B) crisânteno.  

(C) asesoria.  

(D) cóccix. 

(E) eceto. 

 

08.  A vírgula na frase “Alunos, estudem muito!” 

foi usada para: 

(A) Isolar o aposto. 

(B) Isolar a interlocução. 

(C) Marcar o deslocamento do Adjunto Adverbial. 

(D) Introduzir uma enumeração. 

(E) Enfatizar a palavra “Alunos”. 

 

 



09. Assinale a alternativa que apresenta 

ambiguidade. 

(A) Ângela comunicou a Joaquim com tristeza a 

morte de sua irmã. 

(B) O coordenador cumpre seus horários. 

(C) O arquiteto reformou a sua casa. 

(D) O aluno nunca falta às suas aulas. 

(E) A lei na qual se baseou era atualizada. 

 

10. Quanto ao gênero, o texto abaixo se 

classifica como: 

 

Disponível em: <http://www.abi.org.br/cartunistas-

rendem-homenagens-as-vitimas-do-atentado-a-charlie-

hebdo/> Acesso em: 20/02/2015. 

(A) carta do leitor. 

(B) história em quadrinhos. 

(C) artigo de opinião. 

(D) charge. 

(E) tira. 

 
 

MATEMÁTICA 

11. Devido ao racionamento de água, esta 

semana cada funcionário trabalhará apenas um 

turno de 5h45 min. Se meu turno começará às 

11h25 min. A que horas o meu turno terminará? 

(A) 17h10min. 

(B) 17h15min. 

(C) 17h20min. 

(D) 17h25min. 

(E) 17h30min. 

 

12. Fui ao posto de combustível abastecer o 

tanque do automóvel. E para encher o tanque 

foram colocados exatamente 21 litros. Para 

facilitar o troco, paguei com uma nota de R$ 

100,00 e R$ 0,45. Qual foi o meu troco, sendo 

que o litro da gasolina custa R$ 3,45: 

(A) R$ 27,00. 

(B) R$ 27,55. 

(C) R$ 27,65. 

(D) R$ 27,75. 

(E) R$ 27,85. 

 

13. Minha tia disse que, daqui a 4 anos, a idade 

dela será o triplo da idade que ela tinha 26 anos 

atrás. Qual a idade dela? 

(A) 30 anos. 

(B) 32 anos. 

(C) 35 anos. 

(D) 41 anos. 

(E) 43 anos. 

 

14. A diária do estacionamento do centro da 

cidade vai ter um aumento de R$ 3,60 que 

representa 18% do seu preço. Qual será o novo 

preço do estacionamento? 

(A) R$ 18,00. 

(B) R$ 19,00. 

(C) R$ 20,00. 

(D) R$ 22,00. 

(E) R$ 24,00. 

 

15. A soma das idades de Ana e Clara são 22 

anos. Descubra o produto das idades de cada 

uma delas, sabendo-se que Ana é 4 anos mais 

nova do que Clara. 

(A) 113. 

(B) 117. 



(C) 121. 

(D) 123. 

(E) 125. 

 
 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

16. São município limítrofes de Nova Esperança 

do Sul, exceto: 

(A) Santiago e Jaquari. 

(B) Jaquari e São Francisco de Assis. 

(C) São Francisco de Assis e Santiago. 

(D) Manoel Viana e São Vicente do Sul. 

(E) Jaquari, Santiago e São Francisco de Assis. 

 

17. O atual Prefeito Municipal de Nova Esperança 

do Sul chama-se: 

(A) Delvi Segatto. 

(B) José Ivo Sartori. 

(C) Evaristo João Ribas. 

(D) Florisberto João Angonese. 

(E) Wilson José Guasso. 

 

18. Qual o nome dado pela Polícia Federal à 

operação que deflagrou esquemas de corrupção 

e lavagem de dinheiro na Estatal Petrobrás? 

(A) Operação Pega-pega. 

(B) Operação Lava Jato. 

(C) Operação Mangueira. 

(D) Operação Petrobrás. 

(E) Operação Corrupção. 

 

19. A cidade de Nova Esperança do Sul é 

conhecida como Capital Nacional do(a): 

(A) Chinelo. 

(B) Bota. 

(C) Sandália. 

(D) Tênis. 

(E) Sapato. 

20. Dentro da história política do Brasil, houve 

muitas manifestações populares, uma delas ficou 

conhecida como o movimento dos jovens “cara-

pintadas”, esse movimento tinha como intuito o 

impeachment de um Presidente da República. 

Qual dos presidentes abaixo relacionados sofreu 

ameaça de impeachment, que da sigla inglês 

significa impedimento, na história mais recente 

do Brasil? 

(A) Fernando Henrique Cardoso. 

(B) Itamar Franco. 

(C) Fernando Collor de Melo. 

(D) Dilma Rousseff. 

(E) Tancredo Neves. 

 

LEGISLAÇÃO 

21. Sobre Posse e Exercício, de acordo com a Lei 

Municipal nº. 106 de 1991, assinale a opção 

correta: 

(A) A posse é o desempenho das atribuições do 

cargo pelo servidor. 

(B) Exercício é a aceitação expressa das 

atribuições, deveres e responsabilidades 

inerentes ao cargo público, com o compromisso 

de bem servir, formalizada com a assinatura de 

termo pela autoridade competente e pelo 

compromissado. 

(C) Exercício é o desempenho das atribuições do 

cargo pelo servidor. 

(D) É de dez dias o prazo para o servidor entrar 

em exercício, contados da data da posse. 

(E) A posse deve ser dada pelo chefe da 

repartição para a qual o servidor for designado. 

 

22. Enquanto não adquirir a estabilidade, poderá 

o servidor ser exonerado no interesse do serviço 

público no caso de: 

(A) assiduidade. 

(B) disciplina. 

(C) subordinação. 

(D) ineficiência. 

(E) dedicação ao serviço. 

 



23. A vacância de cargo público ocorre nos 

seguintes casos, à exceção de: 

(A) exoneração. 

(B) demissão. 

(C) adaptação. 

(D) recondução. 

(E) falecimento. 

 

24. Segundo o artigo 74 da Lei Municipal 106 de 

1991, que institui o Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos Municipais, constituem 

indenizações que poderão ser pagar ao servidor: 

I - diárias; 

II - ajuda de custo; 

III – transporte. 

Das assertivas acima, qual(is) está(ão) 

correta(s): 

(A) Somente I. 

(B) Somente II. 

(C) Somente III. 

(D) Todas estão corretas. 

(E) Nenhuma está correta, pois as mesmas são 

consideradas remuneração. 

 

25. Ainda de acordo com a Lei Municipal 106 de 

1991, são consideradas gratificações e adicionais 

dos servidores municipais, com exceção de: 

(A) gratificação natalina. 

(B) adicional por tempo de serviço. 

(C) adicional pelo exercício de atividades em 

condições penosas, insalubres ou perigosas. 

(D) adicional noturno. 

(E) adicional de diferença de caixa. 

 

26. Marque a alternativa que representa um 

dever do Servidor Público Municipal: 

(A) exercer com deszelo e dedicação as 

atribuições do cargo. 

(B) ser leal às instituições a que servir. 

(C) inobservar as normas legais e 

regulamentares. 

(D) cumprir as ordens superiores, inclusive 

quando ilegais. 

(E) atender com presteza: ao público em geral, 

prestando as informações requeridas, até 

mesmos as protegidas por sigilo. 

 

27. É proibido ao servidor qualquer ação ou 

omissão capaz de comprometer a dignidade e o 

decoro da função pública, ferir a disciplina e a 

hierarquia, prejudicar a eficiência do serviço ou 

causar dano à Administração Pública. Dentre as 

opções abaixo, qual delas não representa uma 

proibição ao Servidor Público Municipal? 

(A) ausentar-se do serviço durante o expediente, 

sem prévia autorização do chefe imediato. 

(B) retirar, com prévia anuência da autoridade 

competente, qualquer documento ou objeto da 

repartição. 

(C) recusar fé a documentos públicos. 

(D) opor resistência injustificada ao andamento 

de documento e processo, ou execução de 

serviço. 

(E) promover manifestação de apreço ou 

desapreço no recinto da repartição. 

 

28. Acerca do prazo de validade dos concursos 

públicos municipais, assinale a opção correta. 

(A) O prazo de validade do concurso será de até 

dois anos, prorrogável, em uma vez, por igual 

prazo. 

(B) O prazo de validade do concurso será de até 

um ano, prorrogável, em uma vez, por igual 

prazo. 

(C) O prazo de validade do concurso será de até 

quatro anos, sem prorrogação. 

(D) O prazo de validade do concurso será de até 

dois anos, prorrogável, em duas vezes, por igual 

prazo. 

(E) O prazo de validade do concurso será de até 

quatro anos, com prorrogação de um ano, 

apenas. 

 



29. Sobre nomeação, assinale a opção correta: 

(A) será feita em comissão, quando se tratar de 

cargo que, em virtude de lei, assim deva ser 

provido. 

(B) em caráter efetivo, para todos os casos, 

sendo este o único meio de nomeação. 

(C) o candidato aprovado em Concurso Público 

deve ser nomeado em cargo de comissão. 

(D) somente em caráter efetivo, quando se 

tratar de nomeação para cargos em comissão. 

(E) Nenhuma das respostas anteriores estão 

corretas. 

 

30. Sobre a estabilidade no cargo público, é 

adquirida pela servidor nomeado por concurso 

público após o decurso de tempo de: 

(A) um ano. 

(B) dois anos. 

(C) três anos. 

(D) um ano se não processado judicialmente por 

crime contra a Administração Pública. 

(E) quatro anos. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

31.Para desinfecção de superfícies pode ser 

utilizado: 

(A) Água. 

(B) Álcool. 

(C) Ácido acetilsalicílico. 

(D) Ácido úrico. 

(E) Palha de aço. 

 

32. Dos materiais abaixo qual não é utilizado na 

cozinha? 

(A) Forno.  

(B) Liquidificador. 

(C) Mouse. 

(D) Panela. 

(E) Colher. 

33. Para prevenção de acidentes de trabalho, 

deve-se: 

(A) Manter a higiene. 

(B) Ser pontual. 

(C) Usar equipamentos de segurança adequados 

a cada função. 

(D) Armazenar o lixo em local adequado. 

(E) Limpar equipamentos eletrônicos ligados na 

tomada. 

 

34. A cor verde nas lixeiras é designada ao 

depósito de: 

(A) Vidros. 

(B) Resíduo orgânico. 

(C) Metal. 

(D) Madeira. 

(E) Resíduos radioativos. 

 

35. Como benefício, a higiene pessoal adequada 

traz: 

(A) Aumento na disseminação de doenças. 

(B) O aumento de fofocas sobre o mau cheiro do 

funcionário. 

(C) O péssimo relacionamento com os colegas de 

trabalho. 

(D) Harmonia no local de trabalho, pois este está 

limpo e arejado, com pessoas de bom asseio 

pessoal. 

 (E) A contaminação de alimentos e locais pela 

não higienização das mãos. 

 

36. No ambiente de trabalho, ao cumprimentar 

uma pessoa, o funcionário deve: 

(A) Dar tapinhas nas costas e complementar com 

um beijo. 

(B) Realizar o aperto de mão firme, sorrindo e 

olhando nos olhos da pessoa. 

(C) Realizar o aperto de mão, mas evitar atitudes 

amistosas e receptivas. 



(D) Recusar o aperto de mão, para não 

transmitir doenças. 

(E) Inclinar a cabeça para o chão, evitando olhar 

nos olhos da pessoa. 

 

37. Será mais eficiente a operação de limpeza 

de uma parede, quando realizada: 

(A) Em movimentos retos e paralelos, de cima 

para baixo. 

(B) Em movimentos retos e paralelos, da direita 

para a esquerda. 

(C) Em movimentos retos e oblíquos, do canto 

superior esquerdo para o canto inferior direito. 

(D) Em movimentos retos e oblíquos, do canto 

superior direito para o canto inferior esquerdo. 

(E) Em movimentos circulares, do centro para o 

contorno. 

 

38. Se na rotina de trabalho for avistado um 

equipamento elétrico conectado numa tomada 

elétrica, no começo de um princípio de incêndio, 

qual é a primeira coisa a fazer? 

(A) abanar a tomada com um pano para 

combater o fogo até o mesmo apagar. 

(B) proteger a mão com um pano umedecido em 

álcool e desligar o plugue da tomada. 

(C) jogar algo líquido na tomada, para combater 

o fogo. 

(D) desligar a chave geral de energia elétrica. 

(E) esperar que o fogo se apague sozinho. 

 

39. Os alimentos com prazo de vencimento 

menor devem ficar acondicionados em qual local 

da despensa: 

(A) No fundo da despensa, atrás dos produtos 

mais novos. 

(B) Em qualquer lugar da despensa, de 

preferência com o rótulo virado pra trás. 

(C) Embaixo dos produtos mais novos. 

(D) Próximo à porta, a frente te todos os demais 

produtos. 

(E) Em qualquer lugar da despensa. 

40. O produto conhecido como “diabo verde” 

tem qual utilidade: 

(A) Desentupir tubulações de esgoto. 

(B) Polir metais. 

(C) Devolver o brilho aos móveis. 

(D) Desengordurante. 

(E) Perfumar o ambiente. 

 

41. Para se servir um café, os utensílios de 

cozinha devem ser esterilizados antes de serem 

utilizados, EXCETO: 

(A) Xícaras. 

(B) Filtro coador descartável. 

(C) Garrafa térmica. 

(D) Chaleira. 

(E) Colheres. 

 

42. O cargo de Serviços Gerais tem como 

deveres, EXCETO: 

(A) Tratar a todos com cortesia. 

(B) Faltar ao serviço sempre. 

(C) Ser educado e discreto. 

(D) Limpar as dependências com organização. 

(E) Ser caprichoso. 

 

43. Analise as afirmativas abaixo: 

I. As vassouras devem ser conservadas limpas. 

II. Os panos de chão devem ser guardados e 

amontoados dentro do balde. 

III. Quando expostas ao sol, as pás de lixo 

ressecam. 

Quais das afirmativas acima estão corretas? 

(A) I, II e III. 

(B) II. 

(C) I e III. 

(D) II e III. 

(E) III. 



44. Em caso de queimaduras com alguma 

substância química, o procedimento 

recomendado é lavar a região afetada com: 

(A) Iodo. 

(B) Éter. 

(C) benzeno. 

(D) álcool. 

(E) Água. 

 

45. Qual a frase abaixo mostra disposição em 

ajudar o outro? 

(A) Você de novo me chamando? 

(B) O que foi dessa vez? 

(C) O que você quer? 

(D) Eu posso te ajudar? 

(E) Fale rápido! 

 

46. Qual alternativa corresponde a prevenção de 

riscos de acidente no local de trabalho? 

(A) Poeira intensa. 

(B) Líquidos fervendo. 

(C) Piso escorregadio. 

(D) Uso de placas de sinalização e avisos. 

(E) Escada sem corrimão. 

 

47. Qual a melhor destinação para o resto de 

folhas de árvores coletadas nas ruas da cidade e 

pátios e ao mesmo tempo colaborar com o meio 

ambiente: 

(A) Embalar em sacos plásticos e jogar no lixão. 

(B) Reaproveitar como adubo orgânico. 

(C) Queima- lãs. 

(D) Jogar nas “bocas de lobo”. 

(E) Jogar no lixão. 

 

 

 

 

48. A capinação pode ser feita de que forma? 

(A) Manual, mecânica e química. 

(B) Física, basilar e mecânica. 

(C) Física, química e rítmica. 

(D) Apenas manual. 

(E) Basilar, manual e instrumental. 

 

49. Remover, por roçagem, o mato e vegetação 

rasteira em ruas, canteiros ou terrenos públicos 

é o conceito de: 

(A) Capinação. 

(B) Locação. 

(C) Desmatamento. 

(D) Rastelar. 

(E) Plantação. 

 

50. Ao participar de uma reunião em que estiver 

em um local lotado de pessoas, querendo o 

funcionário fazer o uso da palavra o deverá: 

(A) Aguardar quem estiver falando acabar e 

pedir a palavra. 

(B) Interromper a pessoa que estiver falando e 

dar sua opinião. 

(C) Gritar para chamar a atenção. 

(D) Falar simultaneamente com o orador que 

estiver usando a palavra. 

(E) Permanecer calado, pois em reuniões só 

quem tem o direito a falar são os chefes. 

 




