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PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUÇU/RS 
CONCURSO PUBLICO 01/2016

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Candidato: Inscrição

ÁRE A-DO CONHECIMENTO N° DE QUESTÕES

Língua Portuguesa 10
Matemática 10
Atualidades 05
Legislação 05
Conhecimentos Específicos 10

Total de questões 40

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 40 (quarenta questões). Caso contrário, solicite imediatamente ao fiscal da sala a sua substituição. 
O caderno de provas só será substituído no ato de entrega.

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

3. O tempo para a realização da prova é de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão-resposta. O candidato só poderá retirar- 
se do recinto da prova após 1 (uma) hora do seu início, não podendo levar consigo o Caderno de Provas, em nenhuma hipótese.

4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou conteúdos das questões será dada pelo fiscal, pois são parte integrante da prova.

5. No Caderno de Provas, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc. A assinatura do cartão-resposta é obrigatória.

6. Ao final da prova, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último termine sua prova, devendo todos 
assinarem a ata da prova, atestando a idoneidade de sua fiscalização. Após o lacre do material da prova, todos devem retirar-se da sala 
ao mesmo tempo.

7. O candidato poderá destacar a parte inferior da capa deste Caderno de Provas para levar consigo as repostas.
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__ _______ LÍNGUA PORTUGUESA__________
Questão 1. Na frase “Feita a prova, você está dispensado”, a 
oração destacada é subordinada adverbial:

(A) Causai reduzida de gerúndio.
(B) Final reduzida de particípio.
(C) Temporal reduzida de infinitivo.
(D) Final reduzida de gerúndio.
(E) Temporal reduzida de particípio.

Questão 2. Na frase “A morte de David Bowie, o camaleão 
do rock, abalou o mundo”, o termo em destaque exerce 
função de:

(A) Vocativo.
(B) Adjunto adverbial.
(C) Aposto.
(D) Complemento nominal.
(E) Adjunto adnominal.

Questão 3. A alternativa que apresenta adjunto adverbial de 
condição é:

(A) Deixamos espaço no quintal para a instalação da 
churrasqueira.
(B) A efetivação do funcionário só será concretizada com 
minha aprovação.
(C) Tratou-me com respeito e simpatia.
(D) O bebê chorava de fome.
(E) Saíram do baile aos empurrões.

Questão 4. No verso “Eu canto porque o instante existe”, o 
termo em destaque exerce a função de:

(A) Conjunção coordenativa aditiva.
(B) Conjunção subordinativa temporal.
(C) Conjunção coordenativa adversativa.
(D) Conjunção subordinativa causai.
(E) Conjunção subordinativa proporcional.

Questão 5. A alternativa que apresenta erro quanto ao uso 
indicativo da crase é:

(A) Os rapazes ficaram à distância.
(B) Suas lembranças foram semelhantes às que tive 
anteontem à tarde.
(C) Fomos à casa dele, mas regressamos horas depois.
(D) A chegada do aniversariante, ouviram-se aplausos.
(E) Estamos todos à disposição da justiça.

Questão 6. Assinale a alternativa que apresenta erro quanto 
à concordância nominal:

(A) Não serão necessários estes remédios.
(B) Não é permitido a presença de estranhos no recinto.
(C) Ela está meio preocupada.
(D) Convidei bastantes pessoas para a festa.
(E) Faz dias e noites frios no Chile.

Questão 7. Qual das alternativas apresenta complemento 
nominal?

(A) A criança resistiu ao machucado.
(B) Gosto de boas músicas.
(C) O rapaz desculpou-se pelo ocorrido.
(D) A lembrança da mãe fê-lo sofrer.
(E) Alguém deve me obedecer nesse lugar!

Questão 8. Assinale a alternativa que apresenta conjunção 
coordenativa adversativa:
(A) Ele não compareceu nem me comunicou.
(B) Orei muito; terei, pois, minha recompensa.
(C) A viagem foi tranquila, contudo é muito maçante.
(D) A moça devia estar nervosa, porque não resolveu as 
questões.
(E) O rapaz não só escreve, mas também revisa.

Questão 9. Em qual das alternativas abaixo há erro quanto 
ao emprego do hífen?

(A) Poli-insaturado.
(B) Micro-habitat.
(C) Inlfa-assinado.
(D) Auto-ônibus.
(E) Super-econômico.

Questão 10. Assinale a alternativa que apresenta erro quanto 
à pluralização:

(A) Sóror -  sorores.
(B) Faisão -  faisãos.
(C) Invalidez -  invalidezes.
(D) Inútil -  inúteis.
(E) Fel -  féis.

MATEMÁTICA
Questão 11. O conjunto domínio da função / :  M -» M. é 
£>(/) =  {x E M. /  x  5}. A lei da função f ( x )  é:

(A)3/*_s-

W j h -

(Q 5/,  + 1.
(D) 2X+5.
(E) Vx + 5.

Questão 12. Um triângulo tem seus lados com as seguintes 
medidas: x  +  2, 3x  — 1 e 2x +  2. Sabendo que seu perímetro 
é igual a 15 cm, calcule o valor de x.

(A) 6.
(B) 12.
(C) 2.
(D) 15.
(E) 5.
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Questão 13. Assinale a alternativa correta:

(A) O gráfico da função identidade é sempre uma reta paralela 
ao eixo x.
(B) O gráfico da função identidade é uma parábola que passa 
pela origem.
(C) O gráfico da função identidade é sempre uma reta paralela 
ao eixo y.
(D) O gráfico da função identidade é uma parábola que corta 
o eixo x em dois pontos.
(E) O gráfico da função identidade é uma reta que passa pela 
origem.

Questão 14. Dada a função f ( x ) =  (2x -  3)2, os zeros 
dessa função são:

(A) x x =  2 ou x 2 = 3.
(B) =  V 2 o u x 2 =  V 3.
(C) x-i =  —2 ou x2 — 3.
(D) x x = x2 =  3/ 2.

(E) x t = — Y 2  ou x 2 — 3-

Questão 15. A soma do perímetro de um quadrado com o 
perímetro de um triângulo equilátero é igual a 32 cm. 
Sabendo que lado do triângulo é duas vezes o lado do 
quadrado menos 6, qual será a medida do lado do quadrado?

(A) 8 cm.
(B) 5 cm.
(C) 4 cm.
(D) 2 cm.
(E) 3 cm.

Questão 16. Dado dois triângulos semelhantes, sabendo que 
a razão de semelhança é igual a ^ e  que as medidas dos 
lados do triângulo maior são iguais a 9 cm, 12 cm e 18 cm, 
qual é o perímetro do triângulo menor?

(A) 32,5 cm.
(B) 35,8 cm.
(C) 36,9 cm.
(D) 43,5 cm.
(E) 46,8 cm.

Questão 17. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 
15 cm e a razão entre seus catetos é de ^ /3. Determine a soma 
das medidas dos catetos desse triângulo:

(A) 7 cm.
(B) 9 cm.
(C) 12 cm.
(D) 21 cm.
(E) 36 cm.

Questão 18. Sabendo que um hexágono tem apótema igual a 
2V3 cm e perímetro igual a 24 cm, qual é a área desse 
hexágono?

(A) 12V3 cm2.
(B) 13,5 cm2.
(C) 24V3 cm2.
(D) 32,6 cm2.
(E) 48V3 cm2.

Questão 19. Na parede da sala da minha casa há um relógio 
redondo. Sabendo que o comprimento da circunferência 
desse relógio é igual a 28,26 cm e que 0  maior ponteiro sai 
do centro do relógio até sua extremidade, qual será o tamanho 
desse ponteiro?

(A) 3 cm.
(B) 4,5 cm.
(C) 5 cm.
(D) 6,2 cm.
(E) 7,5 cm.

Questão 20. Se eu construir uma piscina retangular com 
capacidade para 46 m 3 e altura igual a 2,30 m, a área a ser 
ocupada por essa piscina será:

(A) 43,7 m 2.
(B) 52,9 m 2.
(C) 20 m 2.
(D) 105,8 m 2.
(E) 65 m 2.

ATUALIDADES

Questão 21. O estado do Rio Grande do Sul é dividido em 
mesorregiões pelo IBGE. Em qual delas se encontra o 
município de Turuçu/RS?

(A) Norte.
(B) Centro.
(C) Serra Gaúcha.
(D) Sudeste.
(E) Região Metropolitana.

Questão 22. O site de Turuçu/RS informa que 0  município é 
a “Capital Nacional ______________ ”.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do 
excerto acima:

(A) Da agricultura.
(B) Da pimenta vermelha.
(C) Do sal.
(D) Dos temperos.
(E) Do coentro.

Questão 23. Em 24 de abril, na região das Missões, no Rio 
Grande do Sul, houve um fenômeno que causou grandes 
prejuízos materiais, além de ferir diversas pessoas. Que 
fenômeno foi esse?

(A) Tomado.
(B) Tremor de terra.
(C) Ondas de grandes proporções.
(D) Chuva ácida.
(E) Inversão térmica.

Questão 24. Qual o nome do palácio que concentra a Sede 
do poder executivo do Estado do Rio Grande do Sul?

(A) Palácio Itamaraty.
(B) Palácio da Alvorada.
(C) Palácio do Jaburu.
(D) Palácio Piratini.
(E) Palácio do Planalto.
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Questão 25. O Congresso Nacional do Brasil está atualmente 
discutindo a impugnação do mandato de um(a) importante 
político(a), após o deputado Eduardo Cunha ter aceito pedido 
para tal discussão.
Assinale a alternativa que indica corretamente esse(a) 
político(a):
(A) Renan Calheiros.
(B) Dilma Rousseff.
(C) Aécio Neves.
(D) Gleise Hoffmann.
(E) Michel Temer.

LEGISLAÇÃO
Questão 26. Sobre o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos Municipais de Turuçu/RS, assinale a alternativa 
incorreta:

(A) Os limites de idade para inscrição em concurso público 
serão fixados em lei, de acordo com a natureza e a 
complexidade de cada cargo.
(B) A investidura em cargo do magistério municipal será por 
concurso de provas e títulos.
(C) A nomeação em caráter efetivo obedecerá à ordem de 
classificação obtida pelos candidatos no concurso público.
(D ) É de 10 (dez) dias o prazo para o servidor entrar em 
exercício, contados da data da posse.
(E) Os cargos públicos serão de provimento efetivo ou em 
comissão.

Questão 27. Em observância à Lei Orgânica do Município 
de Turuçu/RS, acerca da Câmara Municipal, assinale V 
(verdadeiro) e F (falso) nas afirmativas abaixo:
( ) A convocação extraordinária da Câmara cabe ao seu 
Presidente, a dois terços de seus membros, à Comissão 
Representativa, ou ao Prefeito.
( ) Ao Presidente da Mesa compete a presidência da Câmara 
Municipal e, no seu exercício, representá-la judicialmente.
( ) Por deliberação da Câmara, as suas sessões solenes não 
poderão ser realizadas em qualquer outro recinto.
Qual é a sequência correta?

(A) V; F; V.
(B) F; V; F.
(C) F; F; V.
(D) V; F; F.
(E) V; V; V.

Questão 28. Acerca do Vencimento e da Remuneração, 
previstos no Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
Municipais de Turuçu/RS, considere as assertivas a seguir:

I. A lei fixará a relação de valores entre a maior e a menor 
remuneração dos servidores municipais.
II. Remuneração é a retribuição paga ao servidor pelo efetivo 
exercício do cargo, correspondente ao valor fixado em lei.
III. O valor de cada parcela não poderá exceder a trinta por 
cento da remuneração do servidor.
Está(ão) correta(s):

Questão 29. A requerimento do Vereador, os projetos de lei,
decorridos ____ de seu recebimento, serão incluídos na
Ordem do Dia, mesmo sem parecer.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do 
fragmento acima:

(A) 15 (quinze) dias.
(B) 30 (trinta) dias.
(C) 20 (vinte) dias.
(D) 25 (vinte e cinco) dias.
(E) 10 (dez) dias.

Questão 30. O retomo do servidor aposentado por invalidez 
à atividade no serviço público municipal, verificado, em 
processo, que não subsistem os motivos determinantes da 
aposentadoria, refere-se à(ao):

(A) Recondução.
(B) Readaptação.
(C) Reversão.
(D) Reintegração.
(E) Aproveitamento.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 31. Sabe-se que “o poder regulamentar enquadra-se 
em uma categoria mais ampla denominada poder normativo, 
que inclui todas as diversas categorias de atos gerais”, tais 
como:

I. Deliberações.
II. Portarias.
III. Regimentos.

Está(ão) correta(s):

(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas I e II.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.

Questão 32. “No pregão, o intervalo mínimo entre a 
publicação do instrumento convocatório e envio de propostas 
é d e_______  ”.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do 
fragmento acima:

(A) Cinco dias úteis.
(B) Quatro dias úteis.
(C) Quinze dias úteis.
(D) Oito dias úteis.
(E) Dez dias úteis.

Questão 33. Esse princípio “é preceito fundamental do 
ordenamento jurídico, que impõe ao legislador e à 
Administração Pública o dever de dispensar tratamento igual 
a administrados que se encontram em situação equivalente”. 
Trata-se do:

(A) Princípio da finalidade.
(B) Princípio da hierarquia.
(C) Princípio da isonomia.
(D) Princípio da razoabilidade.
(E) Princípio da presunção de legitimidade.

(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.
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Questão 34. São considerados princípios específicos da 
licitação:

I. Princípio da isonomia.
II. Princípio do julgamento objetivo.
III. Princípio da vedação à oferta de vantagens.
IV. Princípio da indistinção.

Está(ão) correta(s):

(A) Apenas I, II e III.
(B) Apenas II, III e IV.
(C) Apenas II e IV.
(D) Apenas IV.
(E) I, II, III e IV.

Questão 35. “É a faculdade punitiva interna da 
Administração e só abrange as infrações relacionadas com o 
serviço”.

O excerto acima se refere à qual Poder Administrativo?

(A) Poder disciplinar.
(B) Poder vinculado.
(C) Poder regulamentar.
(D) Poder discricionário.
(E) Poder de polícia.

Questão 36. Assinale a alternativa que indica corretamente 
uni risco ergonômico no ambiente de trabalho:

(A) Ruídos.
(B) Repetitividade.
(C) Fungos.
(D) Poeiras.
(E) Equipamentos e/ou máquinas sem a devida proteção.

Questão 37. “São manifestações internas da Administração 
decorrentes do poder hierárquico disciplinando o 
funcionamento de órgãos e a conduta de agentes públicos. 
Desse modo, não podem disciplinar comportamentos de 
particulares por constituírem determinações intramuros. Por 
exemplo, portarias”.

O excerto acima se refere a que tipo de Atos?

(A) Revogáveis.
(B) Negociais.
(C) Enunciativos.
(D) Ordinatórios.
(E) Normativos.

Questão 38. No ambiente de trabalho, a sinalização de 
segurança de cor azul:

(A) É empregada para indicar as canalizações de inflamáveis 
e combustíveis de alta viscosidade.
(B) É empregada para indicar cuidado em canalizações de ar 
comprimido.
(C) E empregada para identificar eletrodutos.
(D) É empregada para identificar canalizações de água, 
chuveiro de emergências e equipamentos de proteção 
individual.
(E ) É empregada para identificar canalizações de ácidos, 
partes móveis de máquinas e equipamentos.

Questão 39. De acordo com a Lei n° 8.429, se constitui ato 
de improbidade administrativa que atenta contra os 
princípios da Administração pública qualquer ação ou 
omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, 
legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo.
II. Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento 
ou diverso daquele previsto, na regra de competência.
III. Negar publicidade aos atos oficiais.

Está(ão) correta(s):

(A) Apenas I.
(B) Apenas I e II.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas III.
(E) I, II e III.

Questão 40. A tomada de preços é empregada para 
contratação de:

(A) Objetos de pequeno vulto.
(B) Objetos de preços oferecidos.
(C) Objetos de vulto intermediário.
(D) Objetos de grande vulto econômico.
(E) Objetos premiados, como uma viagem, por exemplo.
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