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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

 

Instruções 

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

das provas e das normas que regem esse Concurso.  

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, 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. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 60 (sessenta) questões e 01 (uma) prova de redação; 

- refere-se ao cargo 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. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

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

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

AGENTE LEGISLATIVO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Instrução: Para responder às questões de números 01 a 15 consulte o texto abaixo, quando 

necessário. Os destaques ao longo do texto estão citados nas questões. 
 

Valorizando uma cultura de felicidade 
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A felicidade no local de trabalho não é uma ......... abstrata – é um objetivo tangível para 

qualquer empresa e que deve estar entre as suas principais prioridades. Se analisarmos algumas 
das organizações mais bem-sucedidas, elas tendem a ter uma cultura baseada em valores que 

priorizam a felicidade e o bem-estar dos funcionários.  
Isso acontece, conforme mostram inúmeros estudos, pois as empresas com um forte 

propósito e um conjunto claramente definido de valores se sobressaem frente aos pares. Além 
disso, bons líderes empresariais reconhecem a importância de criar uma força de trabalho 

engajada e a sua ligação direta com o ganho de produtividade e aumento nos lucros. Segundo as 

pesquisas, funcionários felizes demonstram ser mais comprometidos, leais, criativos e produtivos 
do que aqueles que estão menos satisfeitos, ajudando suas empresas a permanecerem 

competitivas e impactando diretamente nos resultados.  
E como criar essa cultura? Seguem algumas etapas que as empresas deveriam seguir para 

criar um ambiente onde as pessoas possam alinhar seus valores e ......... __ cultura da 
organização. 

Avalie os valores dos funcionários – é importante que cada empresa entenda quais os 
valores comuns unem seus funcionários e que conversam com os valores da empresa. Embora 

nenhum dos funcionários tenha as mesmas necessidades, objetivos, preferências ou 

personalidades, nossa pesquisa mostra que seis fatores despontam entre os que mais influenciam 
na felicidade do trabalhador: combinação certa para o cargo e a empresa; a sensação de 

empoderamento; valorização; trabalho interessante e significativo; senso de igualdade; e 
relações de trabalho positivas. Estes são fatores universais que os funcionários valorizam e que 

orientam sua motivação. Adaptar seu estilo de liderança para incorporar esses princípios criará o 
alinhamento perfeito entre os objetivos da companhia e seus colaboradores. Em longo prazo, isso 

fará com que os funcionários sintam que estão contribuindo para o sucesso da empresa e esse é 
o tipo de investimento que os manterá engajados e motivados para seguir adiante. 

Recrute e contrate funcionários que compartilhem dos valores da empresa – na hora de 

contratar um novo colaborador, as organizações precisam considerar se essa pessoa será 
adequada para o negócio e se ela está alinhada com a cultura do local de trabalho. Nós, em boa 

parte da vida no trabalho, e as pessoas com as quais interagimos todos os dias contribuem para 
a nossa felicidade. No geral, segundo a pesquisa, 81% dos funcionários acreditam ter bom 

relacionamento com as pessoas de sua equipe e os colaboradores que se dão bem com o restante 
do time são 2,9 vezes mais propensos a ser feliz no trabalho do que aqueles que não têm uma 

boa sintonia. Dada a importância dessas relações, compartilhar valores é importante para manter 
relacionamentos saudáveis e evitar conflitos. Para garantir esse alinhamento, é essencial, no 

momento da contratação, avaliar o quanto o futuro novo colaborador pode agregar ao time. E, 

nesse sentido, dedique especial atenção __ habilidades interpessoais durante o processo de 
entrevista. Um candidato que parece perfeito tecnicamente, por exemplo, pode não colaborar 

com o crescimento da equipe se não tiver habilidades sociais. As atitudes são contagiosas e uma 
“laranja podre” pode realmente contaminar um grupo feliz. Ou seja, se alguém é brilhante, mas 

não se encaixa no grupo, é possível que traga mais malefícios do que benefícios. 
Pense no longo prazo – estamos chegando a um ponto em que, em breve, ______ cinco 

gerações trabalhando juntas. Como os Tradicionalistas, Baby Boomers, Geração X, Millennials e 
Geração 2020 irão compartilhar um mesmo ambiente de trabalho, as organizações precisam 

considerar como criar uma cultura que funcione para todos, independentemente da geração. Ter 

um conjunto compartilhado de valores e um objetivo claro permitirá __ empresas atrair e reter 
funcionários, aumentar a satisfação do trabalhador e ajudar significativamente os esforços de 

recrutamento e retenção. 
 

(Fonte: Fernando Montavani – https://exame.abril.com.br/blog, 16/3/2018 – texto adaptado) 

 

https://exame.abril.com.br/blog/sua-carreira-sua-gestao/valorizando-uma-cultura-de-felicidade
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QUESTÃO 01 – Analise as afirmações que 

seguem sobre o uso da crase nas ocorrências 
tracejadas das linhas 13, 36 e 45 do texto: 

 
I. Na primeira ocorrência (l. 13), à 

completaria corretamente a lacuna.  

II. Na segunda ocorrência (l. 36), o uso da 
crase diante do vocábulo habilidades é 

obrigatório. 
III. Na terceira ocorrência (l. 45), não ocorre 

crase, sendo a lacuna preenchida apenas 
pelo artigo feminino singular. 

 
Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 
D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 02 – Sobre o uso de acento gráfico 

nos vocábulos ‘ideia e papeis’ que preenchem 
respectivamente as lacunas pontilhadas das 

linhas 01 e 13, afirma-se que: 
 

I. Ambas as palavras devem ser acentuadas 
em virtude da ocorrência do ditongo aberto 

ei. 
II. Apenas uma delas recebe acento gráfico, 

visto que o ditongo aberto encontra-se na 

penúltima sílaba. 
III. Apenas uma delas recebe acento gráfico, 

visto que o ditongo aberto encontra-se na 
última sílaba. 

IV. As duas palavras não devem ser 
acentuadas em virtude da ocorrência de 

ditongo aberto. 
 

Quais estão INCORRETAS? 

 
A) Apenas I e II. 

B) Apenas II e III. 
C) Apenas III e IV. 

D) Apenas I, II e IV. 
E) Apenas II, III e IV. 
 

 

QUESTÃO 03 – Na linha 41, o uso da 

preposição ‘a’ é justificado em virtude  

 
A) da regência do verbo chegar. 

B) de o vocábulo ponto exigir o uso da 
preposição. 

C) de regra de concordância nominal. 
D) de regra de concordância verbal. 

E) da construção do sentido. 
 

QUESTÃO 04 – Avalie as seguintes propostas 

de substituição de vocábulos no texto: 
 

I. Inserção do pronome pessoal nós 
imediatamente antes da forma verbal 

analisarmos (l. 02). 

II. Troca de ‘a sensação de empoderamento’    
(l. 19-20) por ‘o poder da sensação’. 

III. Substituição de ‘em breve’ por dentro em 
pouco (l. 41). 

 
Quais das propostas NÃO podem ser feitas, 

visto que provocam erro ao texto? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 
C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 05 – Em relação à frase: ‘Estes são 
fatores universais que os funcionários 

valorizam...’ (l. 21), afirma-se que: 

 
I. O pronome Estes funciona como sujeito. 

II. O vocábulo que poderia ser substituído por 
em que.  

III. A substituição de universais por 
antropológicos não acarretaria alteração 

de sentido à frase. 
 

Quais estão INCORRETAS? 

 
A) Apenas I. 

B) Apenas II. 
C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 06 – As aspas utilizadas na linha 39 

têm a função de: 
 

A) Marcar a presença do narrador no texto. 
B) Assinalar a presença do autor do texto. 

C) Marcar uma citação textual, a qual é 
atribuída a Mozart. 

D) Colocar em evidência um conceito sobre a 
vida. 

E) Fazer sobressair expressão não peculiar à 

linguagem normal de quem escreve. 
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QUESTÃO 07 – Relativamente ao uso do verbo 

haver na lacuna da linha 41, pode-se afirmar 
que, tendo em vista o contexto, ele deve ser 

flexionado na ______________ do 
______________, assumindo a forma ______. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e 
respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 
A) terceira pessoa do plural – pretérito 

imperfeito do indicativo – haverão 
B) terceira pessoa do singular – futuro do 

presente do modo indicativo – haverá 
C) terceira pessoal do singular – pretérito 

imperfeito do indicativo – houvera 

D) terceira pessoal do plural – futuro do 
pretérito do indicativo – haverão 

E) terceira pessoal do plural – imperativo 
afirmativo – haverá 

 

 

QUESTÃO 08 – O referente do pronome os      
(l. 25) é: 

 

A) sucesso da empresa (l. 24). 
B) funcionários (l. 24). 

C) tipo de investimento (l. 25). 
D) engajados (l. 25). 

E) motivados (l. 25). 

 

 
QUESTÃO 09 – Analise as afirmações a seguir: 

 

I. Na linha 01, as duas ocorrências do 
vocábulo um representam numerais 

ordinais. 
II. As conjunções pois (l. 05) e Embora (l. 16) 

expressam, respectivamente consequência 
e oposição. 

III. Os vocábulos benefícios e                
malefícios  (l. 40), que classificam-se como 

substantivos, relacionam-se quanto ao 

sentido com as palavras bem e mal, 
respectivamente. 

 
Quais estão corretas? 

 
A) Apenas I. 

B) Apenas II. 
C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 
 

 
 

 
 

 
 

 

QUESTÃO 10 – Em relação ao uso da 

combinação ao na frase ‘avaliar o quanto o 
futuro novo colaborador pode agregar ao time.’                

(l. 35), analise as seguintes assertivas: 
 

I. O uso da preposição a é obrigatório em 

virtude da regência do verbo agregar. 
II. O uso da preposição ‘a’ é facultativo, face 

à linguagem informal utilizada no texto, 
podendo ser suprimida. 

III. A referida combinação poderia ser 
substituída por ‘a’ desde que o vocábulo 

time fosse substituído por equipe, palavra 
do gênero feminino. 

 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 

C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 11 – Em relação ao seguinte 
período retirado do texto: ‘Recrute e contrate 

funcionários que compartilhem dos valores da 
empresa.’, avalie as afirmações que seguem, 

assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) Identificam-se quatro orações. 
(  ) Há três orações coordenadas. 

(  ) O pronome relativo que introduz uma 

oração adjetiva restritiva. 
(  ) A inserção de uma vírgula imediatamente 

antes do pronome relativo não implicaria 
qualquer alteração ao período. 

 
A ordem correta de preenchimento dos 

parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – V – V – V. 

B) F – V – F – V. 
C) V – V – F – F. 

D) V – F – V – F. 
E) F – F – V – F. 
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QUESTÃO 12 – Observe as frases a seguir:  

 
1. As empresas são tal qual a nossa vida: 

precisam de dedicação e cuidado. 
2. Ao trabalhar muito, ouça Mozart. 

 

Que figuras de linguagem são identificadas, 
respectivamente, nas frases acima? 

 
A) Metáfora e Metonímia. 

B) Comparação e Metonímia. 
C) Metonímia e Metáfora. 

D) Metáfora e Comparação. 
E) Comparação e Metáfora. 

 

 
QUESTÃO 13 – Em relação à frase retirada do 

texto: ‘As atitudes são contagiosas e uma 
“laranja podre” pode realmente contaminar um 

grupo feliz’, afirma-se que: 
 

I. A palavra ‘e’ funciona como conjunção 
coordenativa. 

II. O advérbio ‘realmente’ seria corretamente 

substituído por precariamente. 
III. ‘incisivas’ substituiria adequada e 

corretamente ‘contagiosas’ sem provocar 
qualquer alteração ao período. 

 
Quais estão corretas? 

 
A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

QUESTÃO 14 – Em relação à frase ‘Seguem 

algumas etapas que as empresas deveriam 
seguir para criar um ambiente onde as pessoas 

possam alinhar seus valores’, retirada do texto, 
avalie as afirmações que seguem: 

 

I. A substituição da forma verbal deveriam 
por poderiam implicaria alteração de 

sentido. 
II. O vocábulo deveriam agrega ao fragmento 

a noção de possibilidade.  
III. O uso da forma verbal possam atribui ao 

sujeito ideia de obrigatoriedade em relação 
ao alinhamento de seus valores. 

 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 
D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 15 – Em relação a determinadas 
expressões utilizadas no texto e respectivos 

significados, avalie as afirmações que seguem: 
  

I. ‘um objetivo tangível’ (l. 01) é aquele que 
pode ser tangenciado, ou seja, quase 

atingido. 
II. ‘prioridades’ (l. 02): termo relativo a 

atos/ações que são postas em primeiro 

lugar, em uma série ou ordem. 
III. ‘retenção’ (l. 47): termo relacionado à 

tensão muito forte. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO 

 
QUESTÃO 16 – A alternativa que apresenta 

uma proposição composta de valor-lógico falso 
com conjunção e negação é: 

 

A) Dois e quatro não são números ímpares. 
B) Dois é número par, mas cinco não é número 

ímpar. 
C) Quatro é número par, entretanto cinco não é 

par. 
D) Quatro é número par, contudo quatro não é 

número primo. 
E) Quinze não é número par e não é número 

primo. 

 

 

QUESTÃO 17 – A tabela-verdade da fórmula 
(𝐏(𝐐𝐑)) é equivalente à tabela-verdade da 

fórmula da alternativa: 
 

A) (P(QR)) 
B) (P(QR)) 
C) (P(QR)) 
D) (P(QR)) 
E) ((QR)P) 
 

 

QUESTÃO 18 – Considere A e B subconjuntos 

dos números naturais. Se A tem 56 elementos, 
B tem 73 elementos e a intersecção de A e B 

tem 25 elementos, então a união desses 
conjuntos terá: 

 
A) 154. 

B) 104. 
C) 99. 

D) 81. 

E) 79. 

 

 
QUESTÃO 19 – Assinale a alternativa que 

apresenta um conjunto em que a sentença: 
qualquer número do conjunto não é maior 

que trinta, é verdadeira. 
 

A) {30,41,52,63,74,85} 

B) {50,51,52,53,54} 
C) {15,18,24,26,28} 

D) {10,15,20,25,30,31} 
E) {32,34,36,38,40} 
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QUESTÃO 20 – A alternativa que apresenta 

uma contradição lógica é: 
 

A) Mário é deputado estadual ou Mário não é 
deputado estadual. 

B) Mário é deputado estadual e Mário não é 

deputado estadual. 
C) Se Mário é deputado estadual então Mário 

não é deputado estadual. 
D) Se Mário não é deputado estadual então 

Mário é deputado estadual. 
E) Nego que Mário não é deputado estadual. 

 

 

QUESTÃO 21 – O algarismo da dezena do 

produto entre 28,4 e 5,7 é: 
 

A) 6. 
B) 1. 

C) 8. 
D) 3. 

E) 2. 
 

 

QUESTÃO 22 – Supondo que: Paulo, Pedro e 
Mario têm profissões distintas: motorista, 

jardineiro e marceneiro. Se Paulo ou Pedro é 
motorista, e Pedro ou Mário é jardineiro, então: 

 
A) Paulo é motorista, Pedro é jardineiro e Mário 

é marceneiro. 
B) Pedro é motorista, Paulo é jardineiro e Mário 

é marceneiro. 

C) Mário é motorista, Paulo é jardineiro e Pedro 
é marceneiro. 

D) Paulo é motorista, Mário é jardineiro e Pedro 
é marceneiro. 

E) Mário é motorista, Pedro é jardineiro e Paulo 
é marceneiro. 

 

 

QUESTÃO 23 – Ana é oito anos mais velha que 

Carla. A diferença entre o quíntuplo da idade de 
Ana e o dobro da idade de Carla é 124. A idade 

de Ana e Carla é respectivamente: 
 

A) 30 e 22. 
B) 16 e 8. 

C) 36 e 28. 
D) 48 e 40. 

E) 44 e 36. 
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QUESTÃO 24 – A alternativa que apresenta 

uma argumentação análoga à dedução de que: 
Se o deputado estadual participou da 

sessão plenária ou da reunião da 
comissão, mas ele não participou da 

reunião da comissão, então ele participou 

da sessão plenária, é: 
 

A) Se o vereador aprovou uma lei e participa da 
mesa diretiva então ele aprovou uma lei. 

B) Se o vereador é eleito pelo voto direto 
contudo não é eleito pelo voto direto então 

ele é eleito pelo voto direto. 
C) O vereador aprovou uma lei, logo o vereador 

aprovou uma lei mas não aprovou uma lei. 

D) Se o vereador aprovou uma lei ou participa 
da mesa diretiva então o vereador aprovou 

uma lei e participa da mesa diretiva. 
E) Se o vereador aprovou uma lei ou participa 

da mesa diretiva, entretanto ele não 
participa da mesa diretiva, então ele 

aprovou uma lei. 

 

 

QUESTÃO 25 – A comparação dos respectivos 
resultados para as expressões numéricas 
2+5×3

5
 e 

2

5
+ 3 é: 

 

A) 
13

5
 é maior que 1. 

B) 
17

5
 é maior que 1. 

C) 
13

5
 é menor que 

17

5
. 

D) 
17

5
 é menor que 1. 

E) 
17

5
 é igual a 

17

5
. 

 

 
QUESTÃO 26 – A locadora de carros ABC cobra 

R$ 137,00 de diária para um carro médio e 

mais R$ 2,30 por quilômetro rodado. Se um 
cliente gastou, na locação de um carro, R$ 

1.330,00 e registrou 340 Km de percurso, 
quantas diárias foram pagas nessa locação? 

 
A) 3. 

B) 4. 
C) 6. 

D) 8. 

E) 10. 
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QUESTÃO 27 – O número de emendas 

cadastradas em determinado projeto de lei, 
durante 22 dias, está na sequência descrita 

por: 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, .... 
A alternativa que representa o número total de 

emendas cadastradas nesses 22 dias é: 

 
A) 198. 

B) 792. 
C) 1.485. 

D) 1.584. 
E) 3.168. 

 

 

QUESTÃO 28 – Observando o número diário 

de peças de roupa doadas em determinada 
campanha de agasalho constatou-se que no 

primeiro dia foram doadas 54 peças e ao longo 
de todo o período de campanha o número de 

doações diárias triplicava, quantas peças de 
roupa foram doadas no quinto dia de 

campanha? 
 

A) 13.122. 

B) 4.374. 
C) 3.734. 

D) 864. 
E) 270. 

 
 

QUESTÃO 29 – Um grupo de 30 

parlamentares, sendo 15 do partido XY, 10 do 
partido AX e 5 do partido BX, deseja criar uma 

comissão de 3 componentes para estudar a 

viabilidade técnica de um novo projeto de 
mobilidade urbana. Quantas comissões podem 

ser criadas com exatamente um componente 
de cada partido? 
 

A) 90. 
B) 150. 

C) 125. 

D) 375. 
E) 750. 
 

 

QUESTÃO 30 – O número de senhas de 
exatamente 6 caracteres contendo somente 

sílabas distintas de BE, SE, TE, RE, MU, MI, MA, 
MO é: 

 
A) 336. 

B) 168. 

C) 112. 
D) 48. 

E) 24. 
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LEGISLAÇÃO 

 
QUESTÃO 31 – De acordo com o art. 1º da 

Constituição Federal, a República Federativa do 
Brasil é formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, 

constituindo-se em Estado Democrático de 
Direito que se baseia nos seguintes 

fundamentos: 
 

A) Soberania, civilidade, dignidade da pessoa 
humana, pluralismo partidário, valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa. 
B) Cidadania, soberania, dignidade da pessoa 

humana, valorização do trabalho, 

fraternidade e pluralismo político. 
C) Fraternidade, cidadania, soberania, 

prevalência dos direitos humanos e 
igualdade entre os Estados. 

D) Dignidade da pessoa humana, valores 
sociais do trabalho e da livre iniciativa, 

pluralismo político, cidadania e soberania. 
E) Soberania, cidadania, dignidade da pessoa 

humana, valores sociais do trabalho e da 

livre iniciativa, defesa da paz e pluralismo 
partidário. 

 

 

QUESTÃO 32 – No que diz respeito aos direitos 
e deveres individuais e coletivos previstos no 

art. 5º da Constituição da República Federativa 
do Brasil, analise as seguintes afirmações: 

 

I. O exercício de qualquer trabalho, ofício ou 
profissão pode ser limitado por 

qualificações profissionais estabelecidas 
em lei. 

II. O acesso à informação e resguardado o 
sigilo da fonte, quando necessário ao 

exercício profissional, é assegurado a todos 
pela Constituição. 

III. Todos podem reunir-se pacificamente, sem 

armas, em locais abertos ao público, desde 
que não frustrem outra reunião 

anteriormente convocada para o mesmo 
local, sendo apenas exigida prévia 

autorização da autoridade competente.  
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 
C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 

 
 

 
 

QUESTÃO 33 – No que tange aos direitos 

políticos consagrados na Constituição da 
República Federativa do Brasil, analise as 

seguintes afirmações: 
 

I. Os analfabetos são inelegíveis e não podem 
alistar-se como eleitores.   

II. O militar é elegível, mas passará para a 
inatividade se, eleito, contar menos de dez 

anos de serviço. 

III. A fim de proteger a probidade 
administrativa, a moralidade para exercício 

de mandato considerada vida pregressa do 
candidato, e a normalidade e legitimidade 

das eleições contra a influência do poder 
econômico ou o abuso do exercício de 

função, cargo ou emprego na 
administração direta ou indireta, lei 

complementar estabelecerá outros casos 

de inelegibilidade não previstos na 
Constituição e os prazos de sua cessação. 

 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 

C) Apenas III. 
D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 34 – Acerca do processo legislativo 

de emenda à Constituição Federal, analise as 
seguintes afirmações: 

 
I. A Constituição poderá ser emendada 

mediante proposta de mais da metade das 

Assembleias Legislativas das unidades da 
Federação, manifestando-se, cada uma 

delas, pela maioria relativa de seus 
membros. 

II. Caso a proposta de emenda constitucional 
seja rejeitada, a mesma matéria não 

poderá ser objeto de nova proposta na 
mesma legislatura. 

III. A emenda à Constituição será promulgada 

pelas Mesas da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal, com a respectiva 

sanção do Presidente da República. 
 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 35 – Nos termos da Lei                                 

nº 14.688/2015, que institui o Plano de Cargos, 
Carreiras e Vencimentos e reorganiza o quadro 

de pessoal efetivo da Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio Grande do Sul e dá outras 

providências, a progressão na carreira, além de 

disciplinada por Resolução da Mesa, deverá 
observar os seguintes critérios: 

 
A) Participação obrigatória em Grupo de 

Estudo, Sindicância, Força Tarefa instituídas 
em portaria específica, ainda que sem 

designação. 
B) Obtenção de, no mínimo, 50% dos quesitos 

valorização do conhecimento, avaliação 

periódica de desempenho e participação em 
atividades instituídas em portarias.  

C) Realização de avaliação periódica de 
desempenho a cada 18 meses para aferir o 

desempenho no exercício das atribuições do 
servidor. 

D) Necessidade de tempo de serviço entre as 
classes de, no mínimo, três anos. 

E) Vedação à progressão do servidor que, 

durante o período avaliado, tiver sofrido 
pena de advertência. 

 

 

QUESTÃO 36 – Nos termos do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do 

Rio Grande do Sul, instituído pela Resolução nº 
2.288/1991, são Comissões Técnicas 

Permanentes: 

 
A) Comissão Especial. 

B) Comissão Parlamentares de Inquérito. 
C) Comissão de Economia, Desenvolvimento 

Sustentável e do Turismo. 
D) Comissão de Representação Externa. 

E) Comissão de Agricultura, Pesca e Meio 
Ambiente. 

 

 
QUESTÃO 37 – Nos termos da Lei 

Complementar Estadual nº 10.098/1994, o 
retorno à atividade do servidor aposentado por 

invalidez, quando verificada, por junta médica 
oficial, a insubsistência dos motivos 

determinantes da aposentadoria, é 
denominado: 

 

A) Reintegração. 
B) Recondução. 

C) Reversão. 
D) Readaptação. 

E) Reaproveitamento. 
 

 
 

 

QUESTÃO 38 – Acerca do recrutamento dos 

servidores públicos civis do Estado do Rio 
Grande do Sul, mediante concurso público, 

analise as seguintes afirmações: 
 

I. O prazo de validade do concurso público 

será de até dois anos e apenas poderá ser 
prorrogado uma vez, por igual período, no 

interesse da Administração. 
II. Em concursos de provas e títulos, apenas 

serão considerados títulos os cursos ou 
atividades desempenhadas que possuírem 

relação direta com as atribuições do cargo 
pleiteado, sendo que os pontos a eles 

correspondentes não poderão somar mais 

de vinte e cinco por cento do total dos 
pontos do concurso. 

III. O desempate entre candidatos aprovados 
no concurso em igualdade de condições, 

obedecerá, como último critério, o sorteio 
público divulgado através de edital 

publicado na imprensa, com antecedência 
mínima de três dias úteis da sua realização.  

 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas III. 
B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 39 – O princípio administrativo da 

impessoalidade orienta a atuação dos gestores 
e servidores públicos. De acordo com o que 

estabelece a Constituição Federal de 1988, é 
INCORRETO afirmar que: 

 

A) A publicidade dos atos, programas, obras, 
serviços e campanhas dos órgãos públicos 

deverá ter caráter educativo, informativo ou 
de orientação social, dela não podendo 

constar nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de 

autoridades ou servidores públicos. 
B) Pode-se afirmar que o princípio da 

impessoalidade decorre da supremacia do 

interesse público. 
C) Para garantir a preservação do interesse 

público, os atos administrativos deverão ser 
imputados ao servidor que os pratica e não 

à entidade à qual está vinculado. 
D) O provimento de cargo público efetivo por 

nomeação e classificação em concurso 
público de provas e títulos é um exemplo 

concreto da impessoalidade. 

E) A impessoalidade é uma forma de garantir a 
finalidade pública. 

 

 

QUESTÃO 40 – Sobre a organização da 
administração pública, é correto afirmar que: 

 
A) As autarquias são pessoas jurídicas de 

direito público interno. 

B) As sociedades de economia mista são 
pessoas jurídicas de direito público, com 

capital misto. 
C) As empresas públicas são caracterizadas, 

pela sua natureza empresarial, como 
integrantes do terceiro setor. 

D) As sociedades de economia mista são 
caracterizadas pela sua natureza jurídica 

privada, integrantes da administração 

pública direta. 
E) Os servidores e demais integrantes das 

sociedades de economia mista e das 
autarquias estão excluídos dar regras da Lei 

de Improbidade Administrativa. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 41 – Durante o desenvolvimento de 

suas atividades, os agentes responsáveis pela 
segurança constatam situações que não são 

normais ou mesmo que podem pôr em risco 
tanto a segurança pessoal quanto a da 

instituição na qual atuam. Nessas situações, 
qual o procedimento correto a ser tomado? 

 
A) Atenuar a situação para manter a 

regularidade do serviço. 

B) Ampliar a manutenção regular do serviço. 
C) Omitir as anomalias, para garantir a 

tranquilidade. 
D) Informar as anomalias constatadas. 

E) Ter informações em arquivo, caso seja 
questionado em ocorrência.   

 

 

QUESTÃO 42 – Entre os profissionais que 

atuam na área de segurança patrimonial, há 
um entendimento de que não existe segurança 

perfeita, total ou absoluta. Eles afirmam que o 
que existe é segurança satisfatória. Dentre as 

afirmações abaixo, qual NÃO propicia uma 
segurança satisfatória? 

 
A) Retardar ao máximo uma possibilidade de 

agressão. 

B) Evitar ações de integração operacional com 
colegas de serviço. 

C) Desencadear forças, no menor espaço de 
tempo possível, capazes de neutralizar a 

agressão verificada. 
D) Relatar fatos que permitem reduzir a 

segurança nas instalações. 
E) Reforçar medidas de detecção e alarme nas 

portas e aberturas do prédio. 

 

 

QUESTÃO 43 – O objetivo de uma operação 
de espionagem é extrair, de forma continuada, 

os segredos, sem despertar a suspeita da 
pessoa que serve de vítima. Os espiões adotam 

métodos individuais (lobo solitário) ou por 
grupos especializados. Dentre as alternativas 

abaixo, qual NÃO se constitui uma das fases do 

processo de espionagem? 
 

A) Escuta.  
B) Acompanhamento. 

C) Comunicação. 
D) Fotografia. 

E) Infiltração. 
 

 

 
 

QUESTÃO 44 – A equipe de emergência é 
devidamente dimensionada de acordo com a 

população existente na edificação e formada 

por pessoas treinadas com conhecimento sobre 
prevenção contra incêndio, abandono de 

edificação, pronto-socorro. A equipe de 
emergência deve garantir a saída dos 

ocupantes do prédio. Qual o procedimento 
correto nessa situação? 

 
A) Desça a escada de segurança. Use os 

elevadores. Ao atravessar chamas, procure 

envolver o corpo com algum tecido molhado 
sintético. Use uma toalha molhada no rosto. 

B) Suba pela escada de segurança. Use os 
elevadores. Ao atravessar chamas, procure 

envolver o corpo com algum tecido molhado 
não sintético. Use uma toalha molhada no 

rosto. 
C) Desça a escada de segurança. Nunca use os 

elevadores. Ao atravessar chamas, procure 

envolver o corpo com algum tecido molhado 
não sintético. Use uma toalha molhada no 

rosto. 
D) Não use a escada de segurança. Nunca use 

os elevadores. Ao atravessar chamas, 
procure envolver o corpo com algum tecido 

seco sintético. Use uma toalha molhada no 
rosto. 

E) Suba pela escada de segurança. Nunca use 

os elevadores. Ao atravessar uma região em 
chamas, procure envolver o corpo com 

qualquer tecido seco. Use uma toalha 
sintética no rosto. 

 
 

QUESTÃO 45 – Em uma audiência pública na 

Assembleia Legislativa, houve a necessidade de 
utilizar serviço de tradução simultânea, com a 

utilização de aparelhos auditivos entre 
microfone de alto-falantes. Uma das pessoas 

que utilizou esse aparelho não o devolveu e, 
após sua saída do prédio, já distante do local 

do evento, vendeu-o para outra pessoa. Qual o 

crime cometido nessa situação? 
 

A) Furto de coisa comum. 
B) Roubo sem ameaça. 

C) Furto qualificado por abuso de confiança. 
D) Apropriação indébita. 

E) Fraude intencional. 
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QUESTÃO 46 – Na segurança de dignitários, é 
necessário adotar uma série de medidas 

proporcionadas a uma autoridade que 

garantam, no sentido mais amplo possível, a 
sua integridade física. Porém, existem algumas 

condições que são consideradas vulneráveis, 
EXCETO: 

 
A) Rotina. 

B) Improvisação. 
C) Desmotivação. 

D) Despreparo profissional. 

E) Interação da autoridade com a segurança. 

 

 
QUESTÃO 47 – Durante uma atividade na 

Assembleia Legislativa do RS, alguns 
manifestantes quebraram móveis e danificaram 

as instalações do prédio, além de agredirem 
algumas pessoas na sala de audiência pública. 

Os agentes da segurança do prédio contiveram 

aqueles agressores e os mantiveram sob sua 
guarda até as autoridades policiais 

comparecerem e adotarem as medidas legais 
correspondentes. Nesse intervalo de tempo, 

alguns agentes utilizaram uma placa que 
colocaram no pescoço dos manifestantes com 

dizeres “Animais irresponsáveis, não merecem 
liberdade”, para que fossem vistos e 

ridicularizados perante os presentes. Qual foi o 

ato cometido por esses agentes? 
 

A) Crime hediondo. 
B) Contravenção insidiosa. 

C) Acusação caluniosa. 
D) Abuso de autoridade. 

E) Excesso de arbitrariedade.    
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

QUESTÃO 48 – Quanto ao registro de arma de 
fogo, o SINARM estabelece alguns regramentos 

que devem ser atendidos, dentre eles: 
 

I. O registro de arma de fogo será realizado 
em loja comercial habilitada pelo SINARM. 

II. Deve-se apresentar documento 

comprobatório de ocupação lícita e de 
residência certa. 

III. O prazo para renovação do Certificado de 
Registro de Arma de fogo é de até 10 anos 

da data da compra. 
 

Quais estão corretos? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 
C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 
E) Apenas II e III. 
 

 

QUESTÃO 49 – Um agente responsável pela 

segurança de uma instituição recebeu de um 
amigo um revólver calibre 38, cano longo, e 

passou a utilizá-lo na sua atividade profissional 

como uma 2ª arma, porém, manteve essa 
situação na informalidade. Em uma inspeção 

por seus superiores, foi constatada a situação. 
Qual o crime cometido por esse agente? 

 
A) Posse irregular de arma de fogo de uso 

permitido. 
B) Omissão de cautela.  

C) Porte ilegal de arma de fogo de uso 

permitido. 
D) Concurso de crimes administrativos. 

E) Abuso de autoridade operacional.  
 

 

QUESTÃO 50 – Durante a realização de um 
evento público na Assembleia Legislativa, o 

detector de metais apresentou pane. Assim, foi 
delimitada uma área para revista das pessoas 

para verificar possível porte de algum objeto 

perigoso, sendo que os agentes responsáveis 
pela segurança definiram uma fila de triagem 

a partir de uma fita amarela fixada no piso. 
Algumas pessoas ficaram irritadas com o 

tempo que estava sendo utilizado naquela 
atividade e começaram a reclamar dos agentes 

e não aceitaram suas determinações para se 
manterem na linha amarela. Que tipo(s) de 

crime(s) essas pessoas cometeram? 

 
A) Apenas resistência. 

B) Apenas desacato. 
C) Apenas desobediência. 

D) Resistência e Desacato. 
E) Desobediência e Desacato. 
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QUESTÃO 51 – Um agente responsável pela 
segurança de um evento no qual as pessoas 

são, em geral, adultos foi informado de que um 

dos participantes, com mais de 60 (sessenta) 
anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória e 

necessita de uma Ressuscitação 
Cardiopulmonar (RCP). Esse agente, treinado 

em RCP, sabendo que houve uma nova 
orientação apresentada pela American Heart 

Association (AHA), em 2010, adotou as 
providências necessárias. Considere que as 

abreviaturas A (vias aéreas), B (insuflações) e 

C (compressões) são utilizadas para auxiliar a 
memorização da sequência correta. Conforme 

a Diretriz RCP de 2010 da AHA, qual a 
sequência correta para esse agente realizar a 

RCP? 
 

A) A – B – C. 
B) B – C – A. 

C) C – A – B. 

D) B – A – C. 
E) A – C – B. 

 

 

QUESTÃO 52 – A Norma Regulamentadora 
23, ao tratar da proteção contra incêndios, 

especificamente quanto às saídas dos prédios, 
define que as portas devem ter um fluxo 

adequado à finalidade. Qual o sentido de 

abertura das portas previsto na NR 23? 
 

A) De dentro para fora. 
B) De fora para dentro. 

C) Bilaterais para dentro. 
D) Transversais para fora. 

E) Circulatórias no sentido anti-horário. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

QUESTÃO 53 – Após a realização de uma 
audiência pública na Assembleia Legislativa, 

durante a saída do prédio, houve uma 

ocorrência entre algumas pessoas e os agentes 
responsáveis pela segurança, que os 

contiveram e os apresentaram às autoridades 
policiais que compareceram ao local. Estes 

elaboraram um Termo Circunstanciado dos 
fatos e orientaram os envolvidos que eles 

seriam encaminhados ao Juizado Especial 
Criminal, pois o crime cometido fora de menor 

potencial ofensivo. Qual a referência utilizada 

pelo policial para considerar como crime de 
menor potencial ofensivo? 

 
A) Crime com pena máxima inferior a 1 (um) 

ano, com ou sem multa. 
B) Crime com pena máxima inferior a 2 (dois) 

anos, com ou sem multa. 
C) Crime hediondo de menor gravidade, até 2 

(anos), sem multa. 

D) Crime com restrição de liberdade 
condicional, com multa. 

E) Crime infracional de mais de 2 (dois) anos, 
com ou sem multa. 

 

 

QUESTÃO 54 – Durante a prisão em flagrante, 
o condutor, um agente responsável pela 

segurança de um prédio, apresentou a pessoa 

presa perante a autoridade policial na 
Delegacia, porém não houve testemunha da 

infração. Nesse caso, qual a situação quanto à 
lavratura do Auto de Prisão em Flagrante 

(APF)? 
 

A) Não pode ser lavrado o APF. 
B) Pode ser lavrado, mas com 02 (duas) 

testemunhas no momento da apresentação. 

C) Não pode ser lavrado, pois é abuso de 
autoridade. 

D) Pode ser lavrado, mas requer presença de 
advogado no momento da apresentação. 

E) Não pode ser lavrado devido à presunção de 
inocência ficta. 
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QUESTÃO 55 – Durante a fase processual 
judicial, existem provas que podem ser 

juntadas aos autos, porém, decorrem de outros 

processos. Supondo-se que, nos autos de um 
processo, a pessoa “X” cometeu um assalto à 

mão armada em um banco, no outro processo, 
anterior, ficou provado que cometeu um 

homicídio e restou comprovado que aquela 
arma utilizada para matar foi a mesma 

utilizada para o assalto ao banco, o juiz 
utilizou-se, documentalmente, da prova do 

homicídio para integrar o processo de roubo. 

Como se denomina esse tipo de prova? 
 

A) Cabalística. 
B) Judicial vinculativa. 

C) Emprestada. 
D) Latente. 

E) Indiscutível. 

 

 

QUESTÃO 56 – O Código de Processo Penal 
(CPP) brasileiro, no seu art. 20, caput, define 

que a autoridade assegurará no inquérito o 
sigilo necessário à elucidação do fato ou 

exigido pelo interesse da sociedade. Porém, 
esse sigilo não é absoluto, pois o juiz, o 

promotor de justiça e a autoridade policial 
poderão ter acesso integral. Ainda o advogado 

tem acesso aos atos já documentados nos 

autos. Qual o limite de acesso do advogado no 
inquérito? 

 
A) Amplo e irrestrito. 

B) Apenas às informações já introduzidas nos 
autos. 

C) Se limita às diligências em andamento. 
D) Está previsto no máximo até 48 horas após 

a Procuração. 

E) Amplo, decorre de concessão do 
contraditório penal. 

 

 

QUESTÃO 57 – Qual o tipo de segurança 
realizada pelos agentes responsáveis pela 

segurança quando executam a proteção 
imediata, posicionados próximos e 

constantemente ao redor do VIP, cabendo 

resguardá-lo, reagir a ameaças e retirá-lo em 
caso de emergência? 

 
A) Avançada. 

B) Velada. 
C) Aproximada. 

D) Íntima. 
E) Dominante. 

 

 
 

QUESTÃO 58 – A palavra Comunicação deriva 
do latim communicare, cujo significado é tornar 

comum, partilhar, associar, trocar opiniões, 

conferenciar. Entretanto, existem situações em 
que esse processo apresenta perturbações 

indesejadas que atrapalham a efetivação da 
comunicação. Como se chamam essas 

perturbações, que são barreiras ou mesmo 
obstáculos que prejudicam e distorcem a 

compreensão, conforme a Teoria da 
Comunicação? 

 

A) Influência dinâmica. 
B) Saturação. 

C) Ruído. 
D) Dinamismo. 

E) Conflito ideológico. 

 

 
QUESTÃO 59 – Para melhor realizar as 

atividades de segurança e controle das 

atividades em um evento em local de 
apresentações artísticas no qual esteja atuando 

na triagem de ingresso, os agentes 
responsáveis pela segurança deverão solicitar a 

apresentação de documentos pessoais. Esses 
documentos, após a identificação, deverão ser: 

 
A) Mantidos na portaria. 

B) Registrados e devolvidos. 

C) Registrados e mantidos na portaria. 
D) Encaminhados aos coordenadores do 

evento. 
E) Devolvidos imediatamente após 

apresentação. 

 

 
QUESTÃO 60 – Na atividade de agente 

responsável pela segurança, algumas vezes se 

faz necessário utilizar conhecimentos e 
técnicas de Defesa Pessoal, baseadas em 

qualquer das artes e esportes disponíveis para 
essa atividade. Existem pontos sensíveis 

adequados para cada situação operacional que 
se apresenta. Qual(is) o(s) ponto(s) sensíveis 

mais adequados para atuar com a intenção de 
domínio para utilização de algemas? 

 

A) Queixo. 
B) Carótidas. 

C) Tragueia. 
D) Plexo solar. 

E) Articulações. 
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REDAÇÃO 

 
Instruções: Elabore um texto dissertativo-argumentativo com extensão mínima de 25 (vinte e 

cinco) linhas e máxima de 30 (trinta), expondo suas ideias sobre o tema proposto. Não se esqueça 

de criar um título. 
 

Importante: 
1. Confira se seus dados de identificação estão corretos na sua folha definitiva de redação. Qualquer 

divergência, chame o fiscal da sala. 
2. Faça o rascunho de seu texto na página seguinte, revise-o e, a seguir, passe a limpo na folha 

definitiva que está devidamente identificada. 
3. Não serão corrigidos textos a lápis.  

4. Não é permitido o uso de corretivo líquido. Caso cometa algum equívoco, risque-o e reescreva a 

passagem. 
5. Textos que não abordarem o tema proposto e que não tiverem o número mínimo de linhas 

delimitado NÃO serão considerados. 
6. A letra deverá ser legível e de tamanho regular. 

7. Seja original, autônomo e criativo, não copiando nenhum fragmento dos textos que orientam a 
prova de Língua Portuguesa. 

8. Lembre-se de que sua dissertação deverá apresentar ideias organizadas, de acordo com a norma 
culta da língua escrita, fundamentada em argumentos consistentes.  

 

 
TEMA – As gerações, a conviência e o ambiente de trabalho 

 
Conforme o texto que compõe a Prova de Língua Portuguesa, em breve haverá cinco 

gerações trabalhando juntas: os Tradicionalistas, os Baby Boomers, a Geração X, os 
Millennials e a Geração 2020. Todos juntos irão compartilhar o mesmo ambiente de trabalho, e 

as organizações precisam considerar esse fato. Pensando nisso, solicitamos sua reflexão sobre o 
convívio de tantas gerações no ambiente profissional.  Discorra sobre as dificuldades e as 

facilidades que a convivência de tantas gerações no ambiente de trabalho podem promover, bem 

como os resultados que essas relações podem trazer para a organização que as acolhe.  
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Execução: Fundatec  
REDAÇÃO – AGENTE LEGISLATIVO 

Utilize este espaço para fazer seu rascunho 

Título: 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  
 

 30  

 

 


