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PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  

 

Instruções 

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

das provas e das normas que regem esse Concurso ou Processo Seletivo.  

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

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente, com tinta 

azul ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de 

qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão 

do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 50 (cinquenta) questões; 

- 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! 

 

ADMINISTRADOR 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões. 
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Plástico: nós o criamos, dependemos dele, mas ele nos ameaça. 
 

                                                                                               Por Laura Parker 
 

Se o Mayflower, o barco dos pioneiros colonos ingleses – os chamados Peregrinos, que 

saíram de Plymouth, na Inglaterra, rumo à América do Norte –, estivesse cheio de garrafinhas 

plásticas de água, esse lixo ainda restaria entre nós, quatro séculos depois. Se os Peregrinos 
tivessem feito o que muita gente costuma fazer, jogado ao mar garrafas e embalagens, as 

ondas e a radiação solar no Atlântico teriam desgastado todos esses objetos de plástico, 
reduzindo-os a fragmentos minúsculos. Esses fragmentos poderiam estar flutuando até agora 

nos oceanos do planeta, absorvendo toxinas que iriam aderir ______ já presentes neles, e 
acabariam sendo ingeridos por algum peixe ou ostra. E talvez terminassem no prato de um de 

nós.  
“Temos de ser gratos aos pioneiros por não usarem nada de plástico”, pensei pouco 

tempo atrás, no trem que me levava até Plymouth, na costa sul da Inglaterra. O motivo da 

viagem era entrevistar uma pessoa que me ajudaria a entender a confusão em que estamos 
metidos graças aos resíduos plásticos, sobretudo nos mares. Como o plástico só foi inventado 

no final do século 19, e a sua produção tornou-se de fato relevante por volta de 1950, temos 
de lidar com meros 8,3 bilhões de toneladas do material. Desse total, mais de 6,3 bilhões já 

viraram resíduos, _______ a quantidade assombrosa de 5,7 bilhões de toneladas jamais 
______ por nenhum tipo de reciclagem – resultado que chocou os cientistas que calcularam 

tais números em 2017. 
Ninguém faz ideia da efetiva proporção desse lixo plástico não reciclado que acaba nos 

oceanos. Em 2015, uma professora que leciona engenharia ambiental na Universidade da 

Geórgia, nos Estados Unidos, atraiu a atenção geral com uma estimativa: a cada ano, entre 
4,8 milhões e 12,7 milhões de toneladas de resíduos chegam ao mar. A maior parte do lixo 

não vem dos navios, como explicam ela e os seus colegas, mas é descartada em terra e nas 
margens dos rios, sobretudo na Ásia. Só depois tais resíduos são carregados, pelo vento e pela 

água, até o oceano. Basta imaginarmos 15 sacolinhas repletas de tralha plástica boiando a 
cada metro de toda a linha da costa ao redor do mundo: isso corresponderia ______ de 8 

milhões de toneladas, a sua estimativa média da quantidade de lixo que os oceanos recebem 
a cada ano. E não está claro quanto tempo leva para esse plástico se desintegrar por completo 

em suas moléculas constituintes. As estimativas variam de 450 anos a nunca. 

Por outro lado, é bem provável que todo esse plástico venha causando a morte de 
milhões de animais marinhos a cada ano. Já se comprovou que quase 700 espécies, incluindo 

algumas em risco de extinção, foram afetadas por resíduos plásticos. Em algumas delas, o 
dano é evidente, como os animais estrangulados por itens descartados: sacolas, redes de 

pesca etc.. Em muitos outros casos, porém, os prejuízos são invisíveis ......... espécies de 
todos os tamanhos, de plâncton a baleias, agora ingerem micropartículas de plástico, 

fragmentos ínfimos que medem menos de 5 milímetros. No Havaí, em uma praia que 
aparentemente deveria estar intocada (pois não há acesso por estrada pavimentada), senti os 

meus pés afundando em crepitantes micropartículas de plástico. Depois dessa experiência, 

entendi .......... há pessoas que veem no acúmulo de resíduos plásticos nos oceanos um sinal 
de catástrofe iminente, algo tão alarmante quanto as mudanças climáticas. 

 
(Fonte: https://www.nationalgeographicbrasil.com/2018/05/lixo-plastico-planeta-poluicao-lixao-

consumo - Texto adaptado especialmente para esta prova.) 
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QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas 

das linhas 07, 16, 17 e 26. 
 

A) àquelas – dos quais – passou – a cerca 
B) às – nos quais – passou – acerca 

C) aquelas – os quais – passaram – há cerca 

D) àquelas – dentre os quais – passaram – acerca 
E) naquelas – os quais – passou – acerca 

 

 

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que NÃO pode completar as lacunas pontilhadas das linhas 34 
e 39, respectivamente, sob pena de acarretar erro gramatical e incoerência. 

 
A) já que – por que 

B) uma vez que – a razão pela qual 

C) conquanto – porque 
D) porquanto – como 

E) haja vista que – o fundamento pelo qual 

 

 
QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa INCORRETA acerca do que se afirma sobre duas ocorrências 

do vocábulo COMO (l. 13 e 23). 
 

A) O vocábulo tem a mesma classe gramatical nas duas ocorrências (mas subclasses diferentes). 

B) Na linha 13, o vocábulo pode ser corretamente substituído por “Já que”. 
C) Na linha 23, o vocábulo é uma conjunção conformativa. 

D) O vocábulo COMO é sempre um nexo comparativo. 
E) É correto substituir o vocábulo, na linha 23, por “de acordo com o que”. 

 

 

QUESTÃO 04 – Assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas em relação às considerações feitas sobre 
termos da seguinte frase do texto. 

 

“Temos de ser gratos aos pioneiros por não usarem nada de plástico”, pensei pouco tempo 
atrás, no trem que me levava até Plymouth, na costa sul da Inglaterra.  (l. 10 e 11) 

 
(  ) Temos/pensei – verbos cujos sujeitos são ocultos. 

(  ) gratos – predicativo do sujeito. 
(  ) aos pioneiros – complemento nominal. 

(  ) nada de plástico – complemento verbal. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 
A) V – V – V – V.  

B) V – F – F – V.  
C) F – V – F – V.  

D) V – F – V – F.  
E) F – F – V – V.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



474_BASE_NS_22/8/201813:53:41 

Execução: Fundatec 
NÍVEL SUPERIOR 

 

QUESTÃO 05 – Considere o que se afirma sobre os sinais de pontuação empregados no primeiro 

período do texto: 
 

Se o Mayflower, o barco dos pioneiros colonos ingleses – os chamados Peregrinos, 
que saíram de Plymouth, na Inglaterra, rumo à América do Norte –, estivesse cheio de 

garrafinhas plásticas de água, esse lixo ainda restaria entre nós, quatro séculos depois. 

 
I. Os travessões poderiam ser substituídos por vírgulas, mas pode-se dizer que a autora talvez tenha 

optado por eles para obter mais clareza, pois já há outras vírgulas no texto. 
II. A vírgula que marca a oração adverbial condicional deslocada é a que aparece após água. 

III. A primeira e a quinta vírgula encerram um aposto (seguido de outros elementos explicativos) de 
Mayflower. 

IV. A vírgula após Peregrinos é obrigatória porque introduz oração adjetiva explicativa. 
 

Quais estão corretas? 

 
A) Apenas I e II. 

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

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

 

 

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa em que a justificativa da acentuação gráfica das palavras do 

texto está INCORRETA. 
 

A) Atlântico, moléculas, acúmulo – Regra das Proparoxítonas. 
B) prejuízos, resíduos, Havaí – Regra do Hiato I e U. 

C) nós, só, já, pés – Regra dos Monossílabos tônicos. 
D) Ásia, espécies, Geórgia – Regra das Paroxítonas terminadas em ditongo. 

E) plâncton, água, média – Regra das Paroxítonas. 

 

 

QUESTÃO 07 – Considere o que se afirma sobre as seguintes ideias presentes no texto: 
 

I. A autora introduz o assunto a partir de uma situação hipotética a fim de ilustrar a capacidade de 
o plástico conservar-se na natureza – no caso, no mar. 

II. A despeito de o plástico ser um produto relativamente recente, seus malefícios ao meio ambiente, 
sobretudo ao ambiente marinho, já são enormes, principalmente por causa de seu descarte 

incorreto. 
III. Há quem compare os danos causados pelo acúmulo de plástico nos oceanos às consequências 

resultantes das mudanças climáticas, mas a autora não concorda com isso. 

IV. É possível que o próprio homem já esteja ingerindo, sob a forma de alimento, o plástico 
descartado que virou lixo no mar. 

 
Quais encontram respaldo no texto? 

 
A) Apenas I e II. 

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

D) Apenas I, II e IV. 

E) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa que apresenta os sinônimos mais adequados para afetadas                

(l. 32), crepitantes (l. 38) e iminente (l. 40), respectivamente, segundo o contexto em que esses 
vocábulos aparecem. 

 
A) pernósticas – tóxicas – importante. 

B) prejudicadas – estalantes – imediata. 

C) presumidas – inflamáveis – urgente. 
D) lesadas – quentes – grandiosa. 

E) atingidas – penetrantes – magnânima. 

 

 
QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa em que o seguinte fragmento do texto, que tem verbos na voz 

passiva, apresenta a correta versão na voz ativa. 
 

A maior parte do lixo [...] é descartada em terra e nas margens dos rios, sobretudo na Ásia. 

Só depois tais resíduos são carregados, pelo vento e pela água, até o oceano. 
 

A) A maior parte do lixo [...] descartam-na em terra e nas margens dos rios, sobretudo na Ásia. Só 
depois, o vento e a água carregam tais resíduos até o oceano. 

B) A maior parte do lixo [...] lhe descartam em terra e nas margens dos rios, sobretudo na Ásia. Só 
depois, o vento e a água são carregados com tais resíduos até o oceano. 

C) A maior parte do lixo [...] descarta-se em terra e nas margens dos rios, sobretudo na Ásia. Só 
depois, o vento e a água carregam eles até o oceano. 

D) A maior parte do lixo [...] a terra e as margens dos rios a descartam, sobretudo na Ásia. Só depois, 

o vento e a água carregam tais resíduos até o oceano. 
E) A maior parte do lixo [...] descarta a terra e as margens dos rios, sobretudo na Ásia. Só depois, o 

vento e a água carregam-se por tais resíduos até o oceano. 

 

 
QUESTÃO 10 – Quanto à relação entre grafias e fonemas de palavras do texto, assinale a alternativa 

correta.  
 

A) Em toxinas, peixe e ostra há – em cada palavra – o mesmo número de letras e fonemas. 

B) Em quatro, quanto e quantidade, aparece, em cada palavra, um dígrafo. 
C) Em Havaí, há mais letras que fonemas, assim como em sacolinhas. 

D) Em professora e tralha aparecem, em cada uma, nesta ordem, um dígrafo e um encontro 
consonantal. 

E) Em baleia, aparece um ditongo aberto na penúltima sílaba. 
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LEGISLAÇÃO 
 

Para responder às questões 11 a 16, considere a Lei Municipal nº 1.108/1999, que dispõe 

sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Eldorado do Sul. 
 

QUESTÃO 11 – De acordo com as previsões legais, ao entrar em exercício, o servidor apresentará 
ao órgão de pessoal os elementos necessários ao: 

 
A) Erário. 

B) Assentamento individual. 
C) Poder Judiciário. 

D) Procurador Municipal. 

E) Poder Legislativo. 

 

 
QUESTÃO 12 – Por determinação da presente Lei, o servidor público do Município de Eldorado do Sul 

terá como condição, com vista à estabilidade, avaliação do desempenho no estágio probatório que 
será realizada por uma Comissão Especial. A referida avaliação será realizada por _______________ 

e a cada uma corresponderá um ______________. 
 

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

 
A) bimestre – ofício 

B) quadrimestre – prontuário 
C) trimestre – boletim 

D) semestre – relatório 
E) bimestre – prontuário 

 

 

QUESTÃO 13 – Em cumprimento à presente Lei, a vacância de função gratificada no Município de 

Eldorado do Sul dar-se-á por: 
 

I. Destituição. 
II. Dispensa.  

III. A pedido ou de ofício. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 
C) Apenas III. 

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

 

 

QUESTÃO 14 – A presente Lei, no verso em que trata da reversão, determina que em nenhum caso 
poderá efetuar-se a reversão sem que, mediante inspeção ______________, fique provada a 

capacidade para o exercício do cargo. 

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 

 
A) médica 

B) do departamento de Recursos Humanos 
C) do MTE – Ministério do Trabalho e Emprego 

D) da Câmara de Vereadores Municipal 
E) do chefe do Poder Executivo Municipal 

 

 
 

 



474_BASE_NS_22/8/201814:03:23 

Execução: Fundatec   
NÍVEL SUPERIOR 

QUESTÃO 15 – A presente Lei prevê que, além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor público 
as seguintes vantagens, entre outras: 

 

I. Diárias. 
II. Indenizações. 

III. Prêmio assiduidade. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

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

 

 

QUESTÃO 16 – A mencionada Lei, ao tratar das previsões de indenizações para os servidores públicos 
do Município de Eldorado do Sul, determina que constituem indenizações ao servidor: 

 
I. Ajuda de Custo. 

II. Auxílio para diferença de caixa. 

III. Transporte.  
 

Quais estão INCORRETAS? 
 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 

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

E) I, II e III. 

 

 

Para responder às questões 17 a 23, considere a Lei Orgânica do Município de Eldorado do 
Sul. 

 
QUESTÃO 17 – A Câmara de Vereadores do Município de Eldorado do Sul poderá criar comissão 

parlamentar de inquérito sobre fato determinado e por prazo certo, nos termos 
__________________, a requerimento de, no mínimo, um terço de seus membros. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 
 

A) da Lei Magna 
B) da Lei Orgânica 

C) do Regime Jurídico 
D) do Regimento Interno 

E) da Lei de Diretrizes Básicas Municipais 

 

 

QUESTÃO 18 – O Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Eldorado do Sul fará jus à 
verba de representação, fixada juntamente com a remuneração: 

 
A) Dos vereadores. 

B) Do Prefeito. 
C) Do secretário da fazenda. 

D) Fixada pelo Tribunal Eleitoral. 
E) Determinada pelo Tribunal de Contas da União.  
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QUESTÃO 19 – Para os efeitos da presente Lei, compete à Câmara de Vereadores do Município de 
Eldorado do Sul, com a sanção do Prefeito, entre outras atribuições, dispor sobre todas as matérias 

atribuídas ao Município pelas Constituições Federal e Estadual e também pela Lei Orgânica, 

especialmente sobre: 
 

I. Alienação e aquisição de bens imóveis. 
II. Concessão e permissão dos serviços do Município. 

III. Legislação sobre os limites do Pacto Federativo a nível estadual.  
 

Quais estão INCORRETAS? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 
C) Apenas III. 

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

 

 

QUESTÃO 20 – De acordo com a referida Lei, no período de recesso da Câmara de Vereadores,  
funcionará uma Comissão Representativa e que possui algumas atribuições, com base nessa 

informação, analise as assertivas baixo e assinale A, para aquelas que são atribuições da mencionada 

comissão e NA, para as que não são atribuições.   
 

(  ) Zelar pelas prerrogativas do Poder Legislativo. 

(  ) Zelar pela observância das Constituições, da Lei Orgânica e demais leis. 

(  ) Autorizar o Prefeito e Vice-Prefeito, nos casos exigidos, a se ausentarem do Município. 

(  ) Convocar extraordinariamente a Câmara de Vereadores. 

(  ) Tomar medidas urgentes de competência da Câmara de Vereadores. 

 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 
A) A – A – A – A – A. 

B) A – A – A – NA – A. 
C) A – NA – A – NA – A. 

D) NA – A – NA – A – NA. 
E) NA – NA – NA – NA – NA. 

 

 
QUESTÃO 21 – A mencionada Lei determina que a Câmara de Vereadores do Município de Eldorado 

do Sul deverá ter comissões permanentes e temporárias, conforme o estabelecido em seu Regimento 
Interno. São Comissões Permanentes: 

 
I. Comissão de Constituição e Justiça.  

II. Comissão de Obras e Serviços Públicos. 
III. Comissão de Saúde, Educação, Cultura e Meio Ambiente. 

IV. Comissão de Finanças e Orçamento. 

V. Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor. 
 

Quais estão corretas? 
 

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

C) Apenas I, II e IV. 
D) Apenas I, III e V. 

E) I, II, III, IV e V.  
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QUESTÃO 22 – O plano de carreira dos servidores do Município de Eldorado do Sul, de acordo com 
os preceitos da referida Lei, disciplinará a forma de acesso a classes superiores, com a adoção de 

critérios objetivos de avaliação, assegurado o sistema de promoção por:  

 
I. Hodiernidade. 

II. Antiguidade. 
III. Merecimento. 

 
Quais estão INCORRETAS? 

 
A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

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

E) I, II e III.  

 

 
QUESTÃO 23 – O Município de Eldorado do Sul, no desempenho de sua organização econômica, 

planejará e executará políticas voltadas para a agricultura e abastecimento, especialmente quanto ao: 
 

I. Fomento à produção agropecuária e alimentos de consumo interno. 

II. Incentivo à agroindústria. 
III. Incentivo ao cooperativismo, ao sindicalismo e ao associativismo. 

 
Quais estão corretas? 

 
A) Apenas I. 

B) Apenas II. 
C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 

 

 
Para responder às questões 24 e 25, considere a Lei nº 2.595/2007, que cria cargos e 

estabelece salários do poder executivo do município de Eldorado do Sul, revoga a Lei 
nº 004/1989 e suas respectivas alterações e dá outras providências. 

 
QUESTÃO 24 – A mencionada Lei, ao tratar do quadro permanente de cargos, determina que o 

mencionado quadro é constituído por cargos de provimento: 

 
A) Eletivo. 

B) Celetista. 
C) Efêmero. 

D) Efetivo. 
E) Classista.  

 

 

QUESTÃO 25 – Nível simples, de acordo com a presente Lei, no que se refere a níveis de cargos para 

o Município de Eldorado do Sul, trata-se de um cargo com trabalho de pouca complexidade, e é 
necessária instrução correspondente: 

 
A) Ao Ensino Médio. 

B) Ao Ensino Fundamental, Completo e Incompleto.  
C) Somente ao Ensino Alfabetizado. 

D) Ao ensino de Curso Técnico em andamento. 
E) Somente ao Ensino de Fundamental Completo. 

 

 
 

 

https://leismunicipais.com.br/a1/rs/e/eldorado-do-sul/lei-ordinaria/1989/0/4/lei-ordinaria-n-4-1989-adota-no-municipio-plano-de-classificacao-de-cargos-e-funcoes-estabelece-o-respectivo-plano-de-pagamento-e-da-outras-providencias
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 26 – Supondo falso o valor-lógico das proposições: 

 
 Antônio trabalha no bairro Floresta. 

 Antônio reside no bairro Alegria. 
 

A alternativa que apresenta uma sentença condicional composta verdadeira é: 
 

A) Antônio trabalha no bairro Floresta, mas não reside no bairro Alegria. 
B) Antônio não trabalha no bairro Floresta, entretanto reside no bairro Alegria. 

C) Se Antônio não trabalha no bairro Floresta então reside no bairro Alegria. 

D) Se Antônio trabalha no bairro Floresta então reside no bairro Alegria. 
E) Antônio não reside no bairro Alegria portanto trabalha no bairro Floresta. 

 

 

QUESTÃO 27 – Uma unidade de atendimento clínico especializado atendeu 512 pessoas no período 
de 10 horas. Sabendo que 36 pessoas não receberam atendimento de especialista em oftalmologia e 

não receberam atendimento de especialista em cardiologia, mas 212 pessoas receberam atendimento 
somente de especialista em cardiologia e 82 pessoas receberam atendimento de especialista em 

cardiologia e oftalmologia, conclui-se que o número de pessoas que recebeu somente atendimento de 

especialista em oftalmologia é: 
 

A) 182. 
B) 218. 

C) 264. 
D) 300. 

E) 430. 

 

 

QUESTÃO 28 – As proposições a seguir são premissas de um argumento: 
 

 Daniel não é médico. 
 Se Marcelo é enfermeiro então Daniel é médico. 

 Se Rafaela não é assistente social então Marcelo é enfermeiro. 
 Fernando é assistente social, ou Rafaela não é assistente social, ou Daniel é médico. 

 
A alternativa que apresenta uma conclusão que torna esses argumentos válidos é: 

 

A) Fernando é assistente social e Marcelo não é enfermeiro. 
B) Fernando e Rafaela são assistentes sociais. 

C) Rafaela não é assistente social e Marcelo é enfermeiro. 
D) Daniel não é médico e Marcelo é enfermeiro. 

E) Marcelo não é enfermeiro e Rafaela não é assistente social.  

 

 
QUESTÃO 29 – A partir das afirmações: 

 

I. Se Carlos realizou a seleção então Carlos está apto para assumir o cargo de diretor. 
II. Carlos ou Pedro não assumiram o cargo de diretor. 

 
A alternativa que apresenta uma hipótese que garanta a validade da argumentação das afirmações 

acima é: 
 

A) Pedro não assumiu o cargo de diretor. 
B) Carlos não assumiu o cargo de diretor. 

C) Carlos não realizou a seleção. 

D) Pedro realizou a seleção. 
E) Pedro assumiu o cargo de diretor. 
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QUESTÃO 30 – Considerando as hipóteses: 
 

 Se Patrícia realizou plantão de 24 horas na unidade de pronto-atendimento então ela cadastrou 39 

moradores do Bairro Felicidade.  
 Se Patrícia cadastrou 39 moradores do Bairro Felicidade então Antônio, o médico clínico geral 

realizou 39 consultas. 
 Antônio, o médico clínico geral realizou 39 ou 56 consultas durante o plantão de 24 horas da 

Patrícia. 
 

A alternativa que apresenta uma hipótese que NÃO garante a validade da argumentação descrita é: 
 

A) Patrícia realizou plantão de 24 horas na unidade de pronto-atendimento. 

B) Antônio, o médico clínico geral, não realizou 56 consultas e Patrícia Realizou plantão de 24 horas 
na unidade de pronto atendimento. 

C) Antônio, o médico clínico geral, não realizou 39 consultas. 
D) Patrícia cadastrou 39 moradores do Bairro Felicidade. 

E) Patrícia não cadastrou 39 moradores do Bairro Felicidade e Antônio, o médico clínico geral, não 
realizou 39 consultas. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 

QUESTÃO 31 – Nas eleições de outubro próximo, os brasileiros irão às urnas para eleger seus 

representantes para quais cargos do Poder Executivo? 
 

A) Senadores e Prefeitos. 
B) Governadores e Senadores. 

C) Presidente e Governadores. 
D) Prefeitos e Governadores. 

E) Presidente e Prefeitos. 
 

 

QUESTÃO 32 – Em seu primeiro ano de mandato, em 2017, o presidente dos Estados Unidos, Donald 

Trump, tomou uma série de iniciativas polêmicas, dentre elas, retirou-se do Acordo de Paris, que 
estabelece: 
 

A) O intercâmbio cultural entre os países latino-americanos. 

B) As metas de redução de gases do efeito estufa. 
C) A criação do maior bloco de livre comércio do mundo. 

D) A redução de investimentos na Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). 
E) As alterações na composição do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). 
 

 

QUESTÃO 33 – “____________ é a primeira metrópole brasileira a adotar uma medida prática de 

combate a um pesadelo ambiental. A Vigilância Sanitária começou nesta quinta-feira (19/7) a verificar 

quem está seguindo a nova lei que proibiu o uso de canudos plásticos na cidade. A luta contra os 
canudos plásticos inspirou várias campanhas na internet. "Estima-se que cerca de um bilhão de 

canudos são descartados todos os dias no mundo", diz Mateus Solano em uma delas. "Quando 
descartados no meio ambiente levam 450 anos para se decompor", fala Fabiana Karla. "E eles ficam, 

em média, cinco minutos na nossa boca", completa Nathalia Dill.” (Fonte: www.g1.globo.com – 
19/7/18). 

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto jornalístico acima. 
 

A) Curitiba 

B) São Paulo 
C) Rio de Janeiro 

D) Salvador 
E) Belo Horizonte 
 

 

http://www.g1.globo.com/
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QUESTÃO 34 – A imagem abaixo é o registro do encontro histórico, ocorrido em abril passado, entre 
os líderes da: 
 

 
Fonte: www.gauchazh.clicrbs.com.br 

 

A) Coreia do Norte e Coreia do Sul. 
B) China e Coreia do Norte. 

C) Coreia do Sul e Japão. 

D) China e Coreia do Sul. 
E) Coreia do Norte e Japão. 

 

 

QUESTÃO 35 – Em julho do corrente ano, no México, ocorreu o encontro entre os chefes de estados 
dos dois principais blocos econômicos da América Latina. Esses blocos são: 

 
A) Nafta e Alca. 
B) Mercosul e Alca. 

C) Aliança do Pacífico e Nafta. 

D) Nafta e Mercosul. 
E) Mercosul e Aliança do Pacífico. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 36 – Frederick Taylor (1856-1915) é tido como fundador da Administração Científica, 

teoria cujo surgimento se deu no início do século XX. A premissa básica dessa ciência consiste no 

aumento da eficiência industrial através de um rigoroso método de estudo de tempos e movimentos. 
Embora a teoria seja pioneira no estudo da Administração, acabou por receber severas críticas no 

decorrer do tempo. Uma das principais críticas feitas à Administração Científica decorre do fato de 
que:  

 
A) A abordagem prescritiva e normativa visualizava como as organizações deveriam funcionar ao invés 

de explicar o seu funcionamento.    
B) Seu excesso de papelório e formalismo tornava as organizações ineficientes.  

C) A organização era vista como um sistema fechado e orgânico, de modo que não conseguia perceber 

as inter-relações entre o ambiente e as empresas.  
D) Por ter sido concebida como uma forma de oposição à teoria das relações humanas, deixou de 

considerar muitos aspectos importantes da abordagem comportamental.   
E) Sua ênfase na estrutura organizacional deixava de lado os aspectos ligados às condições de 

trabalho na órbita operacional das tarefas.       

 

 
QUESTÃO 37 – A Teoria Contingencial marcou um novo tempo nos estudos sobre a administração, 

representando um avanço em relação às teorias organizacionais que lhe antecederam. Ela enfatiza 

que não há nada de absoluto nas organizações ou na teoria administrativa: tudo é relativo, tudo 
depende (CHIAVENATO, 2011). A partir dessa premissa, assinale a alternativa em que todos os 

conceitos estão ligados à Teoria Contingencial.  
 

A) Perspectiva de homem administrativo e ênfase na estrutura organizacional.  
B) Perspectiva de homem social e ênfase no comportamento gerencial.  

C) Perspectiva de homem sistêmico e ênfase na comunicação horizontal.  
D) Perspectiva de homem funcional e ênfase na estrutura e ambiente.  

E) Perspectiva de homem complexo e ênfase na tecnologia e ambiente.  

 

 

QUESTÃO 38 – Um diretor recentemente admitido em uma organização pública municipal percebeu 
que as tarefas e atividades eram realizadas conforme o entendimento de cada funcionário, porém não 

havia manuais ou roteiros definidos para a execução destes trabalhos. O conhecimento estava na 
cabeça de cada trabalhador. Temeroso de que boa parte do conhecimento criado pudesse ser perdida 

com a saída de alguns colaboradores mais experientes, solicitou que todos os chefes de departamentos 
criassem rotinas por escrito sobre a execução das atividades operacionais de suas áreas. De acordo 

com a gestão do conhecimento, a ordem dada pelo diretor se constitui em transformação de 

conhecimento __________ em ____________________, conhecido como _______________. 
 

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

A) tácito – tácito – externalização 
B) tácito – explícito – externalização 

C) tácito – explícito – socialização 
D) explícito – tácito – internalização 

E) explícito – explícito – socialização 
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QUESTÃO 39 – Durante os processos de avaliação de desempenho nas organizações, alguns erros 
podem acontecer, dificultando que os melhores funcionários recebam a recompensa justa ou que 

aqueles que estejam apresentando rendimento abaixo do desejado recebam as devidas orientações.  

O efeito halo é um erro comum de avaliação que consiste na:  
 

A) Facilidade do examinador de se deixar levar por preconceitos ou tendências pessoais. 
B) Tendência que a pessoa tem de lembrar-se de fatos mais recentes para definir o desempenho do 

funcionário. 
C) Dificuldade do examinador em encontrar diferenças entre os avaliados, tendendo a categorizá-los 

de forma negativa ou positiva.  
D) Tendência que o avaliador pode ter de generalizar avaliações com base em poucos fatos 

observados. 

E) Possibilidade de o examinador usar um único critério para a avaliação, não considerando o todo em 
análise.  

 

 

QUESTÃO 40 – No estudo do gerenciamento de projetos, destaca-se um tema de grande relevância, 
conhecido como análise de grupo de processos de projetos, que se constituem em atividades e tarefas 

inter-relacionadas e executadas em busca de resultados definidos. Dentre esses processos, inclui-se 
o grupo planejamento que, entre outros assuntos, engloba: 

 

A) Gerenciar a equipe do projeto, mobilizar os recursos humanos do projeto e planejar as aquisições.  
B) Gerenciar as expectativas das partes interessadas, garantir a qualidade do projeto e administrar 

as aquisições.  
C) Definir escopo do projeto, criar Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e desenvolver o cronograma 

do projeto. 
D) Desenvolver o termo de abertura do projeto, identificar as partes interessadas e planejar as 

restrições de tempo, escopo e custos. 
E) Monitorar o trabalho do projeto, controlar o cronograma e reportar o desempenho do projeto. 

 

 
QUESTÃO 41 – A Teoria da Expectativa ou Expectância (Expectancy Theory) de Victor Vroom, 

inserida no modelo Contingencial sobre estudo das organizações, analisa o processo de motivação nas 
pessoas, sendo ela amplamente aceita no contexto organizacional moderno. Assinale a alternativa 

que esteja de acordo com a teoria mencionada.  
 

A) As pessoas estão divididas em dois seguimentos, X e Y, onde Y constitui a base de um ser humano 
avesso ao trabalho; e X, a qual estabelece que as pessoas observam que o trabalho é algo tão 

natural quanto descansar e se divertir.  

B) A motivação humana se baseia em uma ideia de que as recompensas devem ser desproporcionais 
ao esforço realizado para obtenção de determinado resultado, desde que isso seja benéfico ao 

indivíduo. Dessa forma, as pessoas fazem avaliações entre o trabalho executado e a recompensa 
gerada, comparando com os esforços e recompensas dos outros.  

C) Os fatores higiênicos, relacionados às condições do trabalho, não geram motivação, mas ajudam a 
evitar a insatisfação.  

D) A motivação nas pessoas surge a partir de três tipos de necessidades: realização, filiação e poder. 
As necessidades de poder são encontradas com mais facilidade nas pessoas que não almejam 

cargos de comando; já as de realização são intrínsecas às pessoas que buscam sucesso ou relações 

amistosas com seus pares.  
E) As pessoas, de modo geral, são motivadas pela crença de que seu esforço produz o desempenho 

que lhes permite alcançar os resultados desejados. A motivação é, assim, função da crença de que 
é possível alcançar um resultado, multiplicada pelo valor atribuído a ele.  
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QUESTÃO 42 – A seleção de pessoas funciona como uma espécie de filtro que permite que candidatos 
com as características desejadas ingressem na organização. Assim sendo, a seleção pode ser definida 

como um processo de escolher os melhores candidatos para preenchimento dos cargos disponíveis 

dentro de uma empresa. Portanto, existem modelos de escolha de candidatos para contratação, 
baseados na quantidade de vagas de cargos disponíveis e de interessados nessa vaga (CHIAVENATO, 

2010). Sendo assim, relacione o modelo da Coluna 1 com a sua característica na Coluna 2. 
 

Coluna 1 
1. Modelo de Colocação. 

2. Modelo de Seleção. 
3. Modelo de Classificação. 

4. Modelo de Agregação de Valor. 

 
Coluna 2 

(  ) Há um só candidato e uma só vaga a ser preenchida por aquele candidato. O candidato 
apresentado deve ser admitido sem sofrer qualquer rejeição.  

(  ) Há diversos candidatos e apenas uma vaga a ser preenchida. Se aprovado, o candidato deve ser 
admitido, se reprovado deve ser excluído do processo seletivo.  

(  ) Diversos candidatos oferecem diversas competências que possam interessar à organização. Se as 
competências individuais do candidato interessarem à empresa, ele é contratado. Se não 

interessarem, é rejeitado.  

(  ) Existem diversos candidatos para cada vaga e diversas vagas para cada candidato. Se aprovado, 
o candidato é admitido. Se rejeitado, passa a concorrer para os outros cargos disponíveis.  

 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 
A) 1 – 2 – 4 – 3. 

B) 1 – 3 – 4 – 2. 
C) 3 – 1 – 2 – 4. 

D) 2 – 3 – 1 – 4. 

E) 4 – 1 – 3 – 2. 

 

 
QUESTÃO 43 – Trata-se de umas das formas mais usuais de examinar estoques. Essa análise consiste 

na verificação, em certo espaço de tempo (normalmente 6 meses ou 1 ano), do consumo em valor 
monetário ou quantidade, dos itens de estoque para que eles possam ser classificados em ordem 

decrescente de importância (MARTINS E CAMPOS, 2009). O método acima descrito é conhecido na 
literatura da Gestão de Materiais como:  

 

A) Espinha de Peixe ou Diagrama de Ishikawa. 
B) Sistema PEPS e UEPS.  

C) Sistema Just in Time.  
D) Análise ABC. 

E) Método MRP – Planejamento das Necessidades de Materiais.  
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QUESTÃO 44 – O Balanced Scorecard – BSC é um método de administração utilizado para auxiliar 
na execução e monitoramento da estratégia organizacional, baseando-se em quatro perspectivas: 

Finanças, Clientes, Processos internos e Aprendizagem/Crescimento Organizacional. Assim sendo, a 

utilização do BSC requer que cada organização passe a focalizar a estratégia através de vários meios 
e em diferentes sequências, utilizando princípios norteadores (CHIAVENATO, 2011). Assinale a 

alternativa cujo conteúdo NÃO está de acordo com esses princípios.  
 

A) Traduzir a estratégia em termos operacionais. Transmitindo e comunicando às pessoas, de maneira 
consistente e significativa, os objetivos globais.  

B) Mobilizar a mudança por meio da liderança de gerentes de equipes. Trata-se de envolver os 
gerentes e supervisores no sucesso da estratégia.  

C) Alinhar a organização com a Estratégia. Para obter sinergia, todas as unidades organizacionais 

devem estar alinhadas com a estratégia.  
D) Fazer da estratégia a tarefa diária de cada pessoa. As organizações focadas na estratégia requerem 

que todas as pessoas compreendam a estratégia e conduzam suas atividades de maneira que 
contribua para o seu sucesso.  

E) Fazer da estratégia um processo contínuo. A estratégia deve estar ligada ao processo contínuo de 
aprendizagem e adaptação.  

 

 

QUESTÃO 45 – De acordo com a Lei de Licitações nº 8.666/1993, a licitação destina-se a garantir a 

observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Em observância aos preceitos 

contidos nessa lei, é dispensável a licitação:  
 

A) Para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, 
empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a 

comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do 
comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação 

ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes.  

B) Na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis 
ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou 

cooperativas formadas por mais da metade de pessoas físicas ou de pequenos empresários 
individuais, categorizados como microempresários, reconhecidas pelo poder público como 

catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas 
técnicas, ambientais e de saúde pública.  

C) Na contratação de instituição ou organização, pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, para 
a prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural no âmbito do Programa Nacional de 

Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária, instituído por 

lei federal.  
D) Para a construção, melhoria e reforma e o aprimoramento de estabelecimentos penais, ainda que 

não esteja configurada situação de grave e iminente risco à segurança pública.     
E) Para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário 

exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 
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QUESTÃO 46 – Accountability é um conceito atual utilizado na Gestão Pública estando relacionado 
ao dever do governante, ou de quem detenha responsabilidade por gerir a coisa pública, de prestar 

contas. Trata-se do compromisso legal e ético atribuído ao gestor público de responder pela delegação 

recebida, demonstrando que geriu aos recursos públicos com responsabilidade, utilizando práticas 
eficientes, eficazes e transparentes (PALUDO, 2015). Uma desinência desse conceito é a Accountability 

Vertical que pode ser concebida como:  
 

A) O controle exercido entre os poderes (sistema de freios e contrapesos). Pressupõe um controle 
efetivado por um poder sobre o outro; como, por exemplo, o controle que a Câmara de Vereadores 

exerce sobre o Poder Executivo, ao julgar anualmente as contas do Prefeito Municipal.  
B) Uma maneira encontrada pela sociedade para exigir o correto e adequado uso do erário público. 

Trata-se de um controle efetivado por entidades sociais, como sindicatos, associações, ONGs, 

mídia, etc., as quais investigam e denunciam abusos cometidos e cobram responsabilização.  
C) Um processo de avaliação sobre as ações governamentais no que tange os aspectos de eficiência, 

eficácia e efetividade. É uma espécie de controle que ultrapassa a verificação do atendimento das 
questões legais, pois o seu foco consiste na análise do alcance de metas e objetivos estabelecidos 

nos planos de governo para o bem da coletividade de modo amplo e democrático.   
D) Uma espécie de controle político, adaptado para os tempos atuais. Surge da necessidade de se 

analisar tanto as questões de mérito quanto de legalidade. Assim sendo, o congresso nacional 
analisa o aspecto técnico e político da gestão do chefe do poder executivo, sendo amparado pelo 

Tribunal de Contas; por outro lado, ao Supremo Tribunal Federal compete a incumbência de analisar 

a legalidade e legitimidade dos atos realizados pelo gestor.  
E) O controle realizado pelos cidadãos sobre políticos e governos, por meio de plebiscito, referendo 

ou voto. Refere-se assim à possibilidade dada ao cidadão de, entre outras alternativas, punir o 
desempenho ruim de gestores através do voto em eleições livres e justas. Refere-se, portanto, a 

uma relação de desiguais.  

 

 
QUESTÃO 47 – A Lei de Acesso a Informação – LAI (nº 12.527/2011) trata-se de uma importante 

iniciativa do Governo que tem o objetivo de aprimorar a transparência da Gestão Pública no Brasil. 

Essa Lei dispõe que é dever do Estado garantir o acesso à informação, mediante procedimentos 
objetivos e ágeis e em linguagem de fácil compreensão. Qual a alternativa INCORRETA? 

 
A) Destaca a observância da publicidade como preceito geral e o sigilo como exceção.  

B) É um instrumento de fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração 
pública.  

C) Informação sigilosa se refere àquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em 
razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado.  

D) Qualquer cidadão pode solicitar informações aos órgãos e entidades componentes do poder público 

referente ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos 
órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios 

anteriores, desde que apresente motivo determinante para o pedido.  
E) O prazo de restrição de acesso à informação, para informações classificadas como ultrassecreta é 

de 25 anos a partir da data de sua produção.   
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QUESTÃO 48 – Os princípios orçamentários são linhas norteadoras que visam estabelecer regras 
básicas com o intuito de fornecer transparência, racionalidade e eficiência aos processos de 

elaboração, execução, avaliação e controle do orçamento público (MOTA, 2009). Tais princípios devem 

ser vistos como preceitos fundamentais que orientam a correta, justa e efetiva ação dos gestores 
públicos em termos de arrecadação e alocação dos recursos orçamentários. O princípio da 

universalidade orienta que:  
 

A) O orçamento deve ser uno, de forma a existir um único orçamento para cada ente da federação 
em cada exercício financeiro.   

B) Todas as receitas e despesas constarão da lei do orçamento pelos seus totais, excluídas quaisquer 
deduções.  

C) A LOA (Lei Orçamentária Anual) deverá conter todas as receitas e despesas referentes aos poderes 

da União, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta.  
D) A lei orçamentária não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, 

não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação 
de operações de crédito, ainda que por antecipação da receita, nos termos da lei.  

E) O orçamento deve manter uma mínima padronização ou uniformidade na apresentação de seus 
dados, permitindo a devida comparação com exercícios anteriores dentro da mesma entidade, 

objetivando maior racionalidade e acurácia na observação dos dados orçamentários. 

 

B) Lei ordinária, com duração de médio/longo prazo, que estabelece, de forma regionalizada, as 
diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública para as despesas de capital e outras delas 

decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.  
C) Lei complementar, com duração de curto prazo, sendo elaborada no primeiro ano de governo e 

entrando em vigor no segundo ano. Estabelece de forma hierarquizada as diretrizes, objetivos e 
metas da administração pública para as despesas correntes, de custeio e de capital, excluídas as 

delas decorrentes.  
D) Lei Complementar, com duração de curto prazo, que estabelece, de forma regionalizada, as 

diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública para as despesas de capital e outras delas 

decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.  
E) Lei Ordinária, com duração de médio/longo prazo, que estabelece, de forma nacionalizada, as 

prioridades da Administração Pública para as despesas de capital e de custeio e outras delas 
decorrentes e para as relativas aos programas de duração ilimitada.  

 

 

QUESTÃO 50 – Os estágios da despesa orçamentária pública compreendem uma sequência de 
atividades desenvolvidas pelos órgãos públicos, que inicia com a fixação da despesa na Lei de 

Orçamento e segue até o efetivo pagamento, quando a obrigação do ente é extinta (Lei nº 

4.320/1964).  O estágio da execução da despesa em que ocorre a verificação do direito adquirido pelo 
credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, é conhecido por 

fase do(a): 
 

A) Liquidação. 
B) Empenho. 

C) Pagamento. 
D) Licitação.  

E) Recolhimento. 

 
 

 

diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas correntes e de capital e 

outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.  

 

QUESTÃO 49 – Os instrumentos de planejamento e orçamento utilizados pelo poder público para a 

melhor alocação e controle das receitas e despesas públicas são conhecidos como Plano Plurianual 

(PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). São leis que, embora 

constituam fases distintas, estão integradas. Assinale a alternativa que retrata adequadamente o 

Plano Plurianual (PPA).   

 

A) Lei ordinária, com duração de curtíssimo prazo, que estabelece, de forma descentralizada, as 


