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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUÍ 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

 

Instruções 

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

provas e das normas que regem esse Concurso Público.  

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 ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, 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 40 (quarenta) 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 três 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 ADMINISTRATIVO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

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

                               

Dicionário Oxford escolhe a palavra do ano de 2019 

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

A seleção da palavra do ano por dicionários gringos é praticamente uma tradição de fim 

de ano. O termo escolhido sempre procura representar o que marcou o ano como um todo — e 

essa escolha visa provocar reflexões e discussão sobre o tema. 

Depois de laureados polêmicos como o emoji que chora de rir em 2015 ou o termo 

youthquake (em uma tradução livre e tosca, “juventudemoto” – isto é, “juventude” + 

“terremoto”) em 2017, a escolha de 2019 foi certeira no tema, apesar de também ter provocado 

uma certa estranheza: “emergência climática”. 

Lógico, a primeira reação de todo mundo, antes mesmo de pensar na importância do 

assunto, é afirmar que “a palavra do ano” não é uma palavra. Mas o prêmio já previa isso, e 

deixou claro no seu anúncio: “Uma palavra ou expressão que mostra através de evidências de 

uso algo que reflita os costumes, o humor ou as preocupações do ano que passa, além de ter um 

potencial duradouro como um termo de significado cultural”. 

Antes de e...plicitar o porquê da escolha de 2019, uma curiosidade: apesar de ser 

estranho, essa é a quinta vez na história da premiação inglesa que uma expressão (ou seja, mais 

de uma palavra) é escolhida como “palavra do ano”. 2007 premiou carbon footprint (pegada de 

carbono), 2008, credit crunch (expressão que significa crise/rece...ão econômica), 2010, big 

society (nome de uma ideologia política criada pelo então primeiro ministro inglês David 

Cameron), 2011, squeezed middle (uma brincadeira com classe média), e, em 2019, climate 

emergency. 

E essa lista poderia ser ainda maior: há quem considere “pós-verdade”, a palavra de 2016, 

como uma expressão; e, em 2018, a palavra do ano por pouco não foi “masculinidade tóxica” – 

no último minuto, os votantes decidiram eleger apenas “tóxico” para destacar o uso mais 

abrangente do termo. 

Vamos voltar ___ expressão de 2019. “Declaramos clara e inequivocamente que o planeta 

Terra está enfrentando uma emergência climática”, afirmou uma declaração chamada 

“Emergência Climática” feita por mais de 11 mil cientistas do mundo. Segundo eles, a população 

mundial enfrenta “um sofrimento incalculável devido ___ crise climática”. 

Além disso, o Secretário-Geral da ONU chamou a crise climática de “a questão definidora 

do nosso tempo”. Para o dicionário Oxford, “emergência climática” é “uma situação em que é 

necessária uma ação urgente para reduzir ou interromper a mudança climática e evitar danos 

ambientais potencialmente irreversíveis resultantes dela”. 

Mas nem só de importância diplomática se faz a palavra do ano – ela também tem que 

cair na boca do povo. E acredite se quiser: um levantamento feito pelo dicionário inglês mostrou 

um aumento exponencial nas pesquisas da expressão, que saiu praticamente da obscuridade para 

se tornar um dos termos mais pesquisados de 2019.  

Em 2019, a emergência climática superou quaisquer outros tipos de emergência, sendo 

três vezes mais pesquisada que “emergência de saúde”, a segunda colocada. 

Vale destacar que, de acordo com a Universidade de Oxford, os candidatos ___ Palavra do 

Ano são extraídos de dados reunidos por um e...tenso programa de pesquisa de idiomas, incluindo 

o Oxford Corpus, um conjunto de artigos extraídos de 10 mil sites, formando uma massa de texto 

com 150 milhões de palavras. Softwares sofisticados permitem que os especialistas identifiquem 

palavras novas e populares e examinem as mudanças na forma como palavras mais “velhas” e 

estabelecidas estão sendo usadas. 

 
Ingrid Luisa – 22/11/2019 – Disponível: https://super.abril.com.br/ - adaptação 

 

QUESTÃO 01 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que 

completa, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas das linhas 24, 27 e 38: 

 

A) à – à – à 

B) à – a – à 

C) à – a – a 

D) a – à – a 

E) a – a – à 

 

 

https://super.abril.com.br/
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QUESTÃO 02 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir: 

 

I. A palavra do ano é eleita baseando-se no número de ocorrências em artigos científicos. 

II. A palavra do ano é eleita com o objetivo de verificar os temas mais populares do ano e provocar 

reflexões acerca do tema. 

III. O texto apresenta exemplos de palavras escolhidas em anos anteriores como forma de criticar a 

escolha de 2019. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 03 – Considerando o exposto pelo texto, assinale a alternativa que NÃO apresente um 

tema eleito como palavra do ano e mencionado no texto. 

 

A) Economia. 

B) Gerações. 

C) Meio Ambiente. 

D) Machismo. 

E) Sociedade. 

 

 

QUESTÃO 04 – Considerando o sistema ortográfico vigente, assinale a alternativa que completa, 

correta e respectivamente, as lacunas pontilhadas das palavras das linhas 13, 16 e 39. 

 

A) s – ç – x 

B) s – ç – s 

C) x – ç – s 

D) x – ss – s 

E) x – ss – x 

 

 

QUESTÃO 05 – Na linha 05, a palavra “juventudemoto” foi formada por um processo chamado 

composição por aglutinação. Assinale a alternativa que apresenta palavra formada pelo mesmo 

processo: 

 

A) Desligar. 

B) Aguardente. 

C) Guarda-chuva. 

D) Orgulhoso. 

E) Botequim. 

 

 

QUESTÃO 06 – Na linha 34, tem-se a palavra “obscuridade”. Assinale a alternativa que apresenta 

palavra que poderia substitui-la sem prejuízo ao significado original do texto. 

 

A) Fama. 

B) Exatidão. 

C) Anonimato. 

D) Nitidez. 

E) Claridade. 
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QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa que NÃO apresenta um pronome relativo. 

 

A) “o que marcou o ano como um todo” (l. 02). 

B) “que chora de rir” (l. 04). 

C) “que mostra através de evidências” (l. 10). 

D) “que o planeta Terra” (l. 24-25). 

E) “em que é necessária uma ação urgente” (l. 29-30). 

 

 

QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa que apresenta a correta transposição da oração a seguir, 

retirado do texto, para a voz ativa: “nome de uma ideologia política criada pelo então primeiro ministro 

inglês David Cameron”. 

 

A) O então primeiro ministro inglês David Cameron criava o nome de uma ideologia política. 

B) O então primeiro ministro inglês David Cameron criou o nome de uma ideologia política. 

C) O então primeiro ministro inglês David Cameron criou-se o nome de uma ideologia política. 

D) O nome de uma ideologia política criou-se pelo então primeiro ministro inglês David Cameron. 

E) O nome de uma ideologia política criava-se pelo então primeiro ministro inglês David Cameron. 

 

 

QUESTÃO 09 – Considerando o emprego correto dos sinais de pontuação, analise as assertivas a 

seguir: 

 

I. Nas linhas 10 e 12, o emprego das aspas deve-se à inserção de uma citação direta. 

II. Nas linhas 14 a 19, o emprego dos parênteses deve-se à inserção de expressões explicativas. 

III. Na linha 34, a vírgula é empregada para separar uma oração subordinada adjetiva restritiva. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 10 – Analise o trecho a seguir: “um levantamento (1) feito pelo dicionário inglês (2) 

mostrou um aumento (3) exponencial (4) nas pesquisas da expressão (5)” (l. 33-34). O termo que 

exerce a função de agente da passiva é dado por: 

 

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4. 

E) 5. 

 

 

QUESTÃO 11 – Na linha 13, o advérbio “apesar” introduz a ideia de ____________ e poderia ser 

substituído por ___________, desde que ______________ as devidas alterações no período. 

 

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

 

A) condição – contudo – não sejam feitas 

B) condição – contudo – sejam feitas 

C) concessão – contudo – não sejam feitas 

D) concessão – embora – não sejam feitas 

E) concessão – embora – sejam feitas 
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QUESTÃO 12 – No trecho: “Mas o prêmio já previa isso, e deixou claro no seu anúncio”, retirado do 

texto, quantas outras alterações deveriam ser obrigatoriamente feitas caso substituíssemos a palavra 

“prêmio” por sua forma plural? 

 

A) 2. 

B) 3. 

C) 4. 

D) 5. 

E) 6. 

 

 

QUESTÃO 13 – Na linha 40, a expressão “formando uma massa de texto” emprega qual figura de 

linguagem? 

 

A) Metonímia. 

B) Personificação. 

C) Metáfora. 

D) Hipérbole. 

E) Eufemismo. 

 

 

QUESTÃO 14 – Quantas orações compõem o período a seguir, retirado do texto: “Declaramos clara 

e inequivocamente que o planeta Terra está enfrentando uma emergência climática”, afirmou uma 

declaração chamada “Emergência Climática” feita por mais de 11 mil cientistas do mundo.”: 

 

A) 2. 

B) 3. 

C) 4. 

D) 5. 

E) 6. 

 

 

QUESTÃO 15 – Observe as afirmações que se fazem a seguir sobre a palavra “anúncio” (l. 10): 

 

I. Trata-se de palavra trissílaba e paroxítona. 

II. Caso suprimíssemos o acento agudo, a palavra originada seria uma forma verbal. 

III. Trata-se de substantivo simples, comum e abstrato. 

 

Quais são corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 

 

LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 16 – De acordo com a Lei Orgânica do Município de Chuí, é vedado o início de programas 

ou projetos não incluídos na lei: 

 

A) Orçamentária anual. 

B) De diretrizes básicas. 

C) De resolução municipal. 

D) Executiva. 

E) De ofícios Federais.  
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QUESTÃO 17 – Considerando que o Município de Chuí faz parte de um sistema administrativo 

conjugado com demais esferas do poder público, de acordo com a Lei Orgânica, ele deve executar 

políticas de promoção de habitação, transporte, desenvolvimento urbano e rural, dentre outros, essas 

competências do município, são comuns com: 

 

I. O Distrito Federal. 

II. A União. 

III. O Estado. 

 

Quais estão INCORRETAS? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III.  

 

 

QUESTÃO 18 – A declaração de necessidade pública de desapropriação declaradas pelo Lei Orgânica 

do Município de Chuí é uma competência privativa. 

 

A) Do Prefeito. 

B) Da Câmara de Vereadores. 

C) Do Poder Judiciário. 

D) Da União. 

E) Do Tribunal de Contas.   

 

 

QUESTÃO 19 – A Lei Orgânica do Município de Chuí, ao tratar das finanças públicas e do orçamento 

municipal, determina que os orçamentos anuais, as diretrizes orçamentárias bem como o plano 

plurianual são uma iniciativa: 

 

A) Do Poder Legislativo. 

B) Do Poder Executivo. 

C) Da União. 

D) Dos Estados. 

E) Do Município.  

 

 

QUESTÃO 20 – A Lei Orgânica do Município de Chuí veda a instituição de fundos de qualquer 

natureza, sem prévia autorização _________________, aprovada por maioria absoluta.  

 

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

 

A) do prefeito 

B) legislativa 

C) judiciária 

D) jurídica 

E) federal  
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QUESTÃO 21 – Anastácia desde de muito jovem dedica sua vida à comunidade de Chuí com um olhar 

para as crianças vítimas de violência doméstica e de abuso sexual. Uma de suas metas para o ano de 

2020 é se dedicar em tempo integral a cuidar dessas crianças, por meio de algum cargo público no 

qual seja permitido o exercício gratuito. Para os efeitos do Estatuto dos Servidores Públicos de Chuí, 

a pratica do exercício gratuito de cargos públicos é: 

 

I. Vedada. 

II. Permitida para servidores em regime de comissão. 

III. Permitida sempre que o cidadão concordar em abrir mão de seus proventos.  

 

Quais estão INCORRETAS? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III.  

 

 

QUESTÃO 22 – Lucíola é uma excelente servidora do Município de Chuí, porém, após ser acometida 

de uma enfermidade, foram verificadas em inspeção médica limitações, as quais impedem que ela 

siga no cargo no qual está investida. Para os efeitos do Estatuto do Servidores do Município, a 

investidura de um servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação 

que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, como no caso de Lucíola, é considerado como: 

 

A) Transposição. 

B) Recondução. 

C) Realocação. 

D) Readaptação. 

E) Adaptação.  

 

 

QUESTÃO 23 – Luiz é servidor estável no município de Chuí e após transitado e julgado seu processo 

de improbidade administrativa, foi condenado conforme previsto em lei. Para os efeitos do Estatuto 

dos Servidores do Município de Chuí, no caso de Luiz ser preso, à família de Luiz é devido auxílio 

reclusão, nos seguintes casos: 

 

I. Dois terços do vencimento, quanto afastado por motivo de pressão preventiva. 

II. Metade do vencimento, durante afastamento, em virtude de condenação, por sentença definitiva, 

a pena de reclusão em regime fechado e que não determine a perda do cargo. 

III. Salário integral quando preso em segunda instância.  

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III.  

 

 

QUESTÃO 24 – Kaique é servidor público no Município de Chuí e tem toda sua carga horária mensal 

executada no turno, tido pelo Município como noturno. Com base no previsto no Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município, o mencionado servidor fará jus ao adicional noturno, o qual 

representa um acréscimo sobre o seu vencimento, correspondente a qual porcentagem? 

 

A) Cinco. 

B) Dez. 

C) Quinze. 

D) Vinte. 

E) Vinte e cinco. 
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QUESTÃO 25 – Xavier presta serviço no Município de Chuí no turno da noite e, de acordo com o 

Estatuto dos Servidores Municipais, compreende-se como trabalho noturno com vista para adicional 

noturno os que são executados entre as ______________ horas de um dia e cinco horas do dia 

seguinte. 

 

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

 

A) dezoito 

B) dezenove 

C) vinte 

D) vinte e uma 

E) vinte e duas 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

 

QUESTÃO 26 – Sobre o Município do Chuí, analise as assertivas a seguir: 

 

I. Está localizado na margem esquerda do Arroio Chuí. 

II. Se emancipou do Município de Hermenegildo na década de 1980. 

III. Suas terras localizam-se no centro da área disputada por Espanha e Portugal nos séculos XVIII e 

XIX. 

 

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 27 – O domingo, de 10 de novembro último, iniciou tenso para Evo Morales. Após semanas 

de protestos contra e a favor de seu governo, uma auditoria eleitoral feita pela OEA – Organização 

dos Estados Americanos apontou indícios de fraude na eleição que garantiria ao então presidente seu 

quarto mandato consecutivo. O desenrolar desses acontecimentos culminou com a renúncia de Evo 

Morales da presidência da(o): 

 

A) Peru. 

B) Venezuela. 

C) Bolívia. 

D) Colômbia. 

E) Chile. 

 

 

QUESTÃO 28 – A final da Copa Libertadores 2019 de futebol foi decidida em 23 de novembro, na 

cidade de _________ entre os times de ________________________. 

 

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

 

A) Lima – Flamengo e River Plate 

B) Buenos Aires – Boca Juniors e River Plate 

C) Santiago – Flamengo e River Plate 

D) La Paz – Boca Juniors e Palmeiras 

E) Caracas – Boca Juniors e Flamengo 

 

 

 

 

 

 

 

https://noticias.r7.com/internacional/oea-aponta-fraude-e-recomenda-novas-eleicoes-na-bolivia-10112019
https://noticias.r7.com/internacional/oea-aponta-fraude-e-recomenda-novas-eleicoes-na-bolivia-10112019
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QUESTÃO 29 – Nas eleições municipais de 2020, não estarão em disputa os cargos de: 

 

I. Governadores. 

II. Senadores. 

III. Deputados Estaduais. 

IV. Deputados Federais. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e III. 

B) Apenas II e IV. 

C) Apenas I, II e III. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 

 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

Lista de símbolos: 

  Condicional 

  Bicondicional 

  Conector “e” 
  Conector “ou” 

  Conector “ou” exclusivo 

  Negação da proposição 

 

QUESTÃO 31 – Se 2x  é uma raiz da equação do segundo grau 082  axx , então o valor de 
2a será: 

 

A) -6. 

B) 0. 

C) 36. 

D) 70. 

E) 100. 

 

 

QUESTÃO 32 – Assinale a alternativa que mostra dois exemplos de números irracionais.  
 

A) 2  e 7 . 

B) 2  e 7 . 

C) 
7

2
 e 

2

7
. 

D)   e 7 . 

E) 
3

2
 e  . 

 
 
 

 

QUESTÃO 30 – “O rabino Henry Sobel morreu em 22 de novembro último, aos 75 anos, em Miami, 

nos Estados Unidos, por complicações associadas a um câncer.”    (Fonte: 

https://g1.globo.com/22/11/19). Henry Sobel foi uma importante liderança da religião: 

 

A) Muçulmana.  

B) Calvinista. 

C) Judaica. 

D) Luterana. 

E) Budista. 

 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/estados-unidos/
https://g1.globo.com/22/11/19
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QUESTÃO 33 – O conjunto imagem da função 23)(  xxf  está indicado na alternativa: 

 

A)  2,3 . 

B)  ,3 . 

C)  3, . 

D)  2, . 

E)   , . 

 

 

QUESTÃO 34 – O juro simples produzido em uma aplicação de R$ 15.000,00 durante um semestre 

com uma taxa mensal de 3% é: 
 

A) R$ 25.700,00. 

B) R$ 20.000,00. 

C) R$ 17.700,00. 

D) R$ 2.700,00. 

E) R$ 2.000,00. 
 

 

QUESTÃO 35 – A negação da proposição “Está quente na cidade de Chuí” é: 
 

A) Está frio na cidade de Chuí. 

B) Não está muito quente na cidade de Chuí. 

C) É inverno na cidade de Chuí. 

D) É outono na cidade de Chuí. 

E) Não está quente na cidade de Chuí. 

 

 

QUESTÃO 36 – Se A  e B  são proposições simples verdadeiras e C  é uma proposição simples falsa, 

então o valor lógico de    ACBA   é: 

 

A) Impossível de conhecer. 

B) Duvidoso. 

C) Incerto. 

D) Verdadeiro. 

E) Falso. 

 

 

QUESTÃO 37 – Uma proposição equivalente de “Se Ana estuda para a prova, então Márcio fica feliz” 

é: 

 

A) Se Márcio não fica feliz, então Ana não estuda para a prova. 

B) Ana estuda para a prova e Márcio está feliz. 

C) Ana não estuda para a prova e Márcio não está feliz. 

D) Se Ana não estuda para a prova, então Márcio não fica feliz. 

E) Se Márcio estuda para a prova, então Ana fica feliz. 
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QUESTÃO 38 – O triângulo ABC mostrado na figura abaixo é equilátero. 

 

 
 

Se DC tem medida 6, então a área do triângulo ABC é: 

 

A) 312 . 

B) 310 . 

C) 36 . 

D) 34 . 

E) 32 . 

 

 

QUESTÃO 39 – Considere as seguintes proposições: 

 

I. Todo agente administrativo é estudioso. 

II. Todos os estudiosos são conhecedores da Matemática Clássica. 

III. Pedro é conhecedor da Matemática Clássica. 

 

Disso, pode-se concluir que: 

 

A) Pedro pode ser um agente administrativo. 

B) Pedro é um agente administrativo. 

C) Pedro é estudioso. 

D) Pedro não é um agente administrativo. 

E) Pedro é estudioso e não é agente administrativo. 

 

 

QUESTÃO 40 – Considere as seguintes proposições: 

 

I. Ana é mais jovem do que Márcia. 

II. Pedro é mais velho do que Márcia. 

III. Antônia é mais velha do que Ana e mais jovem do que Pedro. 

 

Disso, pode-se concluir que: 

 

A) Antônia é mais jovem do que Márcia. 

B) Antônia é mais velha do que Márcia. 

C) Pedro é o mais velho das pessoas citadas. 

D) Antônia e Márcia têm a mesma idade. 

E) Antônia e Márcia têm obrigatoriamente idades diferentes. 

 

 

 

 

 


