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 MUNICÍPIO DE TAPEJARA 

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 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 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, AUXILIAR DE FARMÁCIA, AUXILIAR 
DE OFICINAS, EDUCADOR/CUIDADOR, FISCAL, FISCAL DE OBRAS,

 INSTRUTOR DE ATIVIDADES MÚLTIPLAS II, MONITOR DE 
CRECHE E VISITADOR
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

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

 

Tarefas domésticas ajudam a manter seu cérebro saudável, diz estudo 

 
Por Maria Clara Rossini 
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Cada vez mais as pesquisas demonstram que, quando se trata de atividade física, mesmo 

um pouquinho já faz um bem danado para a saúde. E “um pouquinho” pode ser, acredite, varrer 

a casa e gastar uns minutos pra lá e pra cá limpando seu quarto. 

É o que indica um estudo publicado na revista científica Jama Network Open. Segundo a 

pesquisa, essas atividades podem garantir um cérebro saudável na terceira idade. 

A pesquisa foi feita com mais de 2 mil participantes, que tinham 53 anos, em média. Suas 

atividades rotineiras foram monitoradas durante três dias e, nesse período, eles também 

passaram por exames de ressonância para ................... a variação de volume do cérebro. Sabe-

se que a diminuição da massa cinzenta está relacionada ao envelhecimento: cerca de 0,2% do 

volume cerebral é perdido a cada ano a partir de 60 anos de idade. 

Os autores do estudo notaram que cada hora extra de atividade por dia, mesmo que seja 

uma _________ leve, garante 0,22% a mais no volume cerebral. O trabalho mostrou ainda que 

os participantes que davam ao menos 10 mil passos por dia – recomendação da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) – ...................... um cérebro 0,35% maior do que aqueles que se 

_______________ a 5 mil passos. 

Por outro lado, os próprios pesquisadores admitem que a pesquisa ......... suas limitações. 

Três dias é um período muito curto para analisar o verdadeiro impacto dos exercícios na saúde 

da massa cinzenta. Estudos maiores e mais longos são necessários para entender a verdadeira 

relação de causa e efeito entre a atividade física e o tamanho do cérebro. 

Mas uma coisa é certa: o artigo reforça a importância de ter uma rotina ativa, mesmo que 

você não seja a pessoa mais fitness da galera. “Estamos apenas sugerindo que atividades de 

baixa intensidade podem ser importantes também. Principalmente para o cérebro” disse, em 

entrevista ao The Guardian, Nicole Spartano, autora do estudo. 

Caso seja difícil bater cartão na academia todos os dias, vale caminhar em vez de ir de 

ônibus (ou de patinete), subir as escadas no lugar do elevador e fazer um esforcinho para 

manter a casa em ordem. Seu corpo e seu cérebro agradecem. 

 
Texto adaptado. Acesso ao original: https://super.abril.com.br/saude/tarefas-domesticas-ajudam-a-

manter-seu-cerebro-saudavel-diz-estudo/ 

 

 

QUESTÃO 01 – Para facilitar seu entendimento sobre o texto, preencha, correta e respectivamente, 

as lacunas tracejadas que se encontram nas linhas 12 e 15. 

 

A) faxina – constragiam 

B) fachina – constrangiam 

C) fachina – constranjiam  

D) faxina – constrangiam 

E) faxina – costrangiam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://super.abril.com.br/saude/tarefas-domesticas-ajudam-a-manter-seu-cerebro-saudavel-diz-estudo/
https://super.abril.com.br/saude/tarefas-domesticas-ajudam-a-manter-seu-cerebro-saudavel-diz-estudo/
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QUESTÃO 02 – Em relação à concordância verbal, analise as assertivas abaixo sobre as lacunas 

pontilhadas do texto: 

 

I. Na linha 08, a lacuna pontilhada ficaria corretamente preenchida pelo verbo “acompanharem”, 

pois tem como sujeito “participantes” (l. 06).  

II. Já a lacuna pontilhada da linha 14 deveria ser preenchida por “apresentavam”, visto que o 

sujeito desse verbo é “participantes” (l. 13). 

III. A lacuna pontilhada da linha 16 deve ser obrigatoriamente preenchida pelo verbo “têm”, pois o 

sujeito da frase é “os próprios pesquisadores” (l. 16). 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 03 – Sobre palavras do texto, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, 

ou F, se falsas. 

 

(  ) A palavra “danado” (l. 02), no texto, assume o sentido de “incrível, extraordinário”. 

(  ) Na linha 07, “rotineiras” poderia ser substituída por “habituais”, mantendo o sentido de 

“atividades que seguem a rotina do dia a dia”. 

(  ) A expressão “muito curto” (l. 17) poderia ser substituída no texto pelo vocábulo “enxuto”, sem 

nenhuma alteração de sentido. 

 

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

 

A) F – F – V. 

B) F – V – V. 

C) V – V – F. 

D) V – F – F. 

E) V – V – V. 

 

 

QUESTÃO 04 – As seguintes palavras retiradas do texto: pesquisa – cérebro – também, levando 

em consideração sua classificação em relação à tonicidade, são, respectivamente: 
 
A) Paroxítona, oxítona e oxítona.  

B) Oxítona, paroxítona e proparoxítona.  

C) Oxítona, oxítona e proparoxítona.  

D) Paroxítona, proparoxítona e oxítona.  

E) Proparoxítona, paroxítona e paroxítona. 

 

 

QUESTÃO 05 – Sobre as relações entre letras e fonemas, analise as assertivas abaixo: 

  

I. “Principalmente” contém o mesmo número de letras e fonemas. 

II. Nas palavras “exame” e “extra”, a letras ‘x’ tem a mesma representatividade sonora. 

III. O vocábulo “ressonância” tem dois dígrafos, portanto, há mais letras do que fonemas. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 06 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as palavras às suas classificações 

morfológicas. 

 

Coluna 1 

1. Advérbio. 

2. Substantivo. 

3. Adjetivo. 

4. Verbo. 

 

Coluna 2 

(  ) Admitem.  

(  ) Apenas. 
(  ) Cérebro. 
(  ) Saudável. 
(  ) Também. 
(  ) Difícil. 

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

 

A) 4 – 1 – 2 – 3 – 1 – 3. 

B) 2 – 4 – 3 – 1 – 3 – 3. 

C) 4 – 3 – 2 – 3 – 3 – 1. 

D) 3 – 4 – 1 – 2 – 2 – 1. 

E) 1 – 2 – 4 – 3 – 4 – 2. 

 

 

QUESTÃO 07 – Em relação à frase “essas atividades podem garantir um cérebro saudável na 

terceira idade.”, levando em consideração os aspectos sintáticos, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) O núcleo do sujeito é “atividades”. 

B) O verbo “podem” é auxiliar do verbo principal “garantir”. 

C) “garantir”, em relação à sua transitividade, é direto. 

D) “um cérebro saudável” é parte do predicado. 

E) “na terceira idade” é um complemento nominal. 

 

 

QUESTÃO 08 – Analise as assertivas abaixo sobre alguns conectores do texto e assinale V, se 

verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) A expressão “Por outro lado” (l. 16) indica outra perspectiva do que foi dito anteriormente e 

poderia ser substituída por “em contrapartida”, sem causar nenhuma alteração. 
(  ) A conjunção “Mas” (l. 20) é classificada como conclusiva e poderia ser substituída, mantendo o 

mesmo sentido, por “portanto”. 
(  ) “Segundo” (l. 04) é uma conjunção conformativa e poderia ser substituída, sem prejuízo ao 

sentido empregado na frase, por “conforme”. 
 

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

 

A) F – F – F. 
B) V – F – V. 
C) V – F – F. 
D) V – V – V. 
E) F – V – V. 
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QUESTÃO 09 – Sobre o que texto afirma, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) A massa cinzenta diminui na velhice.  

B) Ter uma rotina ativa faz bem para o cérebro. 

C) A pesquisa teve como foco adultos com mais de 50 anos. 

D) O período de realização da pesquisa foi curto, portanto, é necessário ampliar os estudos. 

E) Atividades pequenas, do dia a dia, são mais importantes do que exercícios físicos para a atividade 

cerebral.  

 

 

QUESTÃO 10 – Analise as assertivas abaixo sobre o texto: 

 

I. Atividades leves também são importantes para o cérebro. 

II. As atividades físicas somente surtem efeito quando realizadas por longos períodos, por exemplo, 

durante horas. 

III. Até mesmo a quantidade de passos é importante para o aumento do volume cerebral. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 

 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

Lista de símbolos: 
 Condicional 

 Bicondicional 

  Conector “e” 

  Conector “ou” 

  Conector “ou” exclusivo 

  Negação da proposição 

 

QUESTÃO 11 – O valor de “x” na proporção  é: 

A) x = -10. 

B) x = -20. 

C) x = -30. 

D) x = -40. 

E) x = -50. 

 

 

QUESTÃO 12 – Se x = 3 é uma das raízes da equação do segundo grau , então o 

valor de c² é: 

 

A) 0. 

B) 24. 

C) -24. 

D) 576. 

E) -576. 
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QUESTÃO 13 – O conjunto imagem da função de segundo grau  é: 

 

A)   

B)   

C)   

D)   

E)   
 

 

QUESTÃO 14 – Considere o triângulo retângulo abaixo: 

 

 
 

O valor de sec(x) é: 

 

A)   

  
B)   

  

C)   

  

D)    

 

 

 

  

E)   

 

 

QUESTÃO 15 – A área e a medida da diagonal de um quadrado são numericamente iguais. A 

medida do lado desse quadrado é: 

 

A) . 

B) . 

C) . 

D) . 

E) . 
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QUESTÃO 16 – Se P e Q são proposições falsas, então o valor lógico de é: 

 

A) Falso. 

B) Verdadeiro. 

C) Contraditório. 

D) Tautológico. 

E) Impossível de saber. 

 

 

QUESTÃO 17 – O número de linhas da tabela-verdade de  é: 

 

A) 4. 

B) 5. 

C) 6. 

D) 7. 

E) 8. 

 

 

QUESTÃO 18 – Um exemplo de tautologia é apresentado na alternativa: 

 

A) A prova está fácil. 

B) João estudou para a prova do concurso público. 

C) Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul. 

D) Maria é uma moça estudiosa. 

E) O Brasil é um país grande. 

 

 

QUESTÃO 19 – Uma proposição equivalente de “Se estudo, então passo no concurso público” é: 

 

A) Estudei e passei no concurso público. 

B) Se não passei no concurso público, então não estudei. 

C) Estudei e não passei no concurso público. 

D) É fácil passar no concurso público. 

E) Não estudei para o concurso público. 

 

 

QUESTÃO 20 – Considere as seguintes proposições: 

 

I. Tapejara é uma cidade localizada no Rio Grande do Sul. 

II. Alguns jogadores de futebol moram em Tapejara. 

III. Mauro é jogador de futebol. 

 

Disso, pode-se concluir que: 

 

A) Mauro mora em Tapejara. 

B) Mauro não mora em Tapejara. 

C) Mauro mora no Rio Grande do Sul. 

D) Mauro pode morar no Rio Grande do Sul. 

E) Mauro não mora no Rio Grande do Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PQP 

  RQP 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 

QUESTÃO 21 – Os números apontam que Tapejara tem um crescimento maior que a média 

nacional, conhecida como _____________________ e, de acordo com dados da Secretaria 

Municipal da Fazenda, conta com 251 indústrias, 696 estabelecimentos comerciais, 783 prestadores 

de serviços e mais de 300 microempreendedores individuais. (Fonte: www.tapejara.rs.gov.br) 

 

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

 

A) Caminho do Empreendimento 

B) Caminho do Trabalhador 

C) Terra da Procura e Oferta 

D) Terra do Agronegócio 

E) Terra do Empreendedorismo 

 

 

QUESTÃO 22 – Referente ao Brasão do Município de Tapejara, é correto afirmar que “Campo 

elevado onde se destacam três pinheiros” simboliza: 

 

 
 

A) A imagem que constava na túnica de Padre Raimundo Damin, patrono do munícipio. 

B) A madeira do Pinheiro, que é a principal fonte econômica e cultivo da região. 

C) A riqueza natural da região. 

D) A homenagem à localização das aldeias indígenas da região. 

E) Os maiores distritos do Município na época da emancipação: Tapejara, Água Santa e Charrua. 

 

 

QUESTÃO 23 – São municípios desmembrados de Tapejara: 

 

I. Água Santa. 

II. Charrua. 

III. Ibiaçá. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II.  

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III.   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tapejara.rs.gov.br/
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QUESTÃO 24 – Leia a seguinte notícia: “Os 

eleitores de Tapejara terão a oportunidade de 

escolher um novo suplente para o Conselho 

Tutelar do Município no dia 18 de janeiro. A 

eleição suplementar acontecerá para suprir a 

falta de suplentes do Conselho Tutelar para o ano 

de 2019, já que, no atual mandato, cinco 

conselheiros ou suplentes não estão mais no 

cumprimento de suas funções por motivos 

diversos.” (Texto adaptado. Fonte: 

http://www.tapejara.rs.gov.br, acesso em 

07/01/2019). Nesse contexto, o que é um 

Conselho Tutelar? 

 

A) É o órgão que reúne representantes do 

governo e da sociedade civil para discutir, 

estabelecer normas e fiscalizar a prestação de 

serviços sociais públicos e privados no Município. 

B) É um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 

cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos por Lei. 

C) Formado por representantes da Prefeitura e da sociedade civil, contribuem para a definição dos 

planos de ação da cidade, através de reuniões periódicas e discussões.  

D) É um espaço público de composição plural e paritária entre Estado e sociedade civil, de natureza 

deliberativa e consultiva, cuja função é formular e controlar a execução das políticas públicas 

setoriais. 

E) É um órgão permanente e deliberativo, com representantes do Governo, dos prestadores de 

serviço, profissionais de saúde e usuários. Atuam na formulação de estratégias e no controle da 

execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. 

 

 

QUESTÃO 25 – Campanha idealizada pelo Ministério 

Público Federal busca informar a população sobre 

legislação já existente: “A falta de informação é um 

problema para as vítimas, que se encontram em uma 

situação dramática e acham que só podem recorrer à 

polícia”, disse o procurador dos Direitos do Cidadão em 

São Paulo, Pedro Antônio de Oliveira Machado.  

 
O que prevê a Lei nº 12.845/2013 tratada na notícia 

acima? 
 
 
 

A) Garantia de distribuição das cotas raciais destinadas ao acesso às universidades e penalização às 

instituições que cometem qualquer tipo de discriminação. 

B) Garantia de proteção às mulheres contra qualquer tipo de violência doméstica, seja física, 

psicológica, patrimonial ou moral. 

C) Garantia de atendimento médico qualificado e imediato aos cidadãos que tenham sofrido 

agressões motivadas por homofobia ou qualquer outro tipo de preconceito de raça, sexo, entre 

outros. 

D) Que todos os hospitais integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS) devem prestar atendimento 

humanizado e imediato às pessoas vítimas de violência sexual. O atendimento, de acordo com a 

lei, deve ser feito independentemente da apresentação de boletim de ocorrência ou de outros 

documentos que comprovem o abuso sofrido. 

E) Tipificação de crimes de natureza “cibernética” e bloqueio a qualquer acesso indevido causado por 

redes sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tapejara.rs.gov.br/
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QUESTÃO 26 – Leia a seguinte notícia: “ Febre amarela: Sul e Sudeste têm cobertura de vacinação 

abaixo da meta. Dados divulgados na quinta-feira (14) pelo Ministério da Saúde revelam que cerca 

de 36,9 milhões de pessoas no Sudeste e 13,1 milhões no Sul do país ainda não se vacinaram 

contra a febre amarela. Conforme a pasta, apesar de as regiões terem recomendação para a vacina, 

as coberturas estão abaixo da meta, que é de 95%.” (Fonte: gauchazh.clicrbs.com.br, acesso em 

15/02/2019). Sendo assim, analise as assertivas abaixo e assinale C, se corretas, ou I, se incorretas, 

sobre os grupos recomendados para tomar vacina contra a Febre Amarela. 
 

(  ) Crianças entre nove meses e doze meses de idade. 

(  ) Mulheres amamentando crianças menores de 6 meses de idade. 

(  ) Pessoas com alergia grave a ovo. 

(  ) Pessoas em tratamento com quimioterapia/ radioterapia. 

(  ) Pessoas que vivem com HIV e que têm contagem de células CD4 menor que 350. 
 

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

A) C – I – I – I – I. 

B) I – I – I – I – I. 

C) C – I – I – I – C. 

D) C – C – C – C – C.  

E) I – C – C – C – I.  
 

 

QUESTÃO 27 – Leia a seguinte notícia: “O Brasil alcançou, nas últimas Olimpíadas, o seu melhor 

desempenho na história dos jogos, com 7 medalhas de ouro, 6 de prata e 6 de bronze, 19 medalhas 

no total. De acordo com o Comitê Olímpico Brasileiro, no ano pré-olímpico, o foco está na 

preparação dos atletas para que 2020 seja mais um ano de destaque para o esporte brasileiro.” 

(Fonte: http://odocumento.com.br/, acesso em 07/05/2019). No que se refere aos Jogos Olímpicos, 

considere as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) As últimas Olímpiadas ocorreram na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 2014. 

(  ) As Olimpíadas de 2020 ocorrerão na cidade de Tóquio, no Japão. 

(  ) Os Jogos Olímpicos simbolizam a unificação de diferentes raças, cores e etnias. 

(  ) Todos os povos unidos pela paixão ao esporte: esse é o significado da bandeira símbolo dos 

jogos, composta por seis arcos entrelaçados, cada qual representando um continente. 

(  ) Os Jogos Olímpicos surgiram na Grécia Antiga.  
 

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

A) F – V – V – F – V. 

B) V – F – F – F – V. 

C) V – V – F – V – F. 

D) V – F – V – F – F. 

E) F – F – V – V – V. 
 

 

QUESTÃO 28 – Em vigor desde 2017, a reforma trabalhista (Lei nº 13.467/2017) mudou as regras 

com o objetivo de flexibilizar o mercado de trabalho e simplificar as relações entre trabalhadores e 

empregadores. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma alteração na nova reforma 

trabalhista. 
 

A) A jornada de trabalho, antes limitada a 8 horas diárias e 44 horas semanais, pode ser agora 

pactuada em 12 horas de trabalho e 36 horas de descanso, respeitadas as 220 horas mensais. 

B) As férias, de 30 dias corridos por ano, agora podem ser parceladas em até quatro vezes. 

C) Grávidas e lactantes só poderão trabalhar em locais com insalubridade de grau médio ou mínimo. 

Mesmo assim, apenas se for por vontade própria e desde que apresentem um laudo médico com 

a autorização. 

D) O pagamento da contribuição sindical, equivalente a um dia de trabalho, deixou de ser 

obrigatório. 

E) Possibilidade do trabalho intermitente, com direito a férias, Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), contribuição previdenciária e 13º salários proporcionais. O salário não pode ser 

inferior ao mínimo, nem aos vencimentos de profissionais na mesma função na empresa. 

http://odocumento.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm
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QUESTÃO 29 – O Acordo de Paris, assinado por 195 países, é um compromisso mundial que tem 

por objetivo: 

 

A) Minimizar as consequências do aquecimento global. 

B) Combater os testes nucleares. 

C) Garantir uma maior integração entre países e trazer a facilitação do comércio. 

D) Reduzir ou eliminar as tarifas de importação. 

E) Regularizar a entrada de imigrantes nos países, conforme orientação da ONU. 

 

 

QUESTÃO 30 – Denúncias de assédio sexual e de abusos contra mulheres se estendem pelo mundo 

todo e já se materializam em uma maior consciência social e em mudanças legislativas, em um 

movimento que no último ano ficou conhecido como: 

 

A) Disclaimer – Aviso Legal. 

B) Feminists – Feministas. 

C) Liberal neofeminism – Neofeminismo liberal. 

D) Me Too – Eu também. 

E) Sexism – Sexismo. 
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LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 31 – De acordo com a Lei nº 4.188/2017, que institui o Vale Refeição aos Servidores 

Municipais de Tapejara/RS, o Executivo Municipal está autorizado a firmar contrato com empresas 

para os fins previstos na referida lei, observadas especificamente as disposições constantes na: 
 

A) Constituição Federal de 1988. 
B) Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal, e institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 

providências. 
C) Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. 

D) Lei Orgânica Municipal de Tapejara/RS. 

E) Lei nº 545/1972, que aprova o Código de Posturas do Município de Tapejara/RS. 
 

 

QUESTÃO 32 – Miguel estava contando aos seus amigos sobre algo que ele soube recentemente 

acerca do patrimônio municipal de Tapejara: de acordo com a Lei Orgânica, além dos bens imóveis, 

móveis e semoventes, dos direitos e ações que, a qualquer título, pertençam ao município 

constituírem tal patrimônio, o Município ainda tem direito à participação no resultado da exploração 

dos seguintes recursos de seu território: 
  
I. Petróleo. 

II. Gás natural.  

III. Recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica.  

IV. Minerais. 
 

Quais estão corretos? 
 

A) Apenas IV. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas II e III. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 
 

 

QUESTÃO 33 – Lara, líder comunitária, explica a um grupo de outros líderes sobre o 

encaminhamento de proposta de emenda à Lei Orgânica. Assinale a alternativa que ela precisará 

retificar, por se tratar de uma informação INCORRETA. 
 

A) Necessita, no mínimo, de um terço dos vereadores. 

B) Pode ser encaminhada pelo Prefeito Municipal. 

C) Se partir do eleitorado municipal, a parcela mínima é de cinco por cento desse grupo. 

D) Será discutida e votada em dois turnos, com intervalo de dez dias. Se rejeitada, poderá ser 

objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa em que foi negada. 

E) Sendo aprovada a proposta, a Emenda à Lei Orgânica do Município será promulgada pela mesa 

da Câmara, com respectivo número de ordem. 
 

 

QUESTÃO 34 – Com base na Lei Orgânica Municipal, analise as situações fictícias a seguir 

considerando que todos os personagens são servidores públicos municipais há mais de três anos. 

Qual delas expressa um direito do servidor público? 
 

A) Na última semana dos meses de março e abril, Kátia fez algumas horas extras, recebendo por 

elas cinquenta por cento a mais que o valor referente a sua hora normal. 

B) Romeo é o novo diretor da empresa que fornece materiais de escritório para a prefeitura. 

C) Jorge, fiscal municipal, tem meta de multas por trimestre e, quando alcança, recebe um 

percentual sobre a arrecadação resultante dos estabelecimentos que ele autuou. 

D) Lidiane é conselheira fiscal da rede de medicamentos que fornece remédios para a farmácia do 

município. 

E) Filiado a um partido político há dois meses, Guilherme faz sua propaganda eleitoral para a 

Câmara de Vereadores junto aos colegas de repartição semanalmente, em pelo menos dois 

turnos em dias distintos. 
 

 

 

 

 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20101-2000?OpenDocument


512_LEG_NM_28/5/201916:01:27 

Execução: Fundatec 
NÍVEL MÉDIO 

QUESTÃO 35 – Lena irá prestar concurso para o serviço público municipal. Dentre as alternativas a 

seguir, qual descreve uma situação que NÃO atende aos requisitos básicos para ingresso nesse 

serviço, conforme o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Tapejara? 
 

A) É filha de imigrantes haitianos, nascida no Brasil. 

B) Completará 21 anos em dois meses. 

C) Pagou multa por deixar de votar e justificar sua ausência no segundo turno da última eleição. 

D) Tem miopia e precisa usar óculos de grau ou lentes de contato. 

E) Não possui alguns dos pré-requisitos exigidos para o cargo. 
 

 

QUESTÃO 36 – Amigos conversam, muito empolgados, sobre suas aprovações no concurso do 

Município. Mário está preocupado em manter-se no cargo até o momento de se aposentar, ao que 

Dilson retruca: “Quero ver tu passares do estágio probatório!”. Como Mário desconhece o que 

poderá levá-lo a perder a estabilidade, os outros amigos explicaram, porém, um deles forneceu 

informação INCORRETA de acordo com o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de 

Tapejara. Assinale-a. 
 

A) “Ô Mário, tu precisas ter 30 (trinta) meses de efetivo serviço para adquirir estabilidade” . 

B) “Cara, tu poderá perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado”. 

C) “Também mediante processo administrativo em que te seja assegurada ampla defesa”. 

D) “E tem ainda o procedimento de avaliação periódica de desempenho, conforme aquela lei 

complementar, onde também tu deves ter assegurada ampla defesa”. 

E) “Meu amigo, a solução é ficar calmo e garantir boa avaliação no estágio probatório de 36 (trinta e 

seis) meses. Daí por diante é só continuar fazendo um bom trabalho”. 
 

 

QUESTÃO 37 – Considerando somente as informações a seguir sob a luz do Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos do Município de Tapejara, qual dos servidores abaixo perdeu a remuneração do 

repouso por duas vezes no mesmo mês? 
 

A) Na semana seguinte em que esteve no dentista, Frederico foi a uma consulta com um médico 

gastroenterologista. 

B) Ao despedir-se do marido, sair de casa e trancar a porta, a esposa de Teodoro não percebeu que 

guardou em sua bolsa as chaves dela e dele, motivo pelo qual ele chegou para trabalhar somente 

no período da tarde. 

C) Ramón faltou ao trabalho para acompanhar seu padrinho em uma consulta médica na sexta-feira 

e, na segunda-feira da semana seguinte, foi trabalhar somente no turno da tarde. 

D) Logo no início do expediente da tarde, Heitor recebeu uma ligação de seu vizinho avisando sobre 

um problema em sua casa e precisou ausentar-se mais cedo da repartição para ir até o local e 

verificar do que se tratava. 

E) Alice, gestante de quase três meses, perdeu o bebê e ficou duas semanas em casa. 
 

 

QUESTÃO 38 – As pessoas a seguir relacionadas são servidoras públicas municipais em cargo de 

provimento efetivo: 
 

 Carlos faleceu em decorrência de acidente de trânsito. 

 Martina foi exonerada, a pedido. 

 Leandro teve sua aposentadoria cassada e retornou às atividades como titular de cargo de 

provimento efetivo. 
 

De acordo com a Lei nº 2849/2005, que reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social dos 

Servidores Efetivos do Município de Tapejara e dá outras providências, qual dessas pessoas perdeu 

sua condição de segurado do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Efetivos do 

Município de Tapejara – RPPS? 
 

A) Somente Carlos. 

B) Somente Martina. 

C) Somente Leandro. 

D) Somente Carlos e Martina. 

E) Carlos, Martina e Leandro. 

 

 



512_LEG_NM_MOD2_28/5/201915:43:32 

Execução: Fundatec 
NÍVEL MÉDIO 

QUESTÃO 39 – Um professor do Ensino Médio propôs a uma turma do 2º ano o estudo da Lei 

Orgânica Municipal, através de apresentação de trabalhos em grupo. O primeiro tema abordado foi a 

forma como é expressa a autonomia do Município. Dentre as informações a seguir, repassadas pelos 

alunos, qual delas necessitou de interrupção do professor por estar INCORRETA? 

 

A) A auto-organização é uma das formas, mediante a elaboração de Lei Orgânica própria. 

B) Pela promoção do bem-estar de todos que pagam impostos em dia, contribuindo para o 

crescimento do Município. 

C) Através da composição do Poder Executivo Municipal, com eleição direta do Prefeito e do Vice-

Prefeito. 

D) Outra representação disso é pela composição do Poder Legislativo Municipal, com a eleição direta 

dos Vereadores. 

E) Também pela capacidade normativa de legislar sobre assuntos de interesse local. 

 

 

QUESTÃO 40 – Milena, antiga servidora pública, explica para a recém-chegada Raquel o Regime 

Próprio de Previdência Social dos Servidores Efetivos do Município de Tapejara – RPPS e sobre o 

Fundo de Previdência Social do Município – FPSM. Segundo Milena: 

 

I. O FPSM está vinculado à Secretaria de Administração, responsável por gerir o Fundo. 

II. É competência da Secretaria de Administração a emissão dos atos necessários à concessão dos 

benefícios cobertos pelo RPPS.   

III. O RPPS compreende um conjunto de benefícios que atende, dentre outras finalidades, a 

cobertura de eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

 

 


