
pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjEwYjphYTAw:TW9uLCAxMiBPY3QgMjAyMCAwOTo0Mjo0MCAtMDMwMA==

V1_6/3/202017:23:17 V1_6/3/202017:23:17 

  

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ 
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! 

 

   CONTÍNUO E MECÂNICO MÁQUINA PESADA



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjEwYjphYTAw:TW9uLCAxMiBPY3QgMjAyMCAwOTo0Mjo0MCAtMDMwMA==

558_LP_NFC_14M_12/3/202008:49:45 

Execução: Fundatec   
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 15 referem-se ao texto abaixo.  

                               

Cartas de Amor 

 

Por Marina Colassanti 
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Amo teu nome, teu rosto, teu corpo, teu coração, tua voz, teus atos [...] Estaremos 

então um junto ao outro esta tarde, esta noite. Não precisarei te dizer mais nada. Você e eu 

juntos". 

Cartas de amor são sempre bonitas. E mais duradouras que o amor que as motivou. 

Dependendo das personagens, viram livro. Dependendo do tempo transco__ido, tornam-se 

história. 

Na França, acabam de ser publicadas as cartas apaixonadas escritas por François 

Mitterrand à sua jovem amante Anne Pingeot ao longo de 33 anos. São mais de 1200.  

Lembro claramente quando em 1996, com a morte de Mitterrand, o mundo tomou 

conhecimento desse amor. Vimos as fotos de Anne, comparecendo ao enterro abraçada a 

Mazarine, filha de ambos. E soubemos que sua presença havia sido autori__ada por Danielle, 

a esposa que ele nunca quis deixar, e que mais tarde declarou:  

“Aceitei a filha de meu marido e hoje recebo mensagens do mundo inteiro de filhos 

angustiados que me dizem: - ‘Obrigado por ter aberto um caminho. Meu pai vai morrer, mas 

eu não poderei ir ao enterro porque a mulher dele não aceita’ (…). Espero que as pessoas 

sejam generosas e amplas para compreender e amar seus parceiros em suas dúvidas, 

fragilidades, divisões e pequenas paixões."  

A de Mitterrand e Anne não era uma pequena paixão. 

Dez anos e muito amor depois, as tentativas de separação continuavam. E ele escrevia: 

"Anne, minha Anne querida, [...] te fiz sofrer demais por não vivermos juntos? E eu que não 

suporto mais ser mandado embora por você! Por ter me amado demais, você não pode mais 

me amar? [...] Não me iludo. Esta crise se junta a outras e eu compreendo teu cansaço. É 

duro demais estar sozinha enfrentando tantas coisas importantes. Não tenho o que dizer para 

me justificar. [...] Eu não soube amar você que me ama tanto. Minha Anne, Anne, minha Anne 

[ ...] eu te amarei até a morte." 

Penso em outro livro de cartas de amor, as 304 que Simone de Beauvoir escreveu ao 

longo de 17 anos para seu amante, o escritor americano Nelson Algren. Como Mitterrand, 

Simone não queria desfazer sua parceria histórica com Sartre. E como Anne, Algren se 

re__entia disso.  

As cartas de Algren não foram liberadas para o livro, mas ela escreve: "Nelson, meu 

amor. Já começou: sinto sua falta, espero por você, espero pelo dia abençoado em que você 

me envolverá de novo em seus braços amantes e fortes. [...] Eu poderia renunciar às viagens, 

a todas as distrações, poderia abandonar meus amigos e deixar as doçuras de Paris para ficar 

sempre com você, mas não poderia viver unicamente de felicidade e de amor, não poderia 

renunciar a escrever e trabalhar no único lugar do mundo onde meus livros e meu trabalho 

têm um sentido". 

 
(Disponível em: https://www.marinacolasanti.com – Texto especialmente adaptado para esta prova.) 

 

QUESTÃO 01 – Considerando o exposto no texto, analise as assertivas a seguir: 

 

I. Os dois casais de cujas cartas de amor trata o texto eram casados. 

II. As histórias de amor retratadas no texto não tiveram um final feliz. 

III. A esposa de Miterrand, Danielle, foi elogiada por sua atitude no funeral do marido. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 
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QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que apresenta o assunto principal discutido no texto: 
 

A) A presença de Anne e Mazarine ao funeral de Miterrand. 

B) Conteúdos de cartas de amor. 

C) As cartas de Simone de Beauvoir a seu amante. 

D) A dor de Danielle, esposa de Miterrand. 

E) Trabalho de Simone de Beauvoir. 
 

 

QUESTÃO 03 – Considerando a correta ortografia das palavras em Língua Portuguesa, assinale a 

alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas das linhas 05, 11 e 29. 
 

A) r – s – c 

B) r – s – ss 

C) r – z – c 

D) rr – s – ss 

E) rr – z – ss 
 

 

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa que NÃO apresenta palavra paroxítona. 
 

A) nome (l. 01). 

B) rosto (l. 01). 

C) amor (l. 04). 

D) amante (l. 08). 

E) juntos (l. 20). 
 

 

QUESTÃO 05 – Analise as assertivas a seguir a respeito da palavra “generosas” (l. 16) e assinale V, 

se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) A palavra em destaque é um substantivo. 

(  ) Trata-se de palavra com quatro sílabas. 

(  ) A flexão no masculino singular é “generoso”. 

 

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

A) V – V – V. 

B) F – V – V. 

C) V – F – V. 

D) F – V – F. 

E) V – F – F. 
 

 

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que indica o número de formas verbais presentes no trecho: 

“Espero que as pessoas sejam generosas e amplas para compreender e amar seus parceiros em 

suas dúvidas, fragilidades, divisões e pequenas paixões”. 
 

A) 2. 

B) 3. 

C) 4. 

D) 5. 

E) 6. 
 

 

QUESTÃO 07 – Na linha 34, o emprego da conjunção “mas” introduz a ideia de: 
 

A) Adição. 

B) Alternativa. 

C) Explicação. 

D) Oposição. 

E) Condição. 
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QUESTÃO 08 – Na linha 31, em “espero por você”, a forma verbal está no presente do indicativo. 

Assinale a alternativa que indica a correta conjugação desse verbo no pretérito perfeito do indicativo, 

mantendo-se a mesma pessoa do discurso. 

 

A) Esperei. 

B) Esperava. 

C) Esperaria. 

D) Esperara. 

E) Esperaste. 

 

 

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa que apresenta um sinônimo da palavra “fragilidades” (l. 17). 

 

A) Forças. 

B) Energias. 

C) Fraquezas. 

D) Vigor. 

E) Vontade. 

 

 

QUESTÃO 10 – Na linha 05, em “Dependendo das personagens”, há a contração de uma preposição 

e de um artigo definido (das). Assinale a alternativa na qual NÃO se apresente uma contração na 

palavra sublinhada. 

 

A) Moro numa pequena vila. 

B) Sou filho do Seu José. 

C) Resido nessa cidade há anos. 

D) Vou ao banco hoje à tarde. 

E) Não falo desse assunto. 

 

 

QUESTÃO 11 – Assinale a alternativa que indica a correta classificação do verbo em relação à sua 

transitividade no trecho destacado: “Esta crise se junta a outras” (l. 22). 

 

A) Verbo de Ligação. 

B) Verbo Transitivo Indireto. 

C) Verbo Transitivo Direto. 

D) Verbo Transitivo Direto e Indireto. 

E) Verbo Intransitivo. 

 

 

QUESTÃO 12 – Assinale a alternativa que indica o termo que possa ser classificado morfologicamente 

como artigo indefinido: “A (1) de Mitterrand e (2) Anne não (3) era uma (4) pequena (5) paixão”. 

 

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4. 

E) 5. 

 

 

QUESTÃO 13 – Assinale a alternativa que apresenta um dígrafo. 

 

A) Abelha. 

B) Pedra. 

C) Quadra. 

D) Ônibus. 

E) Terno. 
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QUESTÃO 14 – Assinale a alternativa que indica a correta classificação do predicado da oração a 

seguir: “Eu poderia renunciar às viagens”. 

 

A) Predicado verbal. 

B) Predicado verbonominal. 

C) Oração sem predicado. 

D) Predicado nominal. 

E) Predicado de ligação. 

 

 

QUESTÃO 15 – Considerando o emprego dos sinais de pontuação, analise as assertivas a seguir: 

 

I. As vírgulas hachuradas na linha 01 são empregadas para separar uma enumeração de termos. 

II. O emprego dos dois pontos na linha 14 deve-se à introdução de uma fala em discurso direto. 

III. Na linha 29, o emprego do ponto final marca a suspensão de uma oração, deixando implícito que 

algo foi omitido. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 
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MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 16 – Em um recipiente há 250 balas. Delas, 86 são de morango, 39 são de laranja e o 

resto são de menta. Quantas balas de menta estão no recipiente? 

 

A) 164. 

B) 125. 

C) 105. 

D) 99. 

E) 85. 
 

 

QUESTÃO 17 – Em uma banca de jornais, são vendidos 230 jornais por dia. A banca trabalha de 

segunda a sábado. Se ela vender sempre essa quantidade, quantos jornais serão vendidos por 

semana? 

 

A) 1.610. 

B) 1.380. 

C) 1.150. 

D) 920. 

E) 690. 
 

 

QUESTÃO 18 – Em um evento infantil, foi feita a brincadeira da corrida da colher. O organizador 

pediu que as 339 crianças se organizassem em trios. Para cada trio foi dada uma colher, quantas 

colheres foram distribuídas na brincadeira? 

 

A) 339. 

B) 203. 

C) 113. 

D) 107. 

E) 99. 
 

 

QUESTÃO 19 – Rogério está perfurando folhas para arquivar em um fichário. Das 2.680 folhas, ele 

perfurou  
1

8
  delas. Quantas folhas ainda faltam ser perfuradas? 

 

A) 335. 

B) 1.005. 

C) 1.675. 

D) 2.010. 

E) 2.345. 
 

 

QUESTÃO 20 – O dobro de um número natural mais o triplo desse mesmo número é igual a 40. Qual 

é esse número natural? 

 

A) 8. 

B) 10. 

C) 12. 

D) 14. 

E) 16. 
 

 

QUESTÃO 21 – As proposições simples são sentenças que podem ser valoradas como verdadeiras ou 

falsas. Das alternativas abaixo, assinale a única que NÃO é proposição. 
 

A) 2 x 2 = 5. 

B) Nove não é divisível por três. 

C) 0,5 é um número natural. 

D) 100% equivale ao todo. 

E) Posso realizar divisão por zero? 
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QUESTÃO 23 – Dois colegas vão juntos de ônibus para a escola. Eles fazem um trajeto de 3.412 

metros da parada de ônibus até a escola. Em 10 dias, só de viagem de ida, eles andam quantos 

metros? 

 

A) 68.240. 

B) 51.180. 

C) 34.120. 

D) 6.824. 

E) 341,2. 

 

 

QUESTÃO 24 – A soma de dois números é igual a 139. Uma das parcelas é 53, quanto é a outra 

parcela? 

 

A) 86. 

B) 77. 

C) 68. 

D) 57. 

E) 46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 22 – Pedro ficou sabendo que o dinheiro de um país não tem o mesmo valor em outro. 

Por exemplo, um dólar vale R$ 4,34. Ele ganhou de seu tio uma nota de dez dólares, o que equivale 
a qual valor em reais? 

 
A) R$ 4,34. 

B) R$ 10,00. 

C) R$ 21,70. 

D) R$ 43,40. 

E) R$ 100,00. 
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QUESTÃO 25 – José Carlos estava viajando quando se deparou com a seguinte placa: 

 

 
 

A placa mostra a distância para acessar um local com os serviços mencionados. Se essa distância 

fosse gravada em decâmetros a placa correta seria: 

 
A)  

 
B)  

 
C)  

 
D)  

 
E)  
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 

QUESTÃO 26 – O clima característico do Rio Grande do Sul é o: 
 

A) Tropical de altitude. 

B) Tropical continental. 

C) Subtropical. 

D) Equatorial. 

E) Temperado. 

 

 

QUESTÃO 27 – No século XVIII, André Ribeiro Coutinho cria, em terras onde futuramente seria 

fundado Imbé, a guarda de registro, com o objetivo de disciplinar trânsito de: 
  
I. Gado. 

II. Mercadorias. 

III. Pessoas. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 28 – Em fevereiro último, ocorreu a XVI Feira do Livro de Imbé, cujo patrono foi o escritor: 
 

A) Gabriel Fernandes. 

B) Fabian Mariotti. 

C) Luciano Carvalho. 

D) Delalves Costa. 

E) Luís Dill. 

 

 

QUESTÃO 29 – A União Europeia é um grupo econômico de grande impacto mundial que, além de 

favorecer o livre comércio entre os membros, permite que cidadãos circulem, trabalhem e residam 

nos países europeus. Em relação à saída do Reino Unido da União Europeia, é correto afirmar que: 
 

A) Os cidadãos da Inglaterra continuarão fazendo parte da União Europeia.  

B) O termo “Brexit” foi formado pela junção das palavras British (britânico) e exit (saída). 

C) Apenas em 2019 foi realizada uma pesquisa por amostragem, na qual alguns moradores do Reino 

Unido responderam à pergunta: "Deve o Reino Unido permanecer como membro da União Europeia 

ou sair da União Europeia?". 

D) Uma das questões que não entra no debate é o direito de permanência dos cidadãos europeus nos 

países do Reino Unido. 

E) O acordo em negociação isenta a multa para saída do Reino Unido da União Europeia. 

 

 

QUESTÃO 30 – Segundo dados do Programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE), o mês de agosto de 2019 foi marcado com o maior número de queimadas na Amazônia nos 

últimos 9 anos. Foram registrados 30.901 focos ativos de fogo. Sobre a Floresta Amazônica, é 

INCORRETO afirmar que: 
 

A) Representa mais de 60% do território brasileiro. 

B) Está presente em todos os estados da Região Norte.  

C) Existe uma faixa florestal também conhecida como Floresta Amazônica na Ásia com as mesmas 

características de vegetação e animais silvestres da existente no Brasil. 

D) Os desmatamentos e os incêndios estão conectados e são críticos. 

E) A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. 
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LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 31 – Com base na Lei Orgânica do Município de Imbé, analise as seguintes assertivas: 

 

I. O Prefeito e o Vice-Prefeito são eleitos diretamente pelo povo e compõem o Poder Executivo 

Municipal. 

II. O Balneário de Mariluz é a sede do Município. 

III. A bandeira e o brasão são símbolos municipais. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 32 – Com base na Lei Orgânica do Município de Imbé, analise as seguintes assertivas, 

relativas ao funcionamento da Câmara Municipal, e assinale C, se corretas, ou I, se incorretas. 

 

(  ) A Câmara Municipal, independentemente de convocação, reunir-se-á na sede do Município para 

funcionar em caráter ordinário, em um primeiro período, de primeiro de março até trinta de junho. 

(  ) A Câmara Municipal, independentemente de convocação, reunir-se-á na sede do Município para 

funcionar em caráter ordinário, em um segundo período, de primeiro de agosto até trinta e um 

de dezembro. 

(  ) A Câmara Municipal poderá ser convocada para reuniões extraordinárias, unicamente, pelo seu 

Presidente e, durante o recesso, apenas pela Comissão Representativa. 

 

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

 

A) C – C – I. 

B) I – I – C.   

C) C – C – C.  

D) C – I – C.   

E) I – C – I.  

 

 

QUESTÃO 33 – De acordo com as disposições do Art. 89 da Lei Orgânica do Município de Imbé, os 

_______________ são auxiliares diretos do Prefeito, sendo de sua livre nomeação e exoneração 

devendo eles satisfazerem as condições de elegibilidade dos membros da Câmara, estando sujeito as 

mesmas incompatibilizações e proibições e serem maiores de _______________ anos. 

 

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

 

A) consultores – dezoito 

B) subprefeitos – dezoito 

C) vereadores – dezoito  

D) vereadores – vinte e um 

E) consultores – vinte e um 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjEwYjphYTAw:TW9uLCAxMiBPY3QgMjAyMCAwOTo0Mjo0MCAtMDMwMA==

558_LEG_NFC_14M_12/3/202011:55:42 

Execução: Fundatec   
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

QUESTÃO 34 – O Art. 1º do Plano de Carreira e Pagamento dos Servidores de Imbé estabelece que 

o Serviço Público Centralizado no Executivo Municipal é integrado pelos seguintes Quadros: 

 

I. Extra Quadro das Funções Especializadas e Terceirizadas. 

II. Quadro dos Cargos de Provimento Efetivo. 

III. Quadro dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 
QUESTÃO 35 – Segundo o Art. 2º do Plano de Carreira e Pagamento dos Servidores de Imbé, a 

graduação de retribuição pecuniária, constituindo a linha de promoção, denomina-se: 

 

A) Nível. 

B) Grau. 

C) Escala. 

D) Categoria. 

E) Classe. 

 

 

QUESTÃO 36 – O Art. 134 do Regime Jurídico dos Servidores do Município de Imbé define que será 

considerada(o) ____________, o atraso, a saída antecipada, a saída momentânea no meio do turno 

do servidor ao trabalho ou ainda o não comparecimento a um turno de trabalho inteiro quando o 

expediente for realizado em dois turnos, no dia determinado para o expediente. 

 

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

 

A) intervalo 

B) interrupção 

C) parada 

D) ausência 

E) folga 

 

 

QUESTÃO 37 – De acordo com as disposições do Art. 137 do Regime Jurídico dos Servidores do 

Município de Imbé, será concedida ao servidor a Gratificação: 

 

I. Pela prestação de serviço extraordinário. 

II. Pela execução ou colaboração em trabalhos fora das obrigações normais do cargo. 

III. Pelo exercício do encargo de membro de banca ou comissão de concurso, ou seu auxiliar, ou por 

participação em órgãos de deliberação coletiva. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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Execução: Fundatec   
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

QUESTÃO 38 – De acordo com o Regime Jurídico dos Servidores do Município de Imbé, a pena 

disciplinar de demissão simples implica na(no): 

 

A) Promoção do servidor, no semestre anterior que ocorrer a demissão. 

B) Exclusão do funcionário do Quadro de Funcionários do Município. 

C) Licença remunerada do servidor para tratar de interesse particular. 

D) Recebimento, por parte do servidor, dos vencimentos e da efetividade pelo período de dois anos. 

E) Lotação do servidor no quadro de funções em extinção. 

 

 

QUESTÃO 39 – De acordo com o Art. 12 do Regime Jurídico do Munícipio de Imbé, qual critério para 

serem aceitas as inscrições de candidatos?  

 

A) Atender às normas do estado. 

B) Possuir CNH A e B. 

C) Possuir moradia na cidade do cargo. 

D) Possuir a idade mínima de 25 anos. 

E) Atender às exigências contidas nas normas gerais e nas instruções especiais. 

 

 

QUESTÃO 40 – Segundo o Art. 45 do Regime Jurídico do Munícipio de Imbé, o __________ é o 

desempenho dos deveres e atribuições do cargo público ou de função gratificada. 

 

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

 

A) cargo 

B) ofício 

C) leilão 

D) relatório 

E) exercício 

 

 


