
V1_6/3/202017:26:27 V1_6/3/202017:26:27 

  

 

 

 

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! 

 

OFICIAL GERAL DA MANUTENÇÃO 
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Execução: Fundatec 
NÍVEL ALFABETIZADO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

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

 

Os benefícios da contação de histórias para crianças 

 

Por Camilla de Assis 

 

01 
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A contação de histórias para as crianças é, sem dúvida, uma forma de incentivar a 

imaginação e criatividade dos pequenos. Com a correria do dia a dia, poucos são os pais que 

ainda têm tempo e disposição para ler os livros, que, muitas vezes, trazem um mundo de fantasia 

para os meninos e meninas. Porém     tal prática deve ser considerada no dia a dia familiar, já 

que traz benefícios tanto para a relação entre pais e filhos quanto para o aprendizado e 

comportamento das crianças. 

A psicóloga Priscilla Quaresma explica que o trabalho de leitura feito pelos pais para as 

crianças é uma forma de interação entre os familiares, e isso traz muitos benefícios para o 

comportamento infantil. “As crianças que têm o costume de ouvir histórias aumentam laços 

afetivos com quem conta as histórias, além disso desenvolvem o gosto pela leitura”, diz a 

especialista em psicologia infantil.  

Além de contar histórias, é importante que os pais também tenham o hábito da leitura, 

demonstrando que gostam de ler, afinal as crianças desenvolvem muitos hábitos ao observarem 

os hábitos de seus responsáveis. 

 
(Disponível em: https://www.leiaja.com/carreiras/2015/04/16/os-beneficios-da-contacao-de-historias-

para-criancas/ – texto adaptado especialmente para esta prova) 
 

QUESTÃO 01 – O texto tem o objetivo de: 

 

A) Explicar como a contação de histórias é positiva para o desenvolvimento das crianças.  

B) Informar quais são os benefícios que a leitura de histórias traz para os adolescentes. 

C) Orientar os pais sobre como ter mais tempo livre para que possam contar histórias aos seus filhos. 

D) Explicar o quanto a prática da leitura é importante na vida adulta. 

E) Informar quais são os tipos de leitura apropriados para crianças. 

 

  

QUESTÃO 02 – De acordo com o texto, a contação de história para crianças: 

 

A) É algo muito cansativo e, por isso, os pais não têm disposição para esta atividade. 

B) Não é uma prática indicada por especialistas da psicologia infantil. 

C) Deve ser realizada somente nos fins de semana, e não no dia a dia. 

D) É uma prática negativa porque mostra às crianças um mundo que não é real. 

E) Estimula a criatividade e imaginação e traz benefícios para a relação com os pais. 

 

 

QUESTÃO 03 – Conforme o texto, é importante que os pais tenham o hábito da leitura porque: 

 

A) Traz benefícios para a relação do casal. 

B) Melhora o comportamento dos adultos. 

C) As crianças adquirem hábitos quando observam seus responsáveis. 

D) Assim podem ensinar aos seus filhos sobre diferentes assuntos. 

E) Ajuda a aumentar o vocabulário dos adultos. 

 

 

QUESTÃO 04 - Qual dos sinais de pontuação abaixo substitui corretamente a figura na linha 04? 

 

A) Dois-pontos. 

B) Ponto-final. 

C) Ponto de interrogação. 

D) Vírgula. 

E) Travessão. 
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QUESTÃO 05 – Assinale a única palavra de gênero feminino nas alternativas abaixo. 

 

A) Dia. 

B) Hábito. 

C) Relação. 

D) Pais. 

E) Comportamento. 

 

 

QUESTÃO 06 – Qual das alternativas abaixo apresenta uma palavra de significado sinônimo, ou seja, 

de significado igual ou semelhante, à palavra “importante” (linha 12)? 

 

A) Interessante. 

B) Ruim. 

C) Inapropriado. 

D) Duvidoso. 

E) Péssimo. 

 

 

QUESTÃO 07 – Qual das palavras abaixo é escrita com G, assim como a palavra “imaginação”? 

 

A) Ho_e. 

B) Diri_ir. 

C) _eito. 

D) _acaré. 

E) An_o. 

 

 

QUESTÃO 08 – A palavra “filhos” tem quantas consoantes? 

 

A) 3. 

B) 4. 

C) 5. 

D) 6. 

E) 7. 

 

 

QUESTÃO 09 – Qual das alternativas apresenta a correta separação das sílabas da palavra “leitura”?  

 

A) le-i-tu-ra. 

B) leitu-ra. 

C) le-i-tura. 

D) lei-tura. 

E) lei-tu-ra. 

 

 

QUESTÃO 10 – Em relação à ordem alfabética, qual das palavras abaixo viria primeiro em uma lista? 

 

A) Tempo. 

B) Psicóloga. 

C) Histórias.  

D) Infantil. 

E) Leitura. 
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MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 11 – O município de Imbé foi fundado em 09 de maio de 1988, então ele fará o aniversário 

de 50 anos em: 

 

A) 2018. 

B) 2028. 

C) 2038. 

D) 2048. 

E) 2058. 

 

 

QUESTÃO 12 – Ernesto recebeu um aumento salarial neste mês. Ele ganhava R$ 1.278,00 e passou 

a ganhar R$ 1.324,00. O aumento recebido foi de: 

 

A) R$ 36,00. 

B) R$ 40,00. 

C) R$ 42,00. 

D) R$ 46,00. 

E) R$ 50,00. 

 

 

QUESTÃO 13 – O sistema de medidas de tempo possui várias unidades que se correlacionam entre 

si. Assinale a alternativa que indica uma correlação correta acerca do período de um ano. 

 

A) Tem 52 semanas de 7 dias cada. 

B) Tem 360 dias de 24 horas cada. 

C) Tem 12 meses de 30 dias cada. 

D) Tem 3 semestres. 

E) Tem 5 bimestres. 

 

 

QUESTÃO 14 – Segundo a estimativa do censo IBGE 2016, a população do município de Imbé é de 

20.294 pessoas. Se essa população fosse triplicada, quantos habitantes teria a cidade? 

 

A) 40.588. 

B) 45.088. 

C) 50.885. 

D) 58.580. 

E) 60.882. 

 

 

QUESTÃO 15 – Assinale a alternativa que apresenta apenas números primos. 

 

A) 11, 13 e 21. 

B) 7, 13 e 19. 

C) 17, 23 e 39. 

D) 5, 11 e 21. 

E) 2, 3 e 14. 

 

 

QUESTÃO 16 – O salário mínimo nacional em 2020 está em R$ 1.045,00. Vanusa trabalha como 

monitora de creche e seu salário base é de R$ 851,00, além disso recebe R$ 93,00 de salário-família. 

Como a lei diz que nenhum servidor público pode receber menos que o salário mínimo, qual o valor 

que deve ser pago a título de complemento salarial a Vanusa? 

 

A) R$ 101,00. 

B) R$ 91,00. 

C) R$ 81,00. 

D) R$ 71,00. 

E) R$ 61,00. 
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QUESTÃO 17 – Pedro Henrique é responsável pela troca de óleo dos veículos oficiais da prefeitura de 

Imbé. Ele recebeu um barril com 30 litros de óleo e, supondo que cada veículo precise de 600 ml por 

troca, quantas trocas de óleo Pedro Henrique conseguirá fazer com o barril? 

 

A) 0,5. 

B) 5. 

C) 50. 

D) 500. 

E) 5000. 

 

 

QUESTÃO 18 – Se o prazo para interpor recursos contra o gabarito preliminar de determinado 

concurso é de 02 dias úteis, sabendo que o prazo inicia em uma terça-feira e não há feriados no meio 

do tempo, isso quer dizer que um candidato tem quantas horas para realizar o processo de interpor 

recursos?  

 

A) 12. 

B) 18. 

C) 24. 

D) 36. 

E) 48. 

 

 

QUESTÃO 19 – O dobro de dois mais o triplo de três é igual a: 

 

A) 5. 

B) 13. 

C) 9. 

D) 21. 

E) 18. 

 

 

QUESTÃO 20 – Cassiane pensou em um número, multiplicou esse número por 3, dividiu o resultado 

por 4, adicionou 10, subtraiu 14 e obteve resultado 11. Qual é o número que Cassiane pensou? 

 

A) 30. 

B) 28. 

C) 24. 

D) 20. 

E) 15. 

 

 



558_CG_ALF_15T_12/3/202018:43:29 

Execução: Fundatec   
NÍVEL ALFABETIZADO 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

QUESTÃO 21 – Que santo é considerado o padroeiro dos pescadores? 

 

A) São Bento. 

B) São Judas. 

C) São Carlos. 

D) São João. 

E) São Pedro. 

 

 

QUESTÃO 22 – O Município de Imbé está localizado na região do Rio Grande do Sul denominada: 

 

A) Campanha. 

B) Fronteira Oeste. 

C) Litoral. 

D) Vale do Jaguari. 

E) Vale do Rio Pardo. 

 

 

QUESTÃO 23 – O animal símbolo do município de Imbé é o: 

 

A) Peixe. 

B) Boto. 

C) Tubarão. 

D) Cavalo. 

E) Gato. 

 

 

QUESTÃO 24 – De qual município Imbé conquistou sua emancipação? 

 

A) Tramandaí. 

B) Osório. 

C) Cidreira. 

D) Atlântida Sul. 

E) Capão da Canoa. 

 

 

QUESTÃO 25 – 29 de junho é feriado em Imbé em homenagem ao padroeiro dos: 

 

A) Motoristas. 

B) Professores. 

C) Médicos. 

D) Pescadores. 

E) Motociclistas. 

 

 

QUESTÃO 26 – A Ponte Giuseppe Garibaldi faz a ligação entre Imbé e: 

 

A) Osório. 

B) Mariluz. 

C) Tramandaí. 

D) Albatroz. 

E) Atlântida Sul.  
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QUESTÃO 27 – “Depois de um ano histórico para o futebol feminino no mundo inteiro — com a 

realização da Copa da França em 2019 e quebra de recordes de público, de audiência e de cifras 

investidas —, 2020 será um marco para a modalidade no Rio Grande do Sul”. A notícia da Zero Hora 

trata de qual assunto inédito do futebol regional? 

 

A) A vitória do time feminino do Internacional na Copa da França em 2019. 

B) O enfrentamento entre as mulheres gaúchas e os homens paulistas no Campeonato Brasileiro. 

C) O investimento do Grêmio no futebol feminino, que trouxe a jogadora Marta Vieira da Silva, mais 

conhecida como Marta. 

D) A formação de um novo clube de futebol feminino no Rio Grande do Sul, o Feminibol, pois nenhum 

time gaúcho quis contratar jogadoras. 

E) O primeiro Gre-Nal feminino no Brasileirão, que ocorrerá em 2020. 

 

 

QUESTÃO 28 – A nova Lei Geral de Proteção de Dados deverá afetar todos os setores da indústria, 

serviço ou comércio. A legislação determina que todos os dados pessoais (informação relacionada à 

pessoa natural identificada ou identificável, como nome, idade, estado civil, documentos) só podem 

ser coletados mediante o consentimento do usuário. Essa lei está sendo chamada de: 

 

A) Medida Protetiva. 

B) LGPD. 

C) Dados. 

D) Código Civil. 

E) CLT. 

 

 

QUESTÃO 29 – A Reforma da Previdência foi uma necessidade para a viabilidade econômica das 

contas públicas. O impacto econômico na vida dos brasileiros é sobre o cálculo: 

 

A) Da aposentadoria. 

B) Das férias. 

C) De votação. 

D) De rendimento na poupança. 

E) Do afastamento de INSS. 

 

 

QUESTÃO 30 – No segundo semestre de 2019, os casos de sarampo alertaram diversos países no 

mundo. No Brasil, houve dezenas de mortes decorrentes da doença. A forma de prevenção do sarampo 

é: 

 

A) Higiene bocal completa, com fio dental e flúor. 

B) Eliminar focos de água parada. 

C) Não frequentar lugares fechados. 

D) Vacinação, realizada nos postos de saúde pública. 

E) Usar roupas quentes e abafadas, para “colocar o sarampo para fora”, ou seja, provocar o suor em 

demasia.  
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LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 31 – De acordo com a Lei Orgânica do Município de Imbé, durante ___________ haverá 

uma Comissão Representativa da Câmara de Vereadores, eleita na última sessão ordinária do período 

legislativo, com atribuições definidas no Regimento Interno. 

 

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

 

A) as férias 

B) a pausa 

C) o recesso 

D) o intervalo 

E) a folga 

 

 

QUESTÃO 32 – Segundo as disposições do Art. 59 da Lei Orgânica do Município de Imbé, a iniciativa 

popular de projetos de lei de interesse específico do Município será exercida por manifestação de, pelo 

menos, ______________ do eleitorado do Município. 

 

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

 

A) 5% (cinco por cento) 

B) 4% (quatro por cento) 

C) 3% (três por cento) 

D) 2% (dois por cento) 

E) 1% (um por cento) 

 

 

QUESTÃO 33 – De acordo com o Art. 73 da Lei Orgânica do Município de Imbé, o Poder Executivo é 

exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelos: 

 

A) Consultores Municipais. 

B) Defensores Distritais. 

C) Superintendentes Regionais. 

D) Secretários Municipais. 

E) Promotores Distritais. 

 

 

QUESTÃO 34 – O Art. 18 do Plano de Carreira e Pagamento dos Servidores de Imbé estabelece o 

tempo de exercício na classe imediatamente anterior para fins de promoção para a seguinte. Sendo 

assim, qual das alternativas que seguem está correta? 

 

A) Três anos para a classe "B". 

B) Quatro anos para a classe "C". 

C) Quatro anos para a classe "D”. 

D) Cinco anos para a classe "E". 

E) Seis anos para a classe "F". 

 

 

QUESTÃO 35 – De acordo com o Art. 84 da Lei Orgânica do Município de Imbé, o mandato do Prefeito 

extingue-se, MENOS: 

 

A) Por renúncia. 

B) Por morte. 

C) Pela perda dos direitos políticos. 

D) Por licença para tratamento de saúde. 

E) No término do mandato. 
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QUESTÃO 36 – Michael realizou inscrição para o concurso da Prefeitura de Imbé e foi pesquisar no 

Regime Jurídico dos Servidores do Município sobre as vantagens que são concedidas aos servidores, 

lá verificou que NÃO era uma vantagem: 

 

A) Ajuda de custo. 

B) Auxílio funeral. 

C) Auxílio diferença de caixa. 

D) Diárias. 

E) Prêmios. 

 

 

QUESTÃO 37 – De acordo com Art. 170 do Regime Jurídico dos Servidores do Município de Imbé, 

NÃO é uma penalidade disciplinar: 

 

A) Repreensão. 

B) Multa. 

C) Acareação. 

D) Destituição de função. 

E) Suspensão. 

 

 

QUESTÃO 38 – Com base no Art. 109 do Regime Jurídico do Munícipio de Imbé, a aposentadoria 

compulsória será automática e declarada por ato, com vigência a partir do dia imediato, quando o 

servidor: 

 

A) Solicitar afastamento. 

B) Atingir a idade limite de permanência no serviço ativo. 

C) Atingir o período para tirar férias. 

D) Estiver em férias. 

E) Atingir o número de licenças. 

 

 

QUESTÃO 39 – Segundo o Art. 95 do Regime Jurídico do Munícipio de Imbé, o ocupante do Cargo 

____________ também titular de Cargo de Provimento _____________, será exonerado daquele e 

licenciado deste a partir da data da posse. 

 

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

 

A) em Comissão – Efetivo 

B) Temporário – Livre 

C) de Confiança – Temporário 

D) Eletivo – Seletivo 

E) Chefia – Colaborativo 

 

 

QUESTÃO 40 – Paulo é um Servidor estável do Município e, com base no Regime Jurídico do Munícipio 

de Imbé, poderá obter licença para tratar de interesses particulares, sem seu vencimento. Paulo terá 

direito à licença, prorrogável por igual período uma única vez, por período não superior a: 

 

A) 2 (dois) anos. 

B) 3 (três) anos. 

C) 4 (quatro) anos. 

D) 5 (cinco) anos. 

E) 6 (seis) anos. 

 


