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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! 

 

PEDREIRO E SERVIÇOS GERAIS
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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.   

 

Como se prevenir da gripe 
 

Por Carlos Américo 
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          A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera a gripe um dos grandes desafios da 

saúde, que afeta todos os países. Por isso     todas as medidas de prevenção e controle devem 

ser adotadas, sendo a vacinação a maneira mais eficaz de prevenir a doença, juntamente com a 

adoção de cuidados e hábitos saudáveis.  

          A gripe, doença causada pelo vírus influenza, é transmitida por meio de pequenas gotas 

expelidas pela pessoa doente ao falar, espirrar ou tossir e, ao respirar essas gotículas você pode 

se infectar com o vírus influenza. Outra forma de transmissão é levar as mãos à boca, ao nariz 

e aos olhos após tocar em uma superfície contaminada, como um corrimão ou mesa. 

          Porém, existem medidas simples que podem minimizar a transmissão e contaminação 

pelo vírus da gripe: 

 Evite o contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas de gripe; 

 Lave as mãos frequentemente com água e sabão e, se não tiver água e sabão, use álcool em 

gel; 

 Evite tocar a boca, nariz e olhos; 

 Limpe e desinfete superfícies que podem estar contaminadas, como mesa e corrimão; 

 Mantenha hábitos saudáveis, como alimentação balanceada, beba bastante água e faça 

atividade física; 

 Se sentir os sintomas da doença (febre, calafrio, dor de cabeça, tosse, dor de garganta, ou 

outros sintomas) procure um serviço de saúde; 

 Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas; 

 Mantenha os ambientes bem ventilados, com portas e janelas abertas. 
 
(Disponível em: http://www.blog.saude.gov.br/index.php/promocao-da-saude/53801-saiba-como-se-prevenir-

da-gripe - texto adaptado especialmente para esta prova.) 
 

QUESTÃO 01 – O texto tem o objetivo de: 

 

A) Explicar que a vacinação é a única forma de prevenção ao vírus da gripe. 

B) Informar quais são os principais sintomas da gripe e os medicamentos indicados no tratamento da 

doença. 

C) Criticar o sistema público de saúde por não oferecer vacinas suficientes para a população. 

D) Informar maneiras simples de como diminuir as chances de transmitir e de ser contaminado pelo 

vírus da gripe. 

E) Dar dicas de como amenizar os sintomas da gripe, como febre e dor de cabeça. 

 

  

QUESTÃO 02 – De acordo com o texto, a gripe é uma doença 

 

A) que afeta somente países muito pobres, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. 

B) causada por um vírus chamado influenza. 

C) que não apresenta sintomas. 

D) de difícil transmissão. 

E) causada por uma bactéria chamada influenza. 

 

 

QUESTÃO 03 – Conforme o texto, se uma pessoa estiver com os sintomas da gripe, o que ela deve 

fazer? 

 

A) Procurar um serviço de saúde. 

B) Procurar um posto de saúde para tomar a vacina contra a gripe. 

C) Pesquisar na internet quais medicamentos deve tomar para amenizar os sintomas. 

D) Circular em ambientes com muitas pessoas para que o vírus seja transmitido. 

E) Ficar isolado em ambiente fechado, sem ventilação. 
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QUESTÃO 04 – Qual dos sinais de pontuação abaixo substitui corretamente a figura na linha 02? 
 

A) Ponto de Interrogação. 

B) Travessão. 

C) Vírgula. 

D) Dois-pontos. 

E) Ponto-final. 
 

 

QUESTÃO 05 – Assinale a única palavra de gênero feminino entre as alternativas abaixo. 
 

A) Controle. 

B) Países. 

C) Contato. 

D) Tosse. 

E) Ambientes. 
 

 

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

de significado igual ou semelhante, à palavra “simples” (linha 09)? 
 

A) Difíceis. 

B) Complicadas. 

C) Divertidas. 

D) Confusas. 

E) Fáceis. 
 

 

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

A) De_enho. 

B) A_edo. 

C) Ca_amento. 

D) Vi_ita. 

E) Te_oura. 
 

 

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

A) 6. 

B) 5.  

C) 4. 

D) 3. 

E) 2. 
 

 

QUESTÃO 09 – Qual das alternativas abaixo apresenta a correta separação das sílabas da palavra 

“próximo”?  
 

A) Próx-im-o. 

B) Próx-i-mo. 

C) Pró-xi-mo. 

D) Pró-xim-o. 

E) Próxi-mo. 
 

 

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

A) Pessoal. 

B) Janelas. 

C) Transmissão. 

D) Hábitos. 

E) Garganta. 
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MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

Lista de Símbolos: 

  Conector “e” 

  Conector “ou” 

  Conector “ou” exclusivo 

  Conector “Se...então...” 

  Conector “Se e somente se” 

  Negação de uma proposição 

 

QUESTÃO 11 – Para encher o tanque de gasolina de uma determinada moto, são necessários              

14 litros de gasolina. Se cada litro de gasolina custa R$ 4,59, para encher o tanque dessa moto serão 

gastos: 

 

A) R$ 62,46. 

B) R$ 63,46. 

C) R$ 64,26. 

D) R$ 67,36. 

E) R$ 68,56. 

 

 

QUESTÃO 12 – Mário comprou quatro caixas de laranjas. Como o pagamento foi feito em dinheiro, 

Mário ganhou um desconto de R$12,00. Com o desconto, Mário pagou R$68,00 pelas quatro caixas. 

O preço de cada caixa, antes do desconto, era de: 

 

A) R$ 12,00. 

B) R$ 17,00. 

C) R$ 18,00. 

D) R$ 20,00. 

E) R$ 22,00. 

 

 

QUESTÃO 13 – Uma partida de vôlei teve a duração de 78 minutos. Esse período de tempo 

corresponde a: 

 

A) 1h08min. 

B) 1h18min. 

C) 1h28min. 

D) 1h38min. 

E) 1h48min. 

 

 

QUESTÃO 14 – Pedro ganhou R$180,00. Desse valor, ele gastou 
2

9
 comprando um livro. O valor total 

gasto por Pedro na compra do livro foi de: 

 

A) R$ 18,00. 

B) R$ 20,00. 

C) R$ 28,00. 

D) R$ 36,00. 

E) R$ 40,00. 
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QUESTÃO 15 – Márcio foi até a lanchonete de sua escola e encontrou a seguinte tabela de preços: 
  

 
 

Márcio decidiu comprar um hambúrguer, um refrigerante e uma salada de frutas. Pagou suas compras 

com uma nota de R$ 50,00. Quanto Márcio recebeu de troco? 

 

A) R$ 22,80. 

B) R$ 23,80. 

C) R$ 24,20. 

D) R$ 25,80. 

E) R$ 27,20. 

 

 

QUESTÃO 16 – O resultado obtido ao efetuarmos 8 - 12:2 + 4 é:  

 

A) 2. 

B) 4. 

C) 6. 

D) 8. 

E) 10. 

 

 

QUESTÃO 17 – O número de casas de uma rua é maior do que 32 e menor do que 40. O número de 

casas dessa rua é um número primo. Quantas casas têm nessa rua?  

 

A) 33. 

B) 34. 

C) 35. 

D) 37. 

E) 39. 

 

 

QUESTÃO 18 – Marcos tem 3 caixas de maçãs para vender na feira do bairro. Em cada caixa, têm 

47 maçãs. O número total de maçãs que Marcos tem para vender é de:  

 

A) 141 maçãs. 

B) 151 maçãs. 

C) 157 maçãs. 

D) 161 maçãs. 

E) 167 maçãs. 

 

 

QUESTÃO 19 – Considere as três sentenças simples indicadas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, 

ou F, se falsas. 

 

(  ) 4 é um número par. 

(  ) 2 é um número primo. 

(  ) 12 é um múltiplo de 8. 

 

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

 

A) V – V – V. 

B) V – V – F. 

C) V – F – F. 

D) F – V – V. 

E) F – F – F. 
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QUESTÃO 20 – Considere três sentenças simples p, q e r. A única proposição composta que apresenta 

uma conjunção, uma condicional e uma negação, nessa ordem, é: 

 

A) (p~q)r. 

B) (pq)~r. 

C) p(q~r). 

D) (~pq)r. 

E) (pq)~r. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 

QUESTÃO 21 – A maior laguna do Brasil está localizada no Rio Grande do Sul e se comunica com o 

oceano Atlântico através do canal de Rio Grande. Que laguna é essa? 

 

A) Mirim. 

B) Mangueira. 

C) Dos patos. 

D) Dos barros. 

E) Dos quadros. 

 

 

QUESTÃO 22 – A estátua do Laçador é um monumento da cidade de Porto Alegre feita pelo escultor 

Antônio Caringi. Para fazer a sua obra, “o gaúcho pilchado”, o escultor utilizou como modelo: 

 

A) Teixeirinha. 

B) Paixão Côrtes. 

C) Ernesto Fagundes. 

D) Jayme Caetano Braun. 

E) Barbosa Lessa. 

 

 

QUESTÃO 23 – Os __________ foram os primeiros habitantes do litoral do Rio Grande do Sul. 

 

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

 

A) africanos 

B) portugueses 

C) espanhóis 

D) italianos 

E) índios 

 

 

QUESTÃO 24 – NÃO é uma característica do clima no Rio Grande do Sul: 

 

A) Chuvas regulares durante o ano. 

B) Baixas temperaturas no inverno. 

C) Secas prolongadas no inverno. 

D) Presença do clima subtropical. 

E) Ocorrência de geadas no inverno. 

 

 

QUESTÃO 25 – O porto mais importante para a economia do estado do Rio Grande do Sul é o de: 

 

A) Pelotas. 

B) Rio Grande. 

C) Torres. 

D) São José do Norte. 

E) Porto Alegre. 

 

 

QUESTÃO 26 – Uma importante característica do clima do Rio Grande do Sul é a presença de ventos 

regionais, sendo o mais famoso deles o vento:  

 

A) Guarani. 

B) Charrua. 

C) Pampeano. 

D) Minuano. 

E) Tupi. 
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QUESTÃO 27 – Em 2019, uma barragem em Minas Gerais rompeu e um mar de lama tomou a cidade 

de ____________.  Além de soterrar diversas áreas, o acidente causou a morte de pessoas e um 

desastre____________ atingindo a vegetação, a água e os animais.  

 

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

 

A) Brumadinho – ambiental 

B) Mariana – florestal 

C) Porto Alegre – regional 

D) Imbé – oceânico 

E) São Paulo – econômico 

 

 

QUESTÃO 28 – A notícia publicada no site G1, em fevereiro, aborda uma doença recente: “Além da 

China, mais de 20 países registram casos da doença respiratória provocada pelo novo vírus e, neste 

domingo (2), o governo das Filipinas informou a primeira morte fora do território chinês”. Como está 

sendo chamada essa doença viral? 

 

A) Vaca Louca. 

B) Coronavírus.  

C) Gripe Aviária. 

D) Aids. 

E) Dengue Hemorrágica. 

 

 

QUESTÃO 29 – Comandada pela Polícia Federal, a maior investigação de corrupção no Brasil iniciou 

em 2014 e até hoje segue com desdobramentos, como a prisão do ex-presidente Lula. Essa 

investigação é chamada de: 

 

A) Escândalo do Mensalão. 

B) O Mapa da Mina. 

C) Operação juntos e shallow now. 

D) Lula livre. 

E) Operação Lava Jato. 

 

 

QUESTÃO 30 – “Em publicação nesta sexta-feira, o jornal inglês Daily Mirror criou uma lista dos 50 

maiores clássicos do futebol mundial. O Gre-Nal, jogo entre Grêmio e Internacional, aparece na nona 

posição, sendo considerado o maior do Brasil...”. Qual outro confronto clássico no futebol brasileiro? 

 

A) Boca x River. 

B) Celtic x Rangers. 

C) Flamengo x Fluminense. 

D) Argentina x Uruguai. 

E) Grêmio x Ajax. 
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LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 31 – Segundo a Lei Orgânica do Município de Imbé, a Câmara Municipal, que exerce o 

Poder Legislativo Municipal é composta, por: 

 

A) Senadores. 

B) Vereadores. 

C) Deputados. 

D) Ministros. 

E) Magistrados. 

 

 

QUESTÃO 32 – De acordo com a Lei Orgânica do Município de Imbé, o servidor será aposentado por 

_________________, em decorrência de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, 

contagiosa ou incurável, especificadas em lei. 

 

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

 

A) tempo de serviço 

B) idade 

C) opção 

D) obrigação 

E) invalidez permanente 

 

 

QUESTÃO 33 – Segundo o Plano de Carreira e Pagamento dos Servidores de Imbé, a cada mudança 

de classe, o servidor efetivo, por motivo de promoção, terá direito a _______________ sobre o valor 

de seu padrão básico. 

 

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

 

A) 2% (dois por cento) 

B) 3% (três por cento) 

C) 4% (quatro por cento) 

D) 5% (cinco por cento) 

E) 6% (seis por cento) 

 

 

QUESTÃO 34 – Segundo o Art. 78 da Lei Orgânica do Município de Imbé, o Prefeito e o Vice-Prefeito 

não poderão, qualquer que seja o caso, sem licença da Câmara Municipal, ausentar-se do Município 

ou do Estado por mais de: 

 

A) Um dia. 

B) Dois dias. 

C) Três dias. 

D) Quatro dias. 

E) Cinco dias. 

 

 

QUESTÃO 35 – De acordo com o Plano de Carreira e Pagamento dos Servidores de Imbé, o nível de 

escolaridade superior completo não é exigência mínima para os seguintes cargos, MENOS para o de: 

 

A) Serviços Gerais. 

B) Arquiteto. 

C) Pedreiro. 

D) Cozinheiro. 

E) Oficial Geral de Manutenção. 
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QUESTÃO 36 – Simba é servidor estável no Município de Imbé e foi afastado para apuração de falta 

a ele imputada. De acordo com o Art. 187 do Regime Jurídico dos Servidores do Município de Imbé, a 

autoridade competente pode suspender preventivamente Simba por quantos dias, considerando que 

esse período pode ser prorrogável por igual prazo? 

 

A) Trinta. 

B) Quarenta. 

C) Cinquenta. 

D) Sessenta. 

E) Noventa. 

 

 

QUESTÃO 37 – Segundo o Art. 213 do Regime Jurídico dos Servidores do Município de Imbé, o dia 

28 de outubro será comemorado no Município como: 

 

A) Dia do Servidor Público. 

B) Dia de São José, padroeiro do município. 

C) Dia de São Pedro, padroeiro dos pescadores. 

D) Dia de São Francisco de Assis, protetor dos animais. 

E) Aniversário de emancipação do município. 

 

 

QUESTÃO 38 – De acordo com o Art. 107 do Regime Jurídico do Munícipio de Imbé, o Servidor posto 

em disponibilidade poderá ser: 

 

A) Exonerado. 

B) Desclassificado. 

C) Realocado. 

D) Aposentado. 

E) Encostado. 

 

 

QUESTÃO 39 – Com base no Art. 100 do Regime Jurídico do Munícipio de Imbé, caso o Servidor seja 

enviado para missão ou estudo, em órgãos federais, estaduais, em outro município, ou até no exterior, 

terá direito: 

 

A) A prêmio. 

B) À promoção. 

C) À licença especial. 

D) À licença de férias. 

E) A férias. 

 

 

QUESTÃO 40 – Daniel é servidor do Município e se recusou a fazer a perícia médica, por esse motivo 

deverá ser punido disciplinarmente com suspensão. Com base no Regime Jurídico do Município de 

Imbé, por quanto tempo será a suspensão? 

 

A) 10 (dez) dias. 

B) 20 (vinte) dias. 

C) 30 (trinta) dias. 

D) 45 (quarenta e cinco) dias. 

E) 60 (sessenta) dias. 

 

 


