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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! 

 

TELEFONISTA E VIGIA
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Execução: Fundatec 
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

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

 

Felicidade: processo em construção 
 

Por Silvia Lisboa; Juan Ortiz e Pedro Nakamura 
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Quem passou por um sofrimento profundo sabe que a felicidade não está pronta, mas 

sempre em construção. A jornalista gaúcha Nereida Vergara sofreu um baque sete dias antes de 

completar 50 anos. Tudo ruiu quando soube da traição do marido com uma mulher mais jovem. 

“De criatura alegre, passei a ser um fantasma raivoso e amargo, me despersonali__ei a ponto 

de não reconhecer minha imagem no espelho”. 

Nereida pediu o divórcio, passou pelo divã e encarou a dureza de ter um interlocutor que 

apontava os seus erros, e não os da outra pessoa. Depois, reviu sua relação com o trabalho, que 

havia deixado em segundo plano por causa do casamento, e começou em um novo emprego. 

“Acho que reeditei minha história e a coloquei em um cenário real”, diz ela, que deixou de lado 

a fantasia do amor eterno. “Minha alegria tem sido acordar todos os dias, molhar minhas plantas, 

alimentar meus gatos, saber que minhas crianças estão seguras, fazer meu trabalho com 

honestidade e, à noite, voltar pra casa, que tem a porta aberta para quem qui__er me visitar”. 

De certa forma, Nereida conseguiu cultivar os cinco componentes para alcançar o bem-

estar proposto por Martin Seligman, fundador da psicologia positiva e principal teórico da área. 

São eles: 1) ter emoções positivas, o que significa canalizar a energia para algo bom, mesmo 

que os sentimentos sejam raiva e tristeza – não se esqueça de que eles podem ser fonte de 

aprendizado e autoconhecimento; 2) engajar-se num trabalho ou tarefa de que você goste; 3) 

fortalecer laços com família e amigos; 4) encontrar algo pelo qual valha a pena viver; 5) ter um 

propósito que ofereça desafios constantes. 

Para alcançar isso, é preciso ter foco. Em um consagrado artigo de 2010, os psicólogos 

Daniel Gilbert e Matthew Killingsworth, da Universidade de Harvard, concluíram que uma mente 

dispersa é uma mente infeliz. Embora a capacidade do nosso cérebro de divagar e prever o futuro 

seja uma conquista cognitiva evolutiva fundamental, que no passado nos ajudou a antecipar a 

chegada de um predador ou a armazenar comida para um inverno rigoroso, hoje ela pode ter 

uma repercu__ão negativa. Isso porque passamos boa parte do nosso tempo – 46% do dia, 

segundo o estudo – pensando no passado, no futuro, imersas em ideias. Isto é, viajamos 

acordadas quase metade do dia e, com frequência, lidamos com o mundo sem estar 

necessariamente conscientes. Como antídoto, a dupla de psicólogos recomenda treinar a atenção 

plena no presente, tal qual sugere o budismo. 

Mas não vá buscando encontrar a felicidade na meditação. “Hoje em dia, descobriram a 

meditação com o objetivo de aumentar a produtividade. É o uso da meditação para lustrar o 

ego”, critica a monja Kokai. “Na meditação zen, a busca não é para engrandecer ainda mais 

nosso ego, mas para deixá-lo mais generoso”, diz. Segundo Kokai, o budismo até mesmo evita 

a palavra felicidade. Prefere contentamento, que contempla melhor a transitoriedade do que 

significa sentir-se bem. 

“Como vou ser feliz em uma era em que a civilização tem tantos impasses e retrocessos? 

Como podemos ser felizes com tantas desigualdades e injustiças sociais? Mas é possível calibrar 

um olhar de contentamento diante da vida com respostas que nunca estão prontas”, diz. Dunker 

também acredita que precisamos cultivar uma cultura da generosidade e expandir nosso ideal 

de felicidade para além do nosso umbigo. “Vai chegar um momento em que ser feliz ou não 

deixará de ser uma questão relevante. Vamos nos preocupar em termos um propósito ou em 

aprender a amar”, conclui. 

 
(Disponível em: https://claudia.abril.com.br/estilo-de-vida/obsessao-feliz-tornando-ansiosas-depressivas/ – 

texto adaptado especialmente para esta prova.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://claudia.abril.com.br/estilo-de-vida/obsessao-feliz-tornando-ansiosas-depressivas/
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Execução: Fundatec 
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir: 

 

I. Nas sessões de terapia, a jornalista Nereida teve que encarar suas atitudes erradas. 

II. As atividades praticadas por Nereida estão de acordo com os passos para se buscar o bem-estar. 

III. Uma das buscas do budismo é um estado constante de felicidade. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que expressa a discussão central do texto. 

 

A) O divórcio da jornalista gaúcha. 

B) O processo de construção da sensação de bem-estar. 

C) Os efeitos negativos de se pensar no futuro. 

D) Os efeitos da raiva no organismo. 

E) O mal-uso da meditação. 

 

 

QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa que indica um comportamento que NÃO esteja de acordo com 

as propostas da psicologia positiva de Martin Seligman. 

 

A) Jantar com a família ao redor de uma mesa estabelecendo vínculos afetivos. 

B) Praticar um esporte que te dê prazer. 

C) Extravasar sua raiva em uma atividade física que te traga bem-estar. 

D) Verbalizar sentimentos negativos como forma de vingança contra quem te magoou. 

E) Estabelecer metas de vida que deem a ela um sentido. 

 

 

QUESTÃO 04 – Considerando a correta ortografia das palavras em Língua Portuguesa, assinale a 

alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 04, 12 e 25. 

 

A) z – s – ss 

B) z – z – ss 

C) s – s – ç 

D) s – z – ç 

E) z – z – ç 

 

 

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa que apresenta um sinônimo da palavra “foco” (l. 20). 

 

A) Concentração. 

B) Desvio. 

C) Dispersão. 

D) Alienação. 

E) Abstração. 

 

 

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que indica a correta classificação do sujeito da oração “Tudo 

ruiu” (l. 03). 

 

A) Sujeito oculto. 

B) Sujeito indeterminado. 

C) Sujeito composto. 

D) Sujeito simples. 

E) Oração sem sujeito. 
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Execução: Fundatec 
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa que indica o termo que exerce a função de objeto direto no 

trecho a seguir: “Mas (1) não (2) vá buscando (3) encontrar a felicidade (4) na meditação(5)”, retirado 

do texto.  

 

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4. 

E) 5. 

 

 

QUESTÃO 08 – Analise as assertivas a seguir a respeito da palavra “raivoso” (l. 04): 

 

I. A palavra em destaque é um substantivo masculino singular. 

II. O vocábulo estabelece relação de concordância com a palavra “fantasma” (l. 04). 

III. Um sinônimo possível seria a palavra “sereno”. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa que indica o sentido indicado pela palavra “embora” (l. 22). 

 

A) Explicação. 

B) Causa. 

C) Consequência. 

D) Adição. 

E) Concessão. 

 

 

QUESTÃO 10 – Considerando o emprego e a flexão dos verbos em Língua Portuguesa, analise a 

forma verbal presente no trecho “Nereida pediu o divórcio” (l. 06) e as afirmações que se fazem a 

respeito dela, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Trata-se de um verbo da segunda conjugação. 

(  ) A forma verbal está conjugada no pretérito perfeito do indicativo. 

(  ) Sua conjugação do futuro do presente do indicativo, mantendo-se a mesma pessoa do discurso, 

seria “pedirá”. 

 

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

 

A) F – V – V. 

B) F – F – V. 

C) F – V – F. 

D) V – F – V. 

E) V – F – F. 

 

 

QUESTÃO 11 – Assinale a alternativa que apresente palavra que apresente a mesma sílaba tônica 

da palavra “encontrar”, retirada do texto. 

 

A) Sofrimento. 

B) Profundo. 

C) Felicidade. 

D) Casamento. 

E) Interlocutor. 
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Execução: Fundatec 
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

QUESTÃO 12 – Assinale a alternativa que NÃO apresenta um encontro consonantal. 

 

A) Contemplar. 

B) Raiva. 

C) Tristeza. 

D) Prefere. 

E) Retrocessos. 

 

 

QUESTÃO 13 – Assinale a alternativa que apresenta a correlação adequada entre o número de letras 

e fonemas (nessa ordem) das palavras a seguir. 

 

A) Queixa (6 – 6). 

B) Nosso (5 – 5). 

C) Questionar (10 – 9). 

D) Reclamar (8 – 9). 

E) Felicidade (11 – 10). 

 

 

QUESTÃO 14 – Assinale a alternativa que indica o número correto de orações que compõem o período 

a seguir, “Depois, reviu sua relação com o trabalho, que havia deixado em segundo plano por causa 

do casamento, e começou em um novo emprego”, retirado do texto. 

 

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4. 

E) 5. 

 

 

QUESTÃO 15 – Analise as assertivas a seguir a respeito da palavra “imagem”, retirada do texto: 

 

I. A palavra tem duas sílabas e sua correta divisão silábica é ima-gem. 

II. Trata-se de palavra paroxítona. 

III. A palavra é formada por 3 vogais e 3 consoantes. 

 

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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Execução: Fundatec 
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 16 – Observe o seguinte número: 1.234.567.890 

 

I. O algarismo 3 ocupa a classe das dezenas. 

II. O algarismo 8 ocupa a classe das centenas. 

III. A classe das unidades está zerada. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 17 – Um jogador de basquete arremessou 45 vezes durante uma partida. Desses, errou 

18. Se todas as cestas que fez valem 2 pontos, quantos pontos o jogador marcou nessa partida? 

 

A) 90. 

B) 76. 

C) 54. 

D) 38. 

E) 27. 

 

 

QUESTÃO 18 – Um cachorro, um gato e uma tartaruga juntos pesam 68 quilos. Se a tartaruga pesa  

25 quilos e o gato pesa 13 quilos, quantos quilos pesa o cachorro? 

 

A) 35. 

B) 30. 

C) 25. 

D) 20. 

E) 18. 

 

 

QUESTÃO 19 – Augusto tem 6 dezenas e meia de bolinhas de gude e Flávio tem o quádruplo da 

quantidade de Augusto. Quantas bolinhas de gude Flávio tem? 

 

A) 24. 

B) 48. 

C) 96. 

D) 192. 

E) 260. 

 

 

QUESTÃO 20 – Ulisses prestou determinado concurso e a prova continha 40 questões. Destas, ele 

errou 
2

5
 das questões. Quantas questões Ulisses acertou na prova? 

 

A) 16. 

B) 18. 

C) 24. 

D) 32. 

E) 35. 
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Execução: Fundatec 
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

QUESTÃO 21 – A figura abaixo mostra uma notícia adaptada acerca do poder aquisitivo da moeda 

do país desde o ano de 1994 até 2019. 

 
O percentual de desvalorização indicado na notícia foi de: 

 

A) 16,75%. 

B) 35%. 

C) 50%. 

D) 83,25%. 

E) 90,65%. 

 

 

QUESTÃO 22 – Um tanque continha 150 litros de água. Foram retirados oito baldes de cinco litros 

cada um e oito vasilhames de três litros cada um. A quantidade de litros que ficaram no tanque é 

definida por: 

 

A) 150 – 8 x 5 + 3 

B) 150 – 5 x (8 + 3) 

C) 150 – 3 x (8 + 5) 

D) 150 – 8 x (5 + 3) 

E) 150 – 8 x 3 + 5 

 
 

QUESTÃO 23 – Ruan comeu 
1

3
 de um bolo e seu irmão Conrado comeu 

3

5
 do bolo. Qual fração sobrou 

do bolo? 

 

A) 
14

15
 

 

B) 
4

7
 

 

C) 
1

15
 

 

D)  
2

3
 

 

E)  
3

5
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QUESTÃO 24 – Rosane comprou 2.250 gramas de milho e 3.450 gramas de ervilhas. Quantos quilos 

de alimento Rosane comprou ao todo? 

 

A) 1,20. 

B) 2,25. 

C) 3,45. 

D) 4,65. 

E) 5,70. 

 

 

QUESTÃO 25 – Para que se consiga embalar 32 quilos de farinha de milho em pacotes de 400 gramas, 

quantos pacotes serão utilizados? 

 

A) 80. 

B) 60. 

C) 40. 

D) 20. 

E) 8. 
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Execução: Fundatec   
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

QUESTÃO 26 – A planície costeira é marcada pela presença de lagoas, tais como a: 

 

I. Mirim. 

II. Mangueira. 

III. Do Peixe. 

 

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 27 – Em que local desagua o rio Tramandaí? 

 

A) Lagoa do Peixe. 

B) Barra de Imbé. 

C) Lagoa dos Quadros. 

D) Oceano Atlântico. 

E) Laguna dos Patos. 

 

 

QUESTÃO 28 – Recentemente, uma entidade religiosa entrou com uma ação judicial contra um 

programa de sátira ao Natal. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou a retirada do 

programa do ar, mas logo a plataforma de streaming recorreu ao Supremo Tribunal Federal, que 

autorizou manter a exibição em prol da liberdade de expressão. O ato de retirar informações, opiniões 

ou expressões artísticas de circulação dos meios de comunicação, é conhecido como:  

 

A) Propaganda.  

B) Censura. 

C) Horário Eleitoral.  

D) A Voz do Brasil. 

E) Horário Nobre. 

 

 

QUESTÃO 29 – Na formação étnica do Rio Grande do Sul destaca-se a presença de descendentes de 

povos:  

 

I. Indígenas. 

II. Negros. 

III. Europeus. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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Execução: Fundatec   
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QUESTÃO 30 –“A solução para isso é que nós, trabalhadores, paremos de consumir carne, e isso 

tudo não para voltar ao preço anterior, mas, apenas, para fazer menos pressão sobre o alimento e 

estabilizar seu preço em um patamar mais elevado”. Esse trecho pertence a uma notícia publicada em 

dezembro de 2019 no site Brasil de Fato. Sobre o aumento do preço da carne, é possível afirmar que: 

 

A) Um dos principais fatores do aumento do preço da carne foi o aumento da exportação para a China, 

combinado a uma redução da produção de gado, o que gerou diminuição da oferta do produto no 

mercado brasileiro, tudo isso em uma época de maior consumo para festas de final de ano. 

B) A tendência ao aumento de preço é contínua, não importando como o consumidor reagir. 

C) Se houver uma taxação sobre as exportações, os pecuaristas poderiam aumentar a venda da carne 

no mercado brasileiro e manter a alta exportação para a China. 

D) Todos os produtos que substituem a carne bovina, como o frango, o porco e o ovo devem baixar 

de preço devido à alta procura. 

E) Somente a mobilização dos trabalhadores, em greves e outras manifestações, farão o preço da 

carne baixar. 
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Execução: Fundatec   
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 31 – Segundo as disposições do Art. 15 da Lei Orgânica do Município de Imbé, a utilização 

para permissão e autorização de uso de bem público, a título precário, de áreas de domínio do 

Município para a realização de eventos de curta duração, de natureza recreativa, esportiva, cultural, 

religiosa ou educacional, deverá ser autorizada pelo:  

 

A) Presidente da Câmara Municipal. 

B) Delegado da Comarca. 

C) Procurador-Geral do Município. 

D) Prefeito Municipal. 

E) Juiz da Comarca. 

 

I. Decreto, numerado em ordem cronológica, no caso de fixação e alteração das tarifas ou preços 

públicos municipais. 

II. Resolução, no caso de provimento e vacância dos cargos ou empregos públicos. 

III. Ordens de serviço, nos casos de determinação com efeitos exclusivamente internos. 

 

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 33 – Segundo as disposições do Art. 55 da Lei Orgânica do Município de Imbé, o vereador 

poderá licenciar-se somente: 

 

I. Por moléstia devidamente comprovada. 

II. Para desempenhar funções temporárias de caráter cultural ou de interesse do Município, em 

representação deste, devidamente autorizado pela Câmara Municipal. 

III. Para tratar de assuntos particulares por prazo determinado, não superior a 150 dias, podendo 

assumir a qualquer tempo. 

 

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 32 – A Lei Orgânica do Município de Imbé estabelece que atos administrativos de 

competência do Prefeito devem ser expedidos com observância de determinadas normas. Segundo o 

Art. 23 da referida lei, entre essas normas estão: 
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QUESTÃO 34 – Com base no Plano de Carreira e Pagamento dos Servidores de Imbé, analise as 

seguintes assertivas: 

 

I. O treinamento será denominado interno quando desenvolvido pelo próprio Município, atendendo 

as necessidades verificadas. 

II. A Administração Municipal deverá proporcionar a cada Servidor Público efetivo, exceto magistério, 

cursos de acordo com suas atribuições ou função totalizando no mínimo 20 horas/aula anuais.  

III. O treinamento será denominado externo quando executado por órgão ou entidade especializada. 

 

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 35 – O Art. 15 do Plano de Carreira e Pagamento dos Servidores de Imbé define que cada 

categoria funcional terá seis classes, designadas: 

 

A) Pelas letras A, B, C, D, E e F. 

B) Pelos números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 

C) Pelos códigos X1, X2, X3, X4, X5 e X6. 

D) Pelos códigos C1, C2, C3, C4, C5 e C6. 

E) Pelos códigos CA, CB, CC, CD, CE e CF. 

 

 

QUESTÃO 36 – O Art. 150 do Regime Jurídico dos Servidores do Município de Imbé estabelece que 

os tesoureiros ou caixas que, no exercício do cargo, pagam ou recebem em moeda corrente, 

perceberão ________________________, no montante de ____________ do vencimento que 

perceberem. 

 

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

 

A) um auxílio para diferença de caixa – 10% (dez por cento) 

B) uma ajuda financeira – 20% (vinte por cento) 

C) uma quebra de caixa – 20% (vinte por cento) 

D) uma verba de caixa – 30% (trinta por cento) 

E) um abono financeiro – 30% (trinta por cento) 

 

 

QUESTÃO 37 – Segundo a definição do Art. 163 do Regime Jurídico dos Servidores do Município de 

Imbé, entende-se por _____________ o conjunto de cargos distribuídos a cada órgão, pela autoridade 

competente, atenta ao total dos criados em Lei. 

 

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

 

A) remoção 

B) substituição 

C) lotação 

D) realocação 

E) readaptação 
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QUESTÃO 38 – O Art. 17 do Regime Jurídico do Munícipio de Imbé estabelece que, para os cargos 

organizados em carreira, as _________________ serão feitas de classe para classe, obedecidos os 

critérios definido nos planos de carreira do Município. 

 

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

 

A) remoções 

B) promoções 

C) recolocações 

D) aprovações 

E) demissões 

 

 

QUESTÃO 39 – De acordo com o estabelecido no Art. 49 do Regime Jurídico do Munícipio de Imbé, 

ao entrar em exercício, o Servidor deverá apresentar em qual órgão os elementos necessários ao 

assentamento individual? 

 

A) Órgão público. 

B) Prefeitura. 

C) Câmara de vereadores. 

D) Órgão de pessoal. 

E) Secretaria de administração. 

 

 

QUESTÃO 40 – Maria é Servidora do Município de Imbé e está gestante. Ela sabe que será concedida 

uma licença, mediante exame médico. Com base no Regime Jurídico do Munícipio de Imbé, 

considerando que não haverá qualquer prejuízo em sua remuneração, de quantos dias será a licença?  

 

A) 30 (trinta). 

B) 45 (quarenta e cinco). 

C) 60 (sessenta). 

D) 90 (noventa). 

E) 180 (cento e oitenta). 

 

 
 


