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CÂMARA DE VEREADORES DE IMBÉ 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 

 

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! 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E 
TELEFONISTA/RECEPCIONISTA
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Instrução: As questões de números 01 a 15 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 
longo do texto estão citados nas questões. 
 

Trabalho remoto exige planejamento e organização 
 

Por Verônica Ruffino 
 

01 
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03 
04 
05 
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08 
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23 

 
 

Numa época em que grande parte dos profissionais está trabalhando remotamente, em 
casa, planejar as atividades do dia nunca foi tão essencial. Apesar de ser considerada uma 
modalidade de trabalho mais flexível, o chamado Home Office ou Teletrabalho afeta diretamente 
as rotinas diárias, exigindo mais organização e disciplina.  

Um dos principais desafios de adotar o modelo “escritório em casa” é adaptar sua vida 
profissional à rotina familiar e manter a produtividade. Dessa forma, uma mudança na rotina de 

trabalho    como acontece agora em função da pandemia do COVID-19    pode alterar a dinâmica 
e a produtividade, mas com planejamento, foco e utilizando recursos necessários para o 
desenvolvimento das atividades é possível ter um bom desempenho no teletrabalho. No entanto, 
é preciso encontrar equilíbrio. 

Trabalhando no conforto de casa e sob a pressão de ser produtivo, o profissional pode 
acabar deixando a convivência com a família em segundo plano. Por isso, outra dica importante 
é criar uma rotina parecida com a do dia a dia do trabalho presencial, com horário para acordar, 
fazer refeições e até mesmo pausas para momentos de interação.  

Quando o profissional tem filhos, reservar horários para brincadeiras e dialogar com a 
criança ou com seu parceiro pode facilitar sua concentração nas atividades. Nos casos de filhos 
pequenos, é preciso adotar estratégias para distrair a criança no momento em que os pais ou 
responsáveis estão ocupados, muitas vezes a saída é contar com a ajuda de outros familiares e 
manter a rotina do filho para intercalar com as atividades profissionais, como é o caso dos 
horários de sono e atividades escolares. 

É importante reforçar que os pais não devem se cobrar tanto nesse momento atípico e é 
razoável entender que ao trazer o trabalho para casa, a mudança na rotina pode interferir na 
produtividade. 
 

(Disponível em: https://www.ifpb.edu.br/joaopessoa/noticias/2020/04/trabalho-remoto-exige-
planejamento-e-organizacao – texto adaptado especialmente para esta prova). 

 

QUESTÃO 01 – De acordo com o texto, é correto afirmar que: 
 

A) A convivência familiar pode ser deixada de lado em tempos de teletrabalho. 
B) Por ocorrer em um ambiente mais livre e confortável, o teletrabalho não exige tanta organização 

para funcionar.  
C) A produtividade profissional durante o home office não sofre nenhuma diminuição, pois o 

trabalhador ganha tempo ao não precisar sair de casa. 
D) Os profissionais que têm filhos não possuem condições de trabalhar de casa, pois a rotina com as 

crianças exige muitas atividades e tempo. 
E) Ao trabalhar de casa, é preciso apenas encontrar equilíbrio entre horas de trabalho e horas de 

descanso. 
 

 

QUESTÃO 02 – Analise as afirmações a seguir sobre o texto: 
 

I. O texto tem por objetivo expor os desafios que o trabalho remoto oferece e dar dicas de como 
lidar com essa realidade. 

II. De acordo com o texto, manter uma rotina parecida com a do trabalho presencial é uma boa dica 
para ter um bom desempenho no home office. 

III. Durante esse momento incomum de trabalho em casa, devido à pandemia do COVID-19, é 
compreensível que os níveis de produtividade possam mudar por conta da mudança na rotina dos 
trabalhadores. 

 

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. 
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QUESTÃO 03 – Quais sinais de pontuação substituem, correta e respectivamente, as figuras na linha 
07? 
 
A) Ponto-final – vírgula. 
B) Vírgula – vírgula.  
C) Vírgula – ponto de interrogação. 

D) Vírgula – dois-pontos. 
E) Vírgula – ponto-final. 
 

 
QUESTÃO 04 – Qual palavra pode substituir a palavra “essencial” (linha 02) sem prejudicar o sentido 
do texto? 
 

A) Desnecessário. 
B) Dispensável. 
C) Fundamental. 
D) Inútil. 
E) Irrelevante. 
 

 
QUESTÃO 05 – Qual das alternativas apresenta uma palavra de sentido antônimo à “parecida” (linha 

13)? 
 
A) Similar. 
B) Idêntico. 
C) Equivalente. 
D) Semelhante. 
E) Diferente. 
 

 
QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que apresenta a correta separação silábica da palavra 
“profissionais”, retirada do texto. 
 
A) Pro-fis-si-o-nais. 
B) Pro-fi-ssi-o-nais. 
C) Pro-fi-ssi-o-na-is. 
D) Pro-fis-sio-na-is. 
E) Pro-fi-ssio-nais. 
 

 
QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa que contém palavra classificada como trissílaba. 
 

A) Quando. 
B) Pais.  
C) Dialogar. 
D) Saída.  
E) Produtividade. 
 

 

QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa que apresenta o correto número de fonemas da palavra 
“pequenos”, retirada do texto. 
 
A) 8. 
B) 7. 
C) 6. 
D) 5. 

E) 4. 
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QUESTÃO 09 – No trecho “o profissional pode acabar deixando a convivência com a família em 
segundo plano”, retirado do texto, a palavra “com” é classificada como um (a): 
 

A) Advérbio. 
B) Pronome. 
C) Adjetivo. 
D) Preposição. 
E) Substantivo. 
 

 

QUESTÃO 10 – No trecho “outra dica importante é criar uma rotina parecida com a do dia a dia”, 
retirado do texto, assinale a alternativa que apresenta palavra classificada como Adjetivo. 
 

A) Uma. 
B) Dica. 

C) Importante. 
D) Rotina. 
E) Criar. 
 

 

QUESTÃO 11 – A palavra “razoável”, utilizada no texto, é classificada como paroxítona. Assinale a 
alternativa que apresenta palavra de mesma classificação. 
 

A) Atípico. 
B) Época. 
C) Dinâmica. 
D) Está. 
E) Flexível. 
 

 

QUESTÃO 12 – A palavra “licença” é escrita com Ç. Assinale a alternativa que contém palavra que 
deve ser escrita da mesma forma. 
 

A) Endere__o. 
B) A__assinato. 
C) A__ender. 
D) Te__oura. 
E) A__inatura. 
 

 

QUESTÃO 13 – Considerando o trecho “No entanto, é preciso encontrar equilíbrio” (linhas 09 e 10), 
assinale a alternativa que apresenta expressão que poderia substituir “No entanto” sem alterar o 
sentido do texto. 
 

A) Porque. 
B) Porém. 
C) Assim. 

D) Pois. 
E) Ou. 
 

 

QUESTÃO 14 – Assinale a alternativa que apresenta palavra que contém dígrafo. 
 

A) Produtividade. 
B) Planejar. 
C) Desempenho. 
D) Casa. 
E) Horário. 
 

 

QUESTÃO 15 – Considerando o verbo “reforçar” (linha 21), assinale a alternativa que apresenta sua 
conjugação no tempo verbal Futuro do Presente. 
 

A) Reforçará. 
B) Reforçaria. 
C) Reforçava. 
D) Reforçou. 
E) Reforça. 
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LEGISLAÇÃO 
 
QUESTÃO 16 – De acordo com o Art. 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores 

de Imbé, o Poder Legislativo Municipal compõe-se de _______________ eleitos de acordo com a 
legislação vigente. 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 
 
A) Deputados 
B) Conselheiros 
C) Promotores 
D) Vereadores 
E) Subprefeitos 
 

 
QUESTÃO 17 – Segundo as disposições do Art. 145 do Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Vereadores de Imbé, as Sessões Ordinárias serão semanais, realizando-se às _______________, no 
horário das ___________________, e ocorrendo feriado ou ponto facultativo, serão realizadas no 
primeiro dia útil imediato. 
 
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 
A) segundas-feiras – 18 horas e 30 minutos 
B) segundas-feiras – 19 horas e 30 minutos 
C) terças-feiras – 19 horas e 30 minutos 
D) terças-feiras – 20 horas e 30 minutos 
E) quartas-feiras – 20 horas e 30 minutos 
 

 
QUESTÃO 18 – Segundo o Art. 22 da Lei Municipal nº 1.424/2013, que dispõe sobre o quadro de 

cargos e funções públicas, o Plano de Carreira e a remuneração dos servidores do Legislativo Municipal 
de Imbé, o tempo de exercício na classe imediatamente anterior para fins de promoção para a seguinte 
será de _______ anos para todas as classes de “B” a “F”. 
 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 

 
A) dois  
B) três 
C) quatro 
D) cinco 
E) seis 
 

 
QUESTÃO 19 – De acordo com as disposições da Lei Municipal nº 1.424/2013, que dispõe sobre o 

quadro de cargos e funções públicas, o Plano de Carreira e a remuneração dos servidores do Legislativo 
Municipal de Imbé, o nível de escolaridade do ensino médio é um dos requisitos para o provimento 
dos seguintes cargos, EXCETO: 
 
A) Auxiliar de Recursos Humanos. 

B) Técnico Contábil. 
C) Advogado. 
D) Tesoureiro. 
E) Oficial de Serviços Administrativos. 
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QUESTÃO 20 – O Regime Jurídico dos Servidores do Município de Imbé define que a posse é o ato 
que investe o cidadão no cargo público, que deverá ocorrer no prazo de ________________ dias 
contados da publicação do ato de provimento, e que poderá ser prorrogado por igual período, mediante 
ato da autoridade competente. 
 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 

 
A) 15 (quinze) 
B) 19 (dezenove) 
C) 20 (vinte) 
D) 25 (vinte e cinco) 
E) 30 (trinta) 
 

 
QUESTÃO 21 – De acordo com as disposições do Regime Jurídico dos Servidores do Município de 
Imbé, será considerado efetivo exercício o período de afastamento do servidor em virtude de luto, 
pelo falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta, padrasto, sogro, sogra, avó, avô, filhos, 
enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos, de até quantos dias? 
 
A) 08 (oito). 
B) 09 (nove). 

C) 10 (dez). 
D) 12 (doze). 
E) 15 (quinze). 
 

 
QUESTÃO 22 – Com base na Constituição Federal, na Constituição do Estado do RS e na Lei Orgânica 
Municipal de Imbé, analise as seguintes assertivas: 
 
I. Brasília é a Capital Federal. 

II. A cidade de Porto Alegre é a capital do Estado. 
III. O Balneário de Albatroz é a sede do Município. 
 
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 23 – Para beneficiar-se do amparo do Estatuto Estadual da Igualdade Racial e de Combate 
à Intolerância Religiosa será considerado negro aquele que se declare, expressamente, como negro, 
pardo, mestiço de ascendência _________________, ou através de palavra ou expressão equivalente 
que o caracterize negro. 
 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 
 

A) americana 
B) australiana 
C) africana 
D) europeia 
E) asiática 
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QUESTÃO 24 – O capítulo II do Título IV da Lei Orgânica do Município de Imbé, que dispõe sobre a 
Ordem Social, é integrado pelas seguintes seções: 
 
I. Da Educação e Cultura. 

II. Do Turismo e Desporto. 
III. Da Saúde e do Saneamento Básico. 

IV. Da Família, da Criança, do Adolescente, do Idoso, do Deficiente e da Defesa do Consumidor. 
 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I e II. 
B) Apenas III e IV. 
C) Apenas I, II e III. 
D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 
 

 
QUESTÃO 25 – Segundo as disposições do Art. 144 da Constituição Federal, o órgão permanente, 
integrante da segurança pública, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, que se 
destina, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais, denomina-se: 
 

A) Polícias Civis. 
B) Polícia Ferroviária Federal. 
C) Corpo de Bombeiros Militares. 
D) Polícia Rodoviária Federal. 
E) Guarda Municipal. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
QUESTÃO 26 – Em que década ocorreu a instalação do município de Imbé? 
 
A) 1950. 
B) 1960. 
C) 1970. 
D) 1980. 

E) 1990. 
 

 
QUESTÃO 27 – “Milhares de pessoas protestam em Berlim contra restrições por coronavírus”. (Fonte: 
https://noticias.uol.com.br/01/8/2020). Berlim é a capital de que país europeu? 
 
A) Alemanha. 
B) Bélgica. 
C) Croácia. 
D) Polônia. 
E) Holanda. 
 

 
QUESTÃO 28 – “Eólica atrai investimento de R$ 1,7 bilhão ao Estado”. (Fonte: Zero Hora, 02/08/20). 

A energia eólica é produzida a partir da força do(a): 
 
A) Água. 
B) Vento. 
C) Sol. 
D) Carvão vegetal. 
E) Gás natural. 
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QUESTÃO 29 – “União Europeia apresentará plano ambicioso contra crise: a Comissão Europeia 
apresentará nos próximos dias uma proposta de reconstrução econômica após a crise causada pela 
___________________, anunciou neste sábado o comissário de Orçamentos, Johannes Hahn”. (Fonte: 
https://economia.uol.com.br/, 09/5/20). 
 

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

A) instabilidade política na França 
B) quebra na safra agrícola espanhola 
C) pandemia do novo coronavírus 
D) saída do bloco europeu da Rússia 
E) extinção do euro 
 

 

QUESTÃO 30 – Que animal da fauna brasileira é homenageado na nova cédula de R$ 200,00 
(duzentos reais) lançada pelo Banco Central? 
 

A) Tartaruga marinha. 
B) Mico-leão-dourado. 
C) Boto-cor-de-rosa. 
D) Capivara. 

E) Lobo-guará. 
 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 31 – Ao somar os números 674 e 591 teremos o resultado com: 
 

A) Uma ordem e três classes. 

B) Duas ordens e três classes. 
C) Uma ordem e quatro classes. 
D) Duas ordens e quatro classes.  
E) Uma classe e quatro ordens. 
 

 

QUESTÃO 32 – O resultado da seguinte expressão: {28 – [24 ÷ (14 – 10)]} é igual a: 
 

A) 22. 
B) 18. 
C) 14. 
D) 10. 
E) 4. 
 

 

QUESTÃO 33 – Alisson foi ao médico, pois estava sentindo dores de garganta. Recebeu dois remédios 
para fazer um tratamento de sete dias. Um dos remédios é para ser tomado de 6 em 6 horas e o outro 
de 4 em 4 horas. Ele tomou os dois juntos as 09:00. Quando irá tomá-los juntos novamente? 
 

A) Às 09:00 do outro dia. 
B) Às 21:00 do mesmo dia. 
C) Às 21:00 do outro dia. 
D) Às 15:00 do mesmo dia. 
E) Às 13:00 do mesmo dia. 
 

 

QUESTÃO 34 – Renato gastou no mercado R$ 358,00 e recebeu de troco R$ 32,00. Quanto ele usou 
para pagar a conta? 
 

A) R$ 420,00. 
B) R$ 410,00. 
C) R$ 400,00. 
D) R$ 390,00. 
E) R$ 380,00. 



589_BASE_NFC_DM_11/9/202014:44:38 

Execução: Fundatec 
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

QUESTÃO 35 – Em uma divisão exata, o quociente é igual a 18 e o divisor é igual a sete. Qual o valor 
do dividendo? 
 
A) 0. 
B) 23. 
C) 90. 

D) 108. 
E) 126. 
 

 
QUESTÃO 36 – Durante uma inspeção de controle em uma padaria, foram descartados 48 pêssegos 
dos 365 que estavam à disposição da confeiteira. Quantos pêssegos a confeiteira ainda tem para 
produzir seus doces? 

 
A) 413. 
B) 317. 
C) 286. 
D) 197. 
E) 103. 
 

 

QUESTÃO 37 – Rodolfo colocou balas à venda em seu bar. Ele comprou uma caixa com dez pacotes 
com 45 unidades cada de uma bala que custou R$ 0,08 a unidade. Ele irá vender por R$ 0,12 a 
unidade. Qual será o lucro de Rodolfo após vender todas as balas? 
 
A) R$ 450,00. 
B) R$ 288,00. 
C) R$ 144,00. 
D) R$ 54,00. 
E) R$ 18,00. 
 

 

QUESTÃO 38 – A leitura correta da seguinte fração: 
8

12
 é: 

 

A) Oito doze avos. 
B) Doze oitavos. 
C) Oitavo décimo segundo. 
D) Oito décimo segundos. 
E) Doze oito avos. 
 

 

QUESTÃO 39 – Quanto vale 45% de 300? 
 
A) 95. 
B) 115. 
C) 135. 
D) 155. 
E) 175. 
 

 
QUESTÃO 40 – Assinale a alternativa que indica uma correspondência correta a 102 dam. 
 
A) 10,2 km. 
B) 1,02 hm. 
C) 0,102 km. 

D) 1020 mt. 
E) 10200 mm. 
 

 
 


