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Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante 

das provas e das normas que regem esse certame. 

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, 

permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, 

com tinta preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material 

não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata exclusão do certame. 

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. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas. 

6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar 

a Ata de Prova. 

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução desse certame. 
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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.   
                        

A força da liderança feminina no mercado de tecnologia 
 

Por Sandya Coelho 
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Quando iniciei minha carreira no segmento de tecnologia e internet, lá em 2010, ainda 

via poucas mulheres ____ frente de áreas estratégicas das grandes empresas com as quais 

trabalhei. Onze anos depois, vemos um incentivo forte para que mais mulheres tenham 

oportunidades em posições de liderança, e esse movimento vem sendo puxado justamente pelas 

empresas do setor de tecnologia e servido de modelo para os demais setores. E esse movimento 

pró-liderança feminina não fica restrito apenas aos cargos diretivos.  

Historicamente, muitas mulheres foram brilhantes ao conquistarem, com muita luta, seus 

espaços na sociedade, e são importantes inspirações para as atuais gerações, ainda mais para 

quem busca oportunidades em posições de liderança. Mas, ainda hoje, ser mulher num cargo de 

liderança não é tarefa fácil, sobretudo no mercado mais tradicional, é muito desafiador ser 

mulher no comando das negociações. Em minhas experiências profissionais, já precisei 

demonstrar firmeza para fazer outra pessoa entender que não era necessário buscar um homem 

posicionado hierarquicamente acima de mim, que era possível falar diretamente comigo. Por 

outro lado, também tive a oportunidade de descobrir no mundo da tecnologia, onde passei a 

atuar nos últimos 11 anos, um ambiente menos desigual. 

Atualmente, faço parte de uma empresa que acaba de estrear no Novo Mercado da B3, 

em um momento crucial para as empresas de tecnologia. Como mulher na liderança, tenho a 

oportunidade de inspirar outras mulheres a buscarem e alcançarem esses lugares que sempre 

foram ocupados majoritariamente por homens, além de abrir caminho para que ações efetivas 

sejam realizadas e tornem o mercado cada vez mais inclusivo. 

Apesar de ter uma percepção sobre a evidente evolução da presença feminina no mercado 

de tecnologia, em especial em cargos de liderança, ainda há um longo caminho a ser percorrido 

em relação ____ representatividade das mulheres em cargos mais estratégicos. Os desafios 

ainda são muitos e complexos, com raízes históricas que permeiam ___ sociedade, mas ao olhar 

para o futuro e, graças ao crescimento gradual da força feminina, não só no mercado tech, mas 

nos mais diversos segmentos, tenho a convicção de que juntas podemos propiciar um cenário 

cada vez mais igualitário. 
 

(Disponível em: https://exame.com/blog/sandya-coelho – texto adaptado especialmente para esta 

prova). 
 

QUESTÃO 01 – Analise as assertivas a seguir a respeito do texto: 
 

I. O texto parte de um evento coletivo para construir sua argumentação acerca de uma questão 

pessoal. 

II. Pode-se afirmar que a autora busca a total objetividade ao expor seus pontos de vista. 

III. A autora mostra-se otimista em relação ao panorama da situação apresentada. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 
 

 

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que indica uma palavra de sentido oposto ao de “crucial”                      

(l. 17). 
 

A) Insignificante. 

B) Essencial. 

C) Fundamental. 

D) Importante. 

E) Principal. 
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QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa que NÃO indica uma experiência pessoalmente vivida pela 

autora, de acordo com o texto. 

 

A) Demonstração de firmeza. 

B) Vivenciar experiências menos desiguais. 

C) Ocupar cargos de liderança. 

D) Obter conquistas históricas importantes. 

E) Inspirar outras mulheres. 

 

 

QUESTÃO 04 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que 

emprega, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 02, 23 e 24. 

 

A) à – à – à 

B) à – à – a 

C) à – a – à 

D) a – à – a 

E) a – a – a 

 

 

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa que corresponde à correta transposição do trecho a seguir, 

retirado do texto, para o passado, empregando a primeira forma verbal no pretérito imperfeito do 

indicativo e fazendo as alterações necessárias: “vemos um incentivo forte para que mais mulheres 

tenham oportunidades em posições de liderança”. 

 

A) Veríamos um incentivo forte para que mais mulheres tivessem oportunidades em posições de 

liderança. 

B) Víamos um incentivo forte para que mais mulheres tivessem oportunidades em posições de 

liderança. 

C) Vimos um incentivo forte para que mais mulheres tenham oportunidades em posições de liderança. 

D) Veremos um incentivo forte para que mais mulheres tenham oportunidades em posições de 

liderança. 

E) Vissem um incentivo forte para que mais mulheres tivessem oportunidades em posições de 

liderança. 

 

 

QUESTÃO 07 – Na linha 25, na expressão “crescimento gradual”, poderíamos substituir o adjetivo 

“gradual” por qual palavra? 

 

A) Gradiente. 

B) Progressivo. 

C) Bruto. 

D) Súbito. 

E) Repentino. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que indica palavra ou expressão que poderia substituir 

corretamente, sem prejuízo da correção gramatical, o locativo “onde” em “também tive a oportunidade 

de descobrir no mundo da tecnologia, onde passei a atuar nos últimos 11 anos”, retirado do texto. 

 

A) em qual 

B) em cujo 

C) que 

D) na qual 

E) no qual 
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QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa que indica o número da palavra sublinhada que exerce a função 

de adjunto adnominal no trecho: “E esse movimento(1) pró-liderança feminina não(2) fica restrito(3) 

apenas aos cargos(4) diretivos(5)”. 

 

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4. 

E) 5. 

 

 

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa que indica palavra formada pelo mesmo processo de “desigual” 

(l. 15). 

 

A) Sobrecarga. 

B) Repetir. 

C) Papelada. 

D) Castigo. 

E) Dentição. 

 

 

QUESTÃO 10 – Considerando o trecho “Historicamente, muitas mulheres foram brilhantes ao 

conquistarem, com muita luta, seus espaços na sociedade”, retirado do texto, analise as assertivas a 

seguir:  

 

I. Há, no trecho, a presença de voz passiva. 

II. A expressão “muitas mulheres” pode ser considerada o agente da passiva, pois indica quem 

executou a ação expressa no trecho. 

III. A expressão “com muita luta” indica o modo como a ação de conquistar foi efetuada. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 11 – Assinale a alternativa que apresenta adjetivo que NÃO apresenta flexão de gênero 

para o masculino. 

 

A) estratégicas (l. 02). 

B) feminina (l. 06). 

C) efetivas (l. 19). 

D) evidente (l. 21). 

E) históricas (l. 24). 
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QUESTÃO 12 – Nas linhas 04 e 05, temos o seguinte trecho: “esse movimento vem sendo puxado 

justamente pelas empresas do setor de tecnologia”. Observe a imagem a seguir e assinale a 

alternativa INCORRETA sobre a relação entre texto e imagem. 

 

 
Fonte: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS0R8Awy-LIuCtejXe7wJ_C444xrq-

kh2GsdQ&usqp=CAU 

 

A) Na imagem, temos uma representação do verbo “puxar” em sentido denotativo. 

B) No trecho em destaque, o verbo “puxar” está sendo empregado em sentido conotativo. 

C) Tanto no trecho quanto na imagem há a construção de uma metáfora. 

D) Na imagem, o menino “puxa” um objeto concreto. 

E) No trecho em destaque, não se poderia criar uma imagem de algo concreto sendo puxado. 

 

 

QUESTÃO 13 – Considerando o emprego dos sinais de pontuação, analise as assertivas a seguir e 

assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Na linha 04, a vírgula separa orações com sujeitos distintos. 

(  ) Na linha 07, a dupla vírgula separa um adjunto adverbial intercalado. 

(  ) Na linha 11, a vírgula separa um adjunto adverbial deslocado. 

 

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 – V. 

 

 

QUESTÃO 14 – Na linha 03, a expressão “para que” indica ___________ e poderia ser substituída 

por ___________ desde que ____________ alterações no período. 

 

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

 

A) finalidade – a fim de que – houvesse 

B) finalidade – a fim de que – não houvesse 

C) finalidade – de modo que – houvesse 

D) consequência – de modo que – não houvesse 

E) consequência – de modo que – houvesse 

 

 

QUESTÃO 15 – Assinale a alternativa na qual NÃO haja a presença de dígrafo. 

 

A) Mulheres. 

B) Incentivo. 

C) Hierarquia. 

D) Estratégico. 

E) Machismo. 
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LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 16 – Analise a situação hipotética abaixo descrita: 

 

Um cidadão se dirige até a Câmara Municipal de Candelária/RS, onde procura a recepção e informa 

que gostaria que fosse emitida uma certidão pelo Poder Legislativo Municipal em que constasse se 

existia algum tipo de procedimento ou investigação não sigilosa sobre ele, para que ele possa fazer a 

defesa de seus direitos e esclarecer situações de interesse pessoal. Junto de um oficial legislativo, o 

recepcionista que estava no local faz a análise da solicitação do cidadão.  

 

Tendo por referência a Lei Orgânica do Município de Candelária/RS e a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, qual das alternativas abaixo expõe a conclusão jurídica correta para a 

solicitação do cidadão? 

 

A) O direito de certidão, bem como o direito de petição, é garantido pela Lei Orgânica do Município de 

Candelária/RS e pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, podendo ser exercido 

somente em repartições públicas do Poder Executivo, não sendo necessário o pagamento de 

nenhuma taxa para isso, somente em caso de admissibilidade de recurso administrativo devido às 

informações obtidas.  

B) O direito de certidão é garantido pela Lei Orgânica do Município de Candelária/RS e pela 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, podendo ser exercido em repartições 

públicas, não sendo necessário o pagamento de nenhuma taxa para isso.  

C) O exercício do direito de certidão poderá ser exercido para obtenção destas em qualquer repartição 

pública, devendo o pedido ser feito por advogado ou alguém com capacidade postulatória.  

D) A garantia do exercício do direito de certidão, encontrada na Lei Orgânica do Município de 

Candelária/RS e na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, independe do 

pagamento de taxas e somente pode ser utilizada em banco de dados de registros privados.  

E) A obtenção de certidões em repartições públicas e privadas, direito este garantido pela Lei Orgânica 

do Município de Candelária/RS e pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, está 

condicionado ao pagamento de taxas quando se tratar de informação oriunda de banco de dados 

de registro privado.  

 

 

QUESTÃO 17 – Aos cargos de oficial legislativo e recepcionista da Câmara Municipal de Candelária/RS 

são comuns as funções que envolvam informar o público sobre assuntos relativos àquele Poder. Assim 

sendo, tendo por referência a Lei Orgânica do Município de Candelária/RS e a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, analise as alternativas abaixo e assinale aquela que apresente 

informações corretas acerca do Poder Legislativo.  

 

A) A Lei Orgânica Municipal será votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e 

aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, não cabendo 

sanção do chefe do Poder Executivo local.  

B) O Poder Legislativo Municipal, dentre os preceitos que regem este ente federativo de acordo com 

a Constituição Federal, tem suas funções legislativas organizadas por meio da Câmara Municipal, 

cabendo as fiscalizatórias ao Poder Judiciário.  

C) Nas cidades com menos de 45 mil habitantes, de acordo com a Constituição Federal, a eleição dos 

membros do Poder Legislativo é feita por meio do sistema majoritário.  

D) Cada sessão legislativa possui quatro anos, sendo este o período do mandato de um Vereador.  

E) O número de vereadores componentes da Câmara Municipal será definido por lei aprovada pelos 

vereadores anteriores ao mandato vigente.  
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QUESTÃO 18 – Leia a narrativa abaixo: 
 

Por telefone, um candidato aprovado recentemente em concurso público para ser servidor da Câmara 

Municipal de Candelária/RS entra em contato, pois não sabia o que aconteceria após a publicação do 

ato de nomeação, momento no qual o candidato aprovado tomou ciência. Ainda, o candidato pediu 

esclarecimentos sobre alguns termos específicos que envolvem os servidores públicos. 
 

Tendo por referência o Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Candelária/RS, Lei 

Municipal nº 091/2005 e suas alterações, assinale a alternativa com informações corretas a serem 

passadas ao candidato supracitado.  
 

A) A nomeação é o ato de investidura em cargo público, que será feita em comissão, em caráter 

efetivo e por aclamação. 

B) A nomeação em caráter efetivo obedecerá à necessidade de interesse público, esta definida de 

acordo com os títulos e qualificações apresentadas pelo candidato em comissão. 

C) Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo 

público, com o compromisso de bem servir, formalizada com o discurso do nomeado ante a 

autoridade competente.  

D) Deve o servidor entrar em exercício em dez dias, contados da data da posse. 

E) A posse dar-se-á no prazo de até dez dias contados da data da ciência ao interessado e publicação 

do ato de nomeação, podendo, a pedido, ser prorrogado por igual período. 
 

 

QUESTÃO 19 – Determinado servidor público da Câmara Municipal de Candelária pediu ao seu 

superior hierárquico a compensação de horário para que pudesse acompanhar seu filho menor à 

consulta médica. Considerando o regramento trazido pelo Regime Jurídico Único dos Servidores 
Municipais de Candelária/RS, Lei Municipal nº 091/2005 e suas alterações, assinale a alternativa que 

demonstre corretamente o que poderia ser decidido a partir do pedido do servidor. 

  

A) É possível a compensação de horas nos termos solicitados pelo servidor, desde que previsto em lei 

municipal, com remuneração por hora compensada de, no mínimo, 35% da remuneração base por 

hora trabalhada. 

B) O pedido do servidor poderá ser atendido se o seu filho tiver até 14 anos de idade. 

C) A única possibilidade de deferimento do pedido de compensação de horas, na situação específica 

do filho do servidor, será se a moléstia do menor levar à alguma dificuldade de locomoção ou 

condição especial que necessite da intervenção física de outra pessoa.  

D) Somente será deferido o pedido de compensação do servidor caso este prove documentalmente 

que não há outro membro de sua família para acompanhar o menor à consulta médica.  

E) O pedido de compensação de horários sempre será automaticamente definido em situações de 

saúde física do servidor bem como de seus dependentes, mesmo que ultrapassadas as 44 horas 

semanais, mediante a apresentação dos respectivos atestados. 
 

 

QUESTÃO 20 – A Lei Complementar Municipal nº 024/2021 institui o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano de Candelária (PDDU) “como instrumento orientador e normativo dos 

processos de crescimento e transformação do Município nos aspectos urbanísticos, políticos, 

socioeconômicos, físico-ambientais e administrativos”. O PDDU tem relação direta com a Constituição 

Federal, pois tem por objetivo fundamental garantir direitos que dela se desdobram. Sobre isso, 

considerando as legislações acima citadas, analise as alternativas que se seguem e assinale aquela 

que trouxer informações INCORRETAS acerca do PDDU.                                                                                    
  

A) Cabe aos munícipes e à Municipalidade a garantia da função social através do PDDU.  

B) A plena adequação aos fins a que se destina, sobretudo em se tratando de propriedade pública, é 

um dos meios de cumprimento da função social da propriedade.  

C) As funções sociais da propriedade são aquelas indispensáveis ao bem-estar de seus habitantes, 

incluindo a moradia, a infraestrutura urbana, a educação, a saúde, a mobilidade urbana, o lazer, a 

segurança, a comunicação, a produção e comercialização de bens, a prestação de serviços e a 

proteção, preservação e recuperação dos recursos naturais ou criados. 

D) A função social também se relaciona com a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis, 

com a proteção, a preservação e a recuperação do meio ambiente e do patrimônio exclusivamente 

natural. 

E) A promoção da função social da propriedade tem como objetivo assegurar a dignidade da pessoa 

humana. 
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QUESTÃO 21 – Para que o ordenamento jurídico de um ente federativo (União, estados, municípios 

e DF) funcione de maneira coesa, é preciso que as leis locais tenham clareza sobre os termos que 

utilizam. Da mesma forma, os servidores públicos, sobretudo os que atuam junto ao Poder Legislativo, 

precisam ter domínio sobre a terminologia jurídica necessária à prestação do bom serviço público. A 
Lei Municipal nº 410/2009, esta que, dentre outros temas, dispõe sobre os quadros de cargos e funções 

públicas do município de Candelária, traz logo em sua parte inicial uma série de termos específicos 

utilizados pela lei. Dessa forma, analise as alternativas que se seguem e assinale aquela que trouxer 

corretamente o termo e o conceito ao qual ele se refere, especificamente dentro da redação da Lei 
Municipal nº 410/2009. 

 

A) Promoção é a passagem do servidor de uma determinada classe para a imediatamente superior da 

mesma categoria funcional ou de categorias funcionais diferentes. 

B) Classe é o agrupamento de cargos da mesma denominação, com iguais atribuições e 

responsabilidades, constituídas de hierarquia e tecnicidade. 

C) Categoria funcional é a identificação numérica do valor do vencimento padrão. 

D) Carreira é o conjunto de cargos de provimento efetivo e em comissão para os quais os servidores 

poderão ascender através de classes, mediante promoção. 

E) Gratificação por cargo de confiança é a que só admite provimento em caráter em comissão, para 

cargos de direção, chefia, assessoramento superior, ou de alta responsabilidade, quando 

expressamente declarado em Lei. 

 

 

QUESTÃO 22 – Analise a situação abaixo narrada: 

 

Uma servidora da Câmara Municipal de Candelária foi admitida por meio de concurso público e foi 

provida em cargo de outra categoria funcional, sendo assim enquadrada na classe "A" da respectiva 

categoria, pois o recrutamento para os cargos efetivos far-se-á para a classe inicial de cada categoria 
funcional. Por esse motivo, de acordo com a Lei Municipal nº 410/2009, para fins de promoção, o que 

acontecerá? 

 

A) Será iniciada uma nova contagem de tempo.  

B) Deverá a servidora realizar novamente os cursos obrigatórios, deduzindo-se os já realizados e que 

sejam correlatos com a nova categoria.  

C) Poderá ser compensado o tempo de serviço já prestado, em análise de gestão de desempenho por 

meio de processo administrativo.  

D) É aproveitado no limite de adequação aos requisitos da promoção e progressão funcional.  

E) Somente é aproveitado o interstício de doze meses de efetivo exercício em cada padrão. 

 

 

QUESTÃO 23 – O processo legislativo é a função mais importante de uma Câmara Municipal. Por isso, 

todos os servidores do Poder Legislativo devem conhecer a dinâmica que envolve a produção de leis. 

Dessa forma, analise as afirmativas abaixo e assinale aquela que apresentar informações 

INCORRETAS acerca do processo legislativo, conforme descrito no texto constitucional brasileiro. 

 

A) O processo legislativo compreende a elaboração de, dentre outras espécies normativas, leis 

delegadas, emendas à Constituição e decretos-lei.  

B) É a Lei complementar que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. 

C) No caso de emendas à Constituição, a matéria de proposta de emenda rejeitada ou havida por 

prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. 

D) No caso de intervenção federal, não poderá haver emenda à Constituição. 

E) É requisito das Medidas Provisórias situações de relevância e urgência, tendo essa espécie 

normativa força de lei.  
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QUESTÃO 24 – No início de seu mandato, o vereador X salientou que, em obediência à Constituição 
Federal, a Lei Estadual do Rio Grande do Sul nº 13.694/2011 afirma que cabe ao Poder Público realizar 

ações para que a população negra tenha igualdade de acesso ao ensino público, além de outros tantos 

atos destinados a valorizar a cultura do povo negro. Assinale a alternativa que NÃO estiver contida na 
Lei Estadual do Rio Grande do Sul nº 13.694/2011 quando se fala do direito à cultura, à educação, ao 

esporte e ao lazer. 

 

A) Uma das formas de promoção do acesso ao ensino público à população negra é por meio das ações 

afirmativas.  

B) O ensino da capoeira deve ser oportunizado em escolas públicas e privadas.  

C) Afirma textualmente a legislação que a promoção de políticas por meio do Poder Público que tratem 

da valorização de pintura do grafite deve desestimular artes que atentem contra costumes sociais 

consolidados.  

D) As escolas públicas devem realizar palestras específicas em datas comemorativas de situações 

históricas da população negra. 

E) Cabe ao Estado apoiar meios e espaços que desenvolvam atividades esportivas e de lazer à 

população negra. 

 

 

QUESTÃO 25 – Audiências públicas foram realizadas na Câmara de Vereadores do Município Z para 

tratar de demandas sociais. Uma das necessidades levantadas foi a igualdade de oportunidade de 

acesso à população negra aos cargos públicos e a empregos na iniciativa privada. Dentre as soluções 

levantadas, sugeriu-se a criação de uma lei que obrigasse a realização de entrevista de emprego, para 

que o empregador ou administrador público pudesse avaliar previamente quantos candidatos negros 

participariam. Tal proposta foi alvo de repúdio, tendo em vista o estigma que tal ato causaria. Nesse 

momento, um dos vereadores ressaltou a necessidade de atenção ao Estatuto Estadual da Igualdade 

Racial, especialmente no capítulo em que se fala sobre o acesso ao mercado de trabalho, onde consta 

a seguinte norma: 

 

A) Implementar-se-á a adoção de um selo de compromisso com as pessoas jurídicas locais para 

viabilizar maior e melhor acesso ao emprego à população negra. 

B) A inclusão do quesito raça, a ser registrado segundo a autoclassificação, será obrigatória em todos 

os registros administrativos direcionados a empregadores e trabalhadores dos setores público e 

privado. 

C) Haverá realização de programas de incentivo e influência da população negra quanto aos vínculos 

de trabalho e emprego que possuem. 

D) Há obrigatoriedade de criação de ouvidoria especializada em apurar situações de desigualdade nas 

relações de trabalho e emprego e cargos públicos entre a população negra e outros trabalhadores. 

E) Haverá criação de um plano de condução progressiva da população negra aos cargos públicos e 

empregos privados, combinados com incentivos tributários às empresas. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 

QUESTÃO 26 – Sobre o Município de Candelária, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se 

verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Limita-se com os municípios de Rio Pardo, Vale do Sol, Vera Cruz, Cachoeira do Sul, Cerro Branco, 

Passa Sete, Lagoa Bonita do Sul e Novo Cabrais. 

(  ) O Rio Botucaraí serve de limite com os municípios de Cachoeira do Sul, Cerro Branco e Novo 

Cabrais. 

(  ) O Rio Pardo abastece a cidade de água potável. 

(  ) Um dos Patrimônios Históricos do Município é o Aqueduto, construído de tijolos, mede cerca de 

 

QUESTÃO 27 – Leia a seguinte notícia publicada no Portal Nacional de Educação, em 26/07/2021: 

“As inscrições para o segundo semestre de 2021 do Sistema de Seleção Unificado (SiSU) começam 

na próxima terça-feira, 03 de agosto, por meio do site oficial do programa governamental do Ministério 

da Educação (MEC) na internet, os estudantes já podem consultar as vagas ofertadas nesta edição do 

SiSU 2021. Nesta edição, o Ministério da Educação (MEC) ofertou 60.533 mil vagas em todo o território 

nacional brasileiro. Na edição de 2020, o MEC ofertou 51.924 mil vagas”. 

 

Nesse contexto, assinale a alterativa que descreve corretamente o que é o SiSU. 

 

A) É um programa do Ministério da Educação (MEC) que viabiliza o ingresso ao ensino superior. 

Destinado ao financiamento da graduação de estudantes que não têm condições de pagar as 

mensalidades das faculdades da rede de ensino privada. Como se trata de um empréstimo, ao 

concluir o curso, o estudante beneficiário terá de pagar a dívida.  

B) É um programa que tem como objetivo proporcionar material didático de qualidade, gratuitamente, 

aos estudantes. 

C) É uma iniciativa do governo Brasileiro que oferece bolsas de estudos em faculdades particulares 

para estudantes de baixa renda que ainda não tenham um diploma de nível superior. 

D) É uma prova realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 

autarquia vinculada ao Ministério da Educação do Brasil, que foi criada em 1998. Ela é utilizada 

para avaliar a qualidade do ensino médio no país. 

E) É um programa do Ministério da Educação (MEC) que oferece vagas em universidades públicas sem 

precisar fazer o vestibular. O processo seletivo é totalmente automatizado e utiliza as notas do 

Enem para classificar os candidatos. A participação é gratuita, e a seleção acontece duas vezes por 

ano. 

 

304 metros de comprimento, com seus 79 arcos, artística e simetricamente distribuídos. 

 

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

A) V – V – V – V. 
B) V – V – F – F. 

C) V – F – F – V. 

D) F – V – F – F. 

E) F – F – V – V. 

 

 

QUESTÃO 28 – A Câmara dos Deputados aprovou, em 24 de junho de 2021, o PLP (Projeto de Lei 

Complementar) que limita as possibilidades de que políticos se tornem inelegíveis pela Lei da Ficha 

Limpa. Pelo texto aprovado, gestores que tiverem contas rejeitadas e forem submetidos apenas a 

uma pena de multa voltam a poder concorrer em eleições. Atualmente, a pena para esse tipo de caso 

é de inelegibilidade por um período: 

 

A) De dois anos.  
B) De cinco anos. 

C) De oito anos. 

D) De dez anos. 

E) Indeterminado. 

 

 

https://sisu.mec.gov.br/#/
https://sisu.mec.gov.br/#/vagas?categoria=curso&id=8#resultado
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QUESTÃO 29 – Em 6 de janeiro de 2021, em meio a tumultos, o Congresso dos Estados Unidos, 

contou os votos do colegiado e ratificou oficialmente a vitória de ________________ como presidente 

dos Estados Unidos. 

 

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

 

A) Donald Trump 

B) Joe Biden 

C) Mark Milley 

D) Mike Pence 

E) Mitch McConnell 

 

 

QUESTÃO 30 – Vacinar-se é um ato necessário para a proteção individual e coletiva, o que se 

comprova com algumas doenças que já foram erradicadas, como a varíola e a poliomielite. E, apesar 

de nenhuma vacina ser 100% eficaz, hoje a imunização é essencial para prevenir óbitos, casos graves 

da Covid-19 e para conter a pandemia.  

 

No que se refere às quatro vacinas contra a Covid-19 autorizadas pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) para uso no Brasil, relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os nomes das 

diferentes vacinas às suas características. 

 

Coluna 1 

1. CoronaVac.  

2. AstraZeneca. 

3. Pfizer. 

4. Janssen.  

 

Coluna 2 

(  ) Do grupo Johnson & Johnson, a vacina do laboratório é aplicada em apenas uma dose e se utiliza 

da tecnologia de vetor viral, baseado em um tipo específico de adenovírus que foi geneticamente 

modificado para não se replicar em humanos. 

(  ) É a vacina do Butantan, que utiliza a tecnologia de vírus inativado (morto), uma técnica 

consolidada há anos e amplamente estudada. Ao ser injetado no organismo, esse vírus não é 

capaz de causar doença, mas induz uma resposta imunológica.  

(  ) Foi desenvolvida em parceria com a universidade de Oxford. No Brasil, é produzida pela Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz). A tecnologia empregada é o uso do chamado vetor viral. O adenovírus, 

que infecta chimpanzés, é manipulado geneticamente para que seja inserido o gene da proteína 

“Spike” (proteína “S”) do Sars-CoV-2. 

(  ) O imunizante em parceria com o laboratório BioNTech se baseia na tecnologia de RNA mensageiro, 

ou mRNA. O RNA mensageiro sintético dá as instruções ao organismo para a produção de 

proteínas encontradas na superfície do novo coronavírus, que estimulam a resposta do sistema 

imune. 

 

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

 

A) 3 – 2 – 4 – 1. 

B) 4 – 3 – 1 – 2. 

C) 2 – 4 – 1 – 3. 

D) 4 – 1 – 2 – 3. 

E) 3 – 1 – 2 – 4. 
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MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 31 – Observe os pontos A, B e C indicados na reta numérica: 

 

 
 

A soma dos números A, B e C é: 

 

A) 5. 

B) 5.75. 

C) 6.25. 

D) 7.25. 

E) 7.75. 

 

 

QUESTÃO 32 – Em um turno de trabalho de 7 horas, uma recepcionista cadastrou 168 acessos ao 

prédio da câmara de vereadores, se um terço desses cadastros são de assessores dos vereadores, 

então quantos assessores de vereadores foram cadastrados? 

 

A) 84. 

B) 56. 

C) 52. 

D) 24. 

E) 21. 

 

 

QUESTÃO 33 – Um oficial legislativo realiza um intervalo de 10 minutos a cada 90 minutos de 

trabalho. Em determinado dia, ele realizou 3 intervalos e encerrou seu turno de trabalho às 16 horas 

e 45 minutos. Sabendo que não ocorre intervalo para descanso após o último período de 90 minutos 

de trabalho, é correto afirmar que o início de seu turno ocorreu às: 

 

A) 9h e 45min. 

B) 10h. 

C) 10h e 10min. 

D) 10h e 15min. 

E) 10h e 25min. 

 

 

QUESTÃO 34 – Um retângulo tem 575 cm2 de área. Sabendo que a medida da base e a medida da 

altura são números consecutivos ímpares, então o perímetro do retângulo é: 

 

A) 96 cm. 

B) 80 cm. 

C) 72 cm. 

D) 64 cm. 

E) 56 cm. 

 

 

QUESTÃO 35 – O volume de um cilindro reto de raio de 4m e altura de 1.000 cm é: 

 

A) 16 m2. 

B) 40 m2. 

C) 160 m2. 

D) 400 m2. 

E) 1600 m2. 
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QUESTÃO 36 – Um capital de R$15.000,00 permaneceu investido durante 120 dias e rendeu juros 

de R$7.200,00. Considerando o calendário comercial em que um mês corresponde a 30 dias, então a 

taxa de juros simples dessa aplicação é: 

 

A) 10% a.m.. 

B) 10,5% a.m.. 

C) 11% a.m.. 

D) 12% a.m.. 

E) 16% a.m.. 

 

 

QUESTÃO 37 – O número de cidadãos maiores de 18 anos presentes nas 3 sessões plenárias 

ordinárias da câmara de vereadores do município foi de respectivamente: 231, 189 e 102. A média 

aritmética de participantes nessas 3 sessões é de: 

 

A) 164. 

B) 174. 

C) 208. 

D) 261. 

E) 522. 

 

 

QUESTÃO 38 – Considere as seguintes proposições simples: 

 

Maria é funcionária publicada é verdadeira. 

Maria é moradora do bairro Floresta é falsa. 

 

Deduzimos uma sentença composta falsa somente na alternativa: 

 

A) Maria é funcionária pública e não é moradora do bairro Floresta. 

B) Maria é funcionária pública ou é moradora do bairro Floresta. 

C) Se Maria não é funcionária pública então ela é moradora do bairro Floresta. 

D) Maria é funcionária pública, contudo ela não é moradora do bairro Floresta. 

E) Maria é funcionária pública, logo ela é moradora do bairro Floresta. 

 

 

QUESTÃO 39 – A sentença matemática: algum número não é divisível por 4 é verdadeira no 

conjunto da alternativa: 

 

A) {4, 16, 24, 28, 32} 

B) {8, 48, 68, 88, 108} 

C) {12, 52, 92, 132, 172} 

D) {20, 40, 60, 80, 100} 

E) {4, 14, 24, 34, 44} 
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QUESTÃO 40 – Considere a seguinte combinação dos possíveis valores lógicos de duas proposições: 

 

A B 

V V 

V F 

F V 

F F 

 
A partir dessa construção, a tabela verdade da fórmula ¬(𝐴 ∨ 𝐵) → ¬𝐴 é: 

 

A)  

 

B)  

 

C)  

 

D)  

 

E)  

 
 

 


