
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELÁRIA/RS 
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2021 

 

 

 

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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Execução: Fundatec 
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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 lidar com a fadiga de notícias ruins? 

 

Por Stéphanie Habrich 
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A sensação de esgotamento por conta do noticiário negativo e dos efeitos em nosso 

psicológico é global. Em 2020, a agência governamental do Reino Unido, Ofcom, realizou uma 

pesquisa e descobriu que quase um terço dos entrevistados estava evitando consumir conteúdos 

negativos relacionados ___ pandemia. 

Esse comportamento, batizado de “fadiga de notícias”, ou “fuga de notícias”, anda 

preocupando autoridades ao redor do mundo. Ao se distanciar do noticiário, o cidadão deixa de 

consumir informações relevantes, o que é crucial em períodos como os que vivemos agora. 

O que poderia ser feito para trazer de volta aqueles que se afastaram das notícias? 

Iniciativas estão tentando resolver esse problema. Alguns profissionais de mídia têm apostado 

em um tipo de jornalismo que mostra as mazelas do mundo ao mesmo tempo em que aponta 

caminhos para melhorá-los no chamado “jornalismo de soluções”. A abordagem traz esperança 

para o leitor ou telespectador, o deixa menos amedrontado e mostra que existem caminhos para 

superar os problemas. 

Sempre ouvimos dizer que as novas gerações são o futuro da humanidade. Por isso, uma 

das coisas mais cruéis que um adulto pode fazer é tirar as esperanças de um jovem. É como se 

estivéssemos dando um tiro em nosso próprio futuro. Estamos dizendo para eles que nem vale 

___ pena ir atrás, mesmo se for para melhorar algo em pequena escala e, assim, matamos as 

boas iniciativas que podem surgir. 

No Joca, jornal para crianças e jovens fundado ... dez anos, foi levada essa questão do 

negativismo desenfreado muito a sério e, por isso, frequentemente há investimentos no 

jornalismo de soluções. Sabemos que é importante mostrar aos leitores que, por mais nebulosa 

que seja a situação, sempre há um caminho – ou algo que possa ser feito. Esse tipo de 

abordagem faz com que os jovens mantenham o seu otimismo vivo e tenham disposição para 

lutar por um mundo melhor. 

É o que está sendo visto, atualmente, com o projeto Mi Casa, Tu Casa. Nessa iniciativa, 

que é uma parceria do Joca com o ACNUR (agência de refugiados da Organização das Nações 

Unidas) e a organização Hands On Human Rights, os leitores do jornal são incentivados a ajudar 

crianças e adolescentes venezuelanos que estão nos abrigos para refugiados e migrantes de 

Roraima. Para participar do projeto, os jovens podem doar livros, ajudar na arrecadação de 

dinheiro para a construção das bibliotecas e trocar cartas com os moradores dos locais de 

acolhimento. 

Para mobilizar os jovens a participarem da campanha, foram publicadas no Joca várias 

matérias que explicavam a situação dos refugiados venezuelanos, tanto no Brasil como no 

exterior. Como citam as boas práticas de jornalismo de soluções, não se deixou de falar sobre 

as dificuldades que essas pessoas estavam enfrentando. Porém, ao invés de se restringir a isso, 

também foi apresentado um ponto positivo, no caso, o projeto Mi Casa, Tu Casa, que levará 

cultura e diversão para o dia ___ dia daqueles refugiados. 

Os leitores acompanharam as matérias sobre os venezuelanos e se empenharam 

ativamente para doar livros e verbas para a campanha. A história do Mi Casa nos mostra que é 

possível praticar um jornalismo que não canse e desanime, mas que informe e encoraje os 

cidadãos a buscar soluções para os nossos problemas. 

Precisamos acreditar que nem tudo está perdido e que há solução para a tal da fadiga (ou 

fuga) de notícias.  

 
(Disponível em: https://claudia.abril.com.br/blog/stephanie-habrich/fadiga-noticias-ruins/ – texto 

adaptado especialmente para esta prova). 
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QUESTÃO 01 – Em relação à construção argumentativa do texto, assinale a alternativa que aponta 

a principal ideia defendida. 

 

A) Os noticiários estão levando somente ideias negativas ao público leitor. 

B) Os noticiários estão levando somente ideias positivas ao público leitor. 

C) É possível, mesmo em um cenário negativo, trazer notícias reais e inspirar os leitores. 

D) Não é possível, no cenário negativo em nos encontramos, trazer notícias reais e inspirar os leitores. 

E) As ações do “Joca” são pontuais e isoladas. 

 

 

QUESTÃO 02 – Analise as assertivas a seguir sobre a lacuna pontilhada na linha 19: 

 

I. A lacuna poderia ser preenchida por “a”, formando um adjunto adverbial de tempo. 

II. Poder-se-ia preencher a lacuna por “há”, formando um adjunto adverbial que indica tempo 

transcorrido. 

III. O pontilhado poderia ser preenchido tanto por “há” quanto por “haviam”, tendo em vista que a 

concordância com expressões de tempo é facultativa. 

 

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

completa, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas das linhas 04, 17 e 37. 

 

A) à – à – à 

B) à – à – a 

C) a – à – à 

D) à – a – a 

E) a – a – à 

 

 

QUESTÃO 04 – Na linha 05, a forma verbal “anda”, considerando sua transitividade, poderia ser 

classificada como: 

 

A) Verbo de Ligação. 

B) Verbo Intransitivo. 

C) Verbo Transitivo Direto. 

D) Verbo Transitivo Indireto. 

E) Verbo Transitivo Direto e Indireto. 
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QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa que indica a ideia correta transmitida pela palavra “Como”                 

(l. 34). 

 

A) Causa. 

B) Conformidade. 

C) Consequência. 

D) Condição. 

E) Concessão. 

 

 

QUESTÃO 06 – Considerando as regras de concordância verbal e nominal, assinale a alternativa que 

indica quantas outras alterações deveriam ser feitas para a manutenção da correção gramatical do 

período a seguir, retirado do texto, caso substituíssemos a palavra “abordagem” por sua forma plural: 

“A abordagem traz esperança para o leitor ou telespectador, o deixa menos amedrontado e mostra 

que existem caminhos para superar os problemas.”. 

 

A) 2. 

B) 3. 

C) 4. 

D) 5. 

E) 6. 

 

 

QUESTÃO 07 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir: 

 

I. A carga negativa das notícias em tempos de pandemia está causando um afastamento dos leitores 

dos noticiários. 

II. O “jornalismo de soluções” aposta em um tipo de jornalismo que omite as notícias ruins e procura 

trazer imagens positivas da realidade. 

III. O “Joca” é um exemplo bem-sucedido de “jornalismo de soluções”. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 

 

 

QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa que apresenta palavra que poderia substituir corretamente o 

vocábulo “fadiga” (l. 05) sem prejuízo do significado original do texto. 

 

A) Medo. 

B) Intensidade. 

C) Ânimo. 

D) Virtude. 

E) Cansaço. 
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QUESTÃO 09 – Considerando a palavra “governamental” (l. 02), analise as assertivas a seguir e 

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

 

(  ) A palavra apresenta um sufixo ligado ao seu radical. 

(  ) Há apenas um dígrafo em “governamental”. 

(  ) Trata-se de palavra polissílaba e paroxítona. 

(  ) Morfologicamente, classifica-se como adjetivo uniforme. 

 

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

 

A) F – F – V – F. 

B) F – F – V – V. 

C) F – V – F – F. 

D) V – V – F – V. 

E) V – V – F – F. 

 

 

QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa que apresenta a correta transposição do trecho a seguir, 

retirado do texto, para a voz passiva sintética: “os leitores do jornal são incentivados a ajudar crianças 

e adolescentes venezuelanos”. 

 

A) Incentivam-se os leitores do jornal a ajudar crianças e adolescentes venezuelanos. 

B) Incentiva-se os leitores do jornal a ajudar crianças e adolescentes venezuelanos. 

C) Os leitores do jornal incentivam-se a ajudar crianças e adolescentes venezuelanos. 

D) Os leitores do jornal incentivam a ajudar crianças e adolescentes venezuelanos. 

E) Incentivam os leitores do jornal a ajudar crianças e adolescentes venezuelanos. 
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LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 11 – A teor do disposto no Regime Jurídico dos Servidores Municipais do Município de 
Candelária, Lei nº 91/2005 e suas alterações, assinale a alternativa INCORRETA quanto ao regime de 

trabalho. 
 

A) Atendendo à conveniência ou à necessidade do serviço, e mediante acordo individual escrito, 

poderá ser instituído sistema de compensação de horário, hipótese em que a jornada diária poderá 

ser superior a oito horas, sendo o excesso de horas compensado pela correspondente diminuição 

em outro dia, observada sempre a jornada máxima mensal. 

B) Poderá também ser objeto de compensação de horários, através de acordo individual escrito, o 

trabalho exercido por servidor que, por força das atribuições do cargo, executar serviços sob a 

forma de plantões ou em horários ininterruptos, mediante escala a ser expedida pela Administração 

Municipal, nas atividades de revezamento, ou de jornadas de 12 x 24 horas, 12 x 36 horas, plantão 

corrido de 24 horas ou outros, desde que respeitada a jornada semanal e o repouso necessário 

entre uma jornada e outra. 

C) O serviço extraordinário será remunerado por hora de trabalho que exceda o período normal, com 

acréscimo de cinquenta por cento em relação à hora normal, nos dias de semana e de cem por 

cento apenas aos domingos e feriados. 

D) Salvo nos casos excepcionais, devidamente justificados, ou mediante acordo com intervenção 

sindical, não poderá o trabalho em horário extraordinário exceder a duas horas diárias, e seu ajuste, 

quando excedido, deverá ser feito mensalmente. 

E) O exercício de cargo em comissão ou de função gratificada, não sujeito ao controle de ponto, bem 

como acordos de compensação de horários pela hora exata, excluem a remuneração por serviço 

extraordinário. 
 

 

QUESTÃO 12 – Considerando as disposições da Lei Orgânica do Município de Candelária, assinale a 

alternativa INCORRETA. 
 

A) O Prefeito e o Vice-Prefeito não poderão se ausentar do Município ou afastar-se do cargo, sem 

licença da Câmara Municipal, sob pena de perda do cargo, salvo por período não superior a quinze 

dias. 

B) Os Secretários Municipais serão escolhidos exclusivamente dentre brasileiros natos, no exercício 

dos direitos políticos. 

C) Os conselhos municipais são órgãos de participação direta da comunidade na administração pública, 

tendo por finalidade propor, fiscalizar e deliberar matérias referentes a cada setor da administração, 

e serão criados por lei. 

D) O Município deverá organizar sua administração, exercer suas atividades e promover sua política 

de desenvolvimento urbano dentro de um processo de planejamento permanente, atendendo aos 

objetivos e diretrizes estabelecidas no plano diretor e mediante adequado sistema de planejamento. 

E) A Administração Municipal compreende as secretarias ou órgãos equiparados, que obedecerão aos 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
 

 

QUESTÃO 13 – Conforme previsões da Lei Municipal nº 410/2009, que dispõe sobre os quadros de 

cargos e funções públicas do Município de Candelária, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) A Administração Municipal promoverá treinamentos para os seus servidores sempre que verificada 

a necessidade de melhor capacitá-lo para o desempenho de suas funções, visando dinamizar a 

execução das atividades dos diversos órgãos e ocorrerá periodicamente para efeitos do que trata 
a emenda constitucional nº 19, especialmente no que tange a formação dos Conselhos de Política 

de Administração e de Remuneração de Pessoal e a política de qualificação do servidor público. 

B) Para fins de promoção, considera-se em princípio, que todo servidor tem direito a ser promovido 

de classe, desde que fique demonstrado o cumprimento do interstício de tempo exigido e o 

implemento das exigências formais de promoção. 

C) Suspendem a contagem para fins de promoção, as licenças e afastamentos sem direito a 

remuneração; as licenças para tratamento de saúde no que excederem de noventa dias, mesmo 

quando em prorrogação, exceto as decorrentes de acidente em serviço; e as licenças para 

tratamento de saúde em pessoas da família. 

D) O tempo de exercício exigido na classe imediatamente anterior para fins de promoção para a 

seguinte será sempre de cinco anos. 

E) Fica prejudicada a avaliação, acarretando a interrupção da contagem de tempo de exercício para 

fins de promoção ou concessão de vantagem adicional, sempre que o servidor, dentre outras 

hipóteses, completar três faltas injustificadas ao serviço. 
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QUESTÃO 14 – Nos termos da Lei Municipal nº 63/2003, que dispõe sobre o sistema tributário do 

Município de Candelária, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS tem como fato gerador a prestação de 

serviços exclusivamente por pessoa jurídica, com ou sem estabelecimento fixo. 

B) Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, 

que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 

administrativa plenamente vinculada. 

C) O Imposto sobre a propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU tem como fato gerador a 

propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, por natureza ou acessão física, como definido 

na lei civil, localizado na zona urbana do Município. 

D) Considera-se ocorrido o fato gerador do Imposto sobre a Transmissão "inter vivos", a qualquer 

título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre 

imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição – ITBI no momento 

da transmissão, da cessão ou da permuta dos bens ou dos direitos, respectivamente, transmitidos, 

cedidos ou permutados. 

E) A Taxa de Licença Inicial para Localização, Instalação e Funcionamento, de Vistoria e/ou 

Fiscalização anual, fundada no poder de polícia do município – limitando ou disciplinando direito, 

interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público 

concernente ao Exercício de atividades dependentes de concessão ou autorização do Poder Público 

– tem como fato gerador o desempenho, pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável e com 

observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre a localização, a instalação e o 

funcionamento de estabelecimento, pertinente ao zoneamento urbano, em observância às normas 

municipais de posturas. 

 

 

QUESTÃO 15 – Sobre as disposições do Código de Edificações do Município de Candelária (Lei 
Municipal nº 933/2013 e suas alterações), é INCORRETO afirmar que: 

 

A) Em regra, as obras de construção, ampliação, reforma ou demolição somente podem ser 

executadas após exame, aprovação do projeto e concessão de licença pelo Município e mediante a 

assunção de responsabilidade por profissional legalmente habilitado, cadastrado no Município e em 

dia com os tributos municipais. 

B) O município comunicará ao órgão de fiscalização profissional competente a atuação irregular do 

profissional que incorra em comprovada imperícia, má fé ou direção de obra não licenciada. 

C) Quando o responsável técnico for substituído, esta alteração deverá ser comunicada ao CREA ou 

CAU e à Prefeitura Municipal e ainda fornecer uma descrição das etapas concluídas e as por concluir 

da obra em que ocorrer tal fato. 

D) A Administração examina o projeto arquitetônico no prazo máximo de 30 dias úteis. 

E) A demolição de qualquer edificação só pode ser executada mediante licença requerida ao setor 

competente assinado pelo proprietário e pelo responsável técnico, dispensando, contudo, a emissão 

de documento de responsabilidade técnica. 
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QUESTÃO 16 – Nos termos da Lei Municipal nº 96/2006, que reestrutura o Regime Próprio de 

Previdência Social dos Servidores Efetivos do Município de Candelária, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 

A) O servidor público ativo do Município, titular de cargo efetivo nos Poderes Executivo e Legislativo, 

suas autarquias e fundações, bem como aquele que estiver em disponibilidade remunerada, é 

segurado do RPPS. 

B) A cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, salvo quando retornar à atividade como titular 

de cargo de provimento efetivo implica perda da condição de segurado do RPPS. 

C) Permanece filiado ao RPPS, na qualidade de segurado, o servidor ativo que estiver em 

disponibilidade remunerada. 

D) A perda da qualidade de dependente, no Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Efetivos do Município, ocorre, para o cônjuge, pela separação judicial ou divórcio, ainda 

que assegurada a prestação de alimentos. 

E) A inscrição do segurado é automática e ocorre quando da investidura no cargo. 

 

 
QUESTÃO 17 – Considerando o disciplinado pela Lei Municipal nº 874/2013, que reorganiza a 

estrutura administrativa básica dos serviços municipais do Município de Candelária, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

A) O Vice-Prefeito pode ser designado para exercer cargo em comissão no Município, com direito a 

opção remuneratória. 

B) Os pareceres da Procuradoria Geral do Município terão força normativa em toda área administrativa 

do Município quando homologados pelo Prefeito. 

C) O Setor de Trânsito será o órgão executivo de trânsito para efeitos do que determina a Lei Federal 
nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), encarregado de coordenar as ações relacionadas à 

circulação viária no âmbito municipal e terá como responsável o Secretário Municipal de 

Administração, que será considerado autoridade de trânsito para todos os efeitos legais. 

D) O Prefeito Municipal expedirá decreto contendo a estrutura e as atribuições dos setores que 

integram os órgãos componentes da organização administrativa básica do Município. 

E) Os Conselhos Municipais, o Sistema de Controle Interno, a Junta Administrativa de Recursos de 

Infrações (JARI) e a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil tem suas estruturas e atribuições 

contidas nas leis municipais que os criaram e instituíram. 

 

 

QUESTÃO 18 – Segundo o disposto na Constituição Federal, é competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, EXCETO: 

 

A) Preservar as florestas, a fauna e a flora. 

B) Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. 

C) Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social 

dos setores desfavorecidos. 

D) Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos 

hídricos e minerais em seus territórios. 

E) Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do 

uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 
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QUESTÃO 19 – Conforme o disposto na Constituição Federal de 1988, no que se refere à 

Administração Pública, assinale a alternativa correta. 

 

A) Durante o prazo prorrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso 

público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados 

para assumir cargo ou emprego, na carreira. 

B) É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de 

remuneração de pessoal do serviço público. 

C) As funções de confiança, exercidas preferencialmente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e 

os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e 

percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 

assessoramento. 

D) A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da 

administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais 

agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos 

cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não 

poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, 

aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, 

o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados 

Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal 

de Justiça, limitado a noventa e cinco por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do 

Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do 

Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos. 

E) Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público serão computados e acumulados para 

fins de concessão de acréscimos ulteriores. 

 

 
QUESTÃO 20 – Segundo o disposto na Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), 

assinale a alternativa INCORRETA quanto ao procedimento administrativo e processo judicial. 

 

A) Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja 

instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade, desde que domiciliada 

no local do dano. 

B) A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de 

Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. 

C) Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou 

à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do sequestro dos bens 

do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. 

D) A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa 

jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar. 

E) A sentença que julgar procedente ação civil de reparação de dano ou decretar a perda dos bens 

havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o caso, em favor 

da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 

QUESTÃO 21 – Em relação ao Brasão do Município de Candelária, criado pela Lei nº 06/1970, analise 

as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.  

 

 
 

(  ) Como suportes, há um ramo de soja à direita do escudo e um de arroz à esquerda, ambos 

florescentes e de sua cor, representando a agricultura, como que a sustentar o brasão da forma 

como ostentam a economia do município. 

(  ) Em cima, tem-se a coroa mural de prata, com três torres indicando que o município se originou 

de uma freguesia. 

(  ) Trata-se de um escudo orlado em prata, em campo de sable, meia águia alada lembrando a 

colonização germânica do município, e aquartelado pela Cruz de Cristo em ouro, em lembrança 

ao povo luso. 

(  ) No primeiro quartel, em campos de goles, aparece um facho acesso, em ouro, simbolizando o 

espírito valoroso e decidido dos primeiros colonizadores e que se estende através da história do 

Município, como símbolo do ideal e devotamento às causas comuns. 

(  ) No segundo quartel, em campo de blau, está o Morro da Borússia, o mais alto ponto isolado do 

Estado, e que com o Arco do Monumento do Imigrante, em prata, no terceiro quartel em campo 

sinople, constituem pontos de atração turística do município.  

 

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

 

A) F – V – F – V – V. 

B) F – V – V – V – F. 

C) V – F – F – V – F. 

D) V – F – V – F – F. 

E) V – V – F – F – V. 

 

 

QUESTÃO 22 – Leia a seguinte manchete: “Nova lei do 'stalking' já teve 1.085 boletins de ocorrência 

no RS em três meses e 686 nos primeiros 30 dias em SP” (Fonte: extra.globo.com, de 06/07/2021). 

 

Em abril, foi sancionada uma lei que incluiu, no Código Penal, o crime de ____________, também 

conhecido como “stalking”, termo que tem origem do inglês. 

 

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

 

A) concussão 

B) feminicídio 

C) incitação ao suicídio 

D) peculato 

E) perseguição 
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QUESTÃO 23 – Leia a seguinte notícia “Estados celebram Dia da Mulher Negra Latino-Americana e 

Caribenha com marcha virtual, caminhada e intervenções artísticas. O dia foi reconhecido pela Lei           

nº 12.987 em 2014, homenageando uma das mulheres que é símbolo de resistência e liderança na 

luta contra a escravização”. (Texto adaptado. Fonte: g1.globo.com, de 25/01/2021). 

 

Qual o nome dessa mulher que, após a morte do marido (José Piolho), liderou o Quilombo de Quariterê 

localizado no atual estado do Mato Grosso e se tornou heroína para o povo negro do país? 

 

A) Antonieta de Barros.  

B) Carolina Maria de Jesus.  

C) Maria Firmina dos Reis.  

D) Ruth de Souza.  

E) Tereza de Banguela. 

 

 

QUESTÃO 24 – Cada vez mais, os movimentos sociais se preocupam em proporcionar mais inclusão 

para as pessoas. O movimento, que nasceu com a sigla GLS, busca lutar pelos direitos e inclusão de 

pessoas de diversas orientações sexuais e identidades de gênero. Ao longo dos anos, o movimento 

passou por transformações e passou a incluir pessoas não heterossexuais e não cisgênero, com 

recentes atualizações, atualmente denominada pela sigla LGBTQIA+, é um movimento político e social 

que luta por mais igualdade e respeito à diversidade.  

 

 
 

No que se refere à letra Q (Queer), assinale abaixo a alternativa mais adequada ao seu significado. 

 

A) Diz respeito aos homens e às mulheres que sentem atração afetivo/sexual pelos gêneros masculino 

e feminino.  

B) São pessoas que transitam entre as noções de gênero, como é o caso das drag queens. A teoria 

defende que a orientação sexual e a identidade de gênero não são resultado da funcionalidade 

biológica, mas de uma construção social. 

C) São as pessoas que não sentem atração sexual por outras pessoas, independentemente do gênero. 

Existem diferentes níveis, e é comum essas pessoas não verem as relações sexuais humanas como 

prioridade. 

D) São homens que sentem atração afetiva/sexual pelo mesmo gênero, ou seja, outros homens. 

E) São mulheres que sentem atração afetiva/sexual pelo mesmo gênero, ou seja, outras mulheres. 
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QUESTÃO 25 – Novas mutações do vírus SARS-CoV-2 são esperadas. Isso é um comportamento 

comum, porque, à medida que o vírus se espalha, ele pode sofrer muitas modificações genéticas. 

Porém, as notícias de novas variantes preocupam, deixando dúvidas sobre seu real impacto no curso 

da pandemia de Covid-19. Abaixo, segue o quadro das variantes detectadas recentemente: 

 

 
 

Nesse contexto, relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as terminologias sobre o tema acima às 

suas definições. 

 

Coluna 1 

1. Mutação. 

2. Variante. 

3. Cepa. 

  

Coluna 2 

(  ) Quando um agrupamento viral, dentro de uma linhagem, desenvolve uma capacidade de 

transmissão, de se multiplicar, de produzir sintomas nos infectados, ou de estimular resposta no 

organismo que diferente do seu ascendente/vírus original. 

(  ) Pode ser entendida como o vírus que mudou durante seu processo de replicação. Ou seja, quando 

a alteração no material genético começa a aparecer inúmeras vezes em uma população, e assume 

um comportamento “fixo” de recorrência.  

(  ) É uma mudança que ocorre de forma aleatória no material genético. Essas alterações ocorrem 

com frequência e não necessariamente deixam o vírus mais forte ou mais transmissível. 

 

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

 

A) 2 – 3 – 1. 

B) 3 – 1 – 2. 

C) 3 – 2 – 1. 

D) 2 – 1 – 3. 

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

 

QUESTÃO 26 – Um triângulo retângulo tem como medida dos lados, em centímetros, os seguintes 

números naturais: x, x+14 e x+16. A soma da medida dos lados desse triângulo, em cm, é: 

 

A) 70. 

B) 65. 

C) 60. 

D) 55. 

E) 50. 

 

 

QUESTÃO 27 – A movimentação econômica de um município é calculada pela média ponderada. 

Considerando o agronegócio com peso 4, a indústria com peso 3 e os serviços com peso 3. Se em 

determinado mês essas respectivas áreas registraram transações nos valores de R$ 30.000,00,          

R$ 50.000,00 e R$ 25.000,00, então a média ponderada dessa movimentação econômica é: 

 

A) R$ 35.000,00. 

B) R$ 34.700,00. 

C) R$ 34.600,00. 

D) R$ 34.500,00. 

E) R$ 34.200,00. 

 

 

QUESTÃO 28 – No ano de 2019, foram internados no hospital municipal 846 indivíduos, entre 60 e 

74 anos, com pneumonia. Se no ano de 2020 ocorreu um aumento de 17,5% de internamentos com 

essa especificação, então quantos indivíduos aproximadamente foram internados? 

 

A) 148. 

B) 212. 

C) 698. 

D) 890. 

E) 994. 

 

 

QUESTÃO 29 – Considere o valor-lógico das seguintes proposições simples: 

 

André é funcionário com graduação completa é verdadeira. 

André tem mais de 40 anos é falsa. 

 

A alternativa que apresenta uma sentença verdadeira para o conetivo da conjunção e negação é: 

 

A) Se André tem mais de 40 anos, então ele é funcionário com graduação completa. 

B) André é funcionário com graduação completa, mas não tem mais de 40 anos. 

C) André não é funcionário com graduação completa, contudo tem mais de 40 anos. 

D) André não é funcionário com graduação completa ou tem mais de 40 anos. 

E) André é funcionário com graduação completa, entretanto tem mais de 40 anos. 
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QUESTÃO 30 – O volume de um cilindro circular reto de altura de 5 m é de 180m3. O volume 

correspondente a um cilindro de mesma altura, mas de metade da medida do raio da base é de:  

 

A) 45 m3. 

B) 75 m3. 

C) 60 m3. 

D) 90 m3. 

E) 110 m3. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Para responder às questões de 31 a 33, considere o Tratado de Audiologia (BEVILACQUA, 

2012). 

 

QUESTÃO 31 – Sobre Sistema Auditivo Central, analise as assertivas abaixo: 

 

I. Quando as fibras nervosas saem da cóclea em direção ao tronco encefálico, os feixes de fibras 

que formam o ramo coclear do nervo auditivo estão organizados de forma tonotópica. 

II. O padrão de codificação da intensidade de formas ipsi e contralateral é constante nas vias 

auditivas centrais, tanto no tronco encefálico quanto no talamocortical. 

III. Quando o sinal elétrico transmitido pelas fibras neurais que compõem o nervo auditivo passa para 

o tronco encefálico, ocorrem sinapses numa estação única, conduzida pelo nervo radial. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 32 – Sobre mascaramento clínico, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Supermascaramento é o nível almejado pelo avaliador. 

B) O uso adequado do ruído mascarador permite ficar seguro diante de qualquer resultado obtido na 

avaliação audiológica convencional. 

C) Submarcaramento é um mascaramento insuficiente. 

D) Na avaliação audiológica, pode ocorrer audição cruzada, ocasionando uma curva-sombra. 

E) O emprego de fórmulas, dissociado do raciocínio clínico, pode resultar em respostas imprecisas. 

 

 

QUESTÃO 33 – Sobre emissões otoacúscticas (EOA ou OEA), analise as assertivas abaixo e assinale 

V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Kemp as definiu como a liberação de energia sonora na cóclea, que se propaga na orelha média 

até alcançar o meato acústico externo. 

(  ) São sons emitidos pelas células ciliadas externas da cóclea, como subproduto de feedback 

mecânicos. 

(  ) É um procedimento subjetivo, invasivo, de razoável duração, que não necessita de tratamento 

acústico. 

(  ) Gold sugeriu que as EOA espontâneas são sons gerados mesmo na ausência de estimulação. 

 

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

 

A) V – F – V – F. 

B) V – V – F – V. 

C) F – V – V – V. 

D) F – F – F – V. 

E) V – V – F – F. 
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QUESTÃO 34 – Com base na cartilha “Contribuição da Fonoaudiologia para o avanço no SUS”, do 

Conselho Federal de Fonoaudiologia, analise as assertivas abaixo sobre o Serviço de Atenção 

Domiciliar (SAD): 
 

I. O SAD tem como objetivo reorganizar o processo de trabalho das equipes que prestam cuidado 

domiciliar na atenção básica, ambulatorial e hospitalar, para a redução da demanda de 

atendimento hospitalar ou do período de permanência de usuários internados. 

II. As Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) são compostas por enfermeiro, 

médico, técnico de enfermagem e fisioterapeuta ou assistente social. As Equipes Multiprofissionais 

de Apoio (EMAP) são constituídas por, no mínimo, três profissionais de nível superior, selecionados 

entre diversas categorias, sendo que um desses profissionais é o fonoaudiólogo. 

III. Entre as atribuições do fonoaudiólogo no SAD, está a reabilitação de pessoas com deficiência 

permanente ou transitória, que necessitem de atendimento contínuo, até apresentar condições 

de frequentarem serviços de reabilitação. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 35 – Conforme o “Caderno 33 – Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento”, do 

Ministério da Saúde, analise as assertivas abaixo sobre os benefícios do aleitamento materno e 

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

(  ) Diminuição de morbidade, especificamente relacionada a infecções como: meningite bacteriana, 

bacteremia, diarreia, infecção no trato respiratório, enterocolite necrosante, otite média, infecção 

do trato urinário e sepse de início tardio em recém-nascidos pré-termo. 

(  ) Alguns estudos sugerem diminuição das taxas de morte súbita do lactente. 

(  ) Reduz o risco de hospitalização por vírus sincicial respiratório. 

(  ) Protege contra o desenvolvimento de dermatite atópica. 
 

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

A) F – F – F – F. 

B) V – F – V – F. 

C) V – V – V – V. 

D) V – V – F – V. 

E) F – V – V – V. 
 

 

QUESTÃO 36 – Com base na cartilha “Contribuição do fonoaudiólogo educacional para seu município 

e sua escola”, do Conselho Federal de Fonoaudiologia, analise as assertivas a seguir: 
 

I. A Fonoaudiologia Educacional é uma área da Fonoaudiologia voltada ao estudo e atuação para a 

promoção da Educação, em todos os níveis ou modalidade de ensino. 

II. Na escola, o fonoaudiólogo poderá atuar para evitar a evolução de problemas relacionados à 

aquisição da escrita; alterações na oralidade; os comprometimentos vocais; problemas auditivos; 

distúrbios das estruturas e funções estomatognáticas, que afetam a articulação, a respiração, a 

deglutição e a mastigação. 

III. Sempre que necessário, o fonoaudiólogo indicará atendimentos clínicos no próprio ambiente 

escolar. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 37 – Conforme o livro “Disfagia Infantil” (LEVY; ALMEIDA, 2018), sobre a avaliação 

fonoaudiológica para o delineamento da intervenção na disfagia pediátrica, analise as assertivas 

abaixo: 
 

I. O uso de instrumentos de avaliação padronizado permite a obtenção de parâmetros de forma 

sistematizada, o que terá como consequência um diagnóstico mais preciso e condutas mais 

assertivas. 

II. O principal objetivo da anamnese na avaliação fonoaudiológica é o de descobrir histórico de 

disfagia entre antecedentes familiares, pela questão hereditária. 

III. A avaliação da disfagia é contraindicada em lactentes em aleitamento materno. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 
 

 

Para responder às questões 38, 39 e 40, considere o Tratado de Fonoaudiologia (LOPES 

FILHO, 2013). 
 

QUESTÃO 38 – Quanto à atuação fonoaudiológica nos distúrbios miofuncionais orofaciais, assinale a 

alternativa INCORRETA. 
 

A) Hierarquicamente, a instalação da respiração nasal, permitindo um adequado funcionamento de 

lábios e língua, impõe-se como o primeiro objetivo a ser atingido. 

B) Quanto à mastigação, desde que a oclusão dentária permita, deverá ser trabalhada desde o início 

do atendimento, de preferência utilizando alimentos diversos. 

C) No tratamento de alterações da deglutição, deve-se estimular pressão extraoral e posicionamento 

interdental da língua. 

D) Em paralelo ao treino funcional da respiração e deglutição, o fortalecimento da musculatura 

responsável pela oclusão labial e pelo posicionamento da língua poderá ser trabalhado por meio de 

exercícios isotônicos e isométricos associados. 

E) São comuns distorções fonêmicas associadas às alterações miofuncionais orofaciais e a fala 

também é influenciada pela oclusão dentária, pela mordida e pelo frênulo lingual. 
 

 

QUESTÃO 39 – Quanto à avaliação fonoaudiológica da voz, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) O ataque vocal diz respeito ao início da produção sonora e correlaciona-se com a adução glótica. 

B) O picht é o parâmetro clínico que corresponde à percepção auditiva da intensidade. 

C) O efeito da ressonância compreende a projeção do som no espaço associada à modificação do sinal 

laríngeo pelas estruturas do trato fonatório. 

D) O modo respiratório, oral ou misto, interfere no aquecimento, umidade e filtragem do ar. 

E) O uso harmônico e eficiente entre respiração, fonação e articulação gera a coordenação 

pneumofonoarticulatória. 
 

 

QUESTÃO 40 – Quanto às estruturas afetadas nas fissuras labiopalatinas (SPINA, 1972), analise as 

assertivas abaixo: 
 

I. Pré-forame incompleta afeta somente lábio (unilateral direita, esquerda ou bilateral). 

II. Pós-forame completa afeta somente palato duro e palato mole. 

III. Transforame afeta lábio, alvéolo, palato duro e palato mole (unilateral direita, esquerda ou 

bilateral). 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 


