
 

 

 

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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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.     
 

Água para os músculos 
 

Equipe Vida e Saúde 
 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

 

Beber bastante água é um hábito que todo mundo sabe que precisa adquirir. Mas você sabe 

quais são os principais efeitos da água nos seus músculos    Talvez os benefícios abaixo o 

motivem a beber mais  

O primeiro deles é que a sua performance no exercício físico ficará melhor. Os músculos 

precisam de um bom equilíbrio de eletrólitos, como potássio e magnésio, para funcionar 

corretamente. Sem hidratação adequada, os eletrólitos podem não ser trocados facilmente e os 

músculos podem perder a gordura e ficar propensos a cãibras. Se você estiver trabalhando na 

construção muscular, não terá essa intensidade se não estiver hidratado.  

Além disso, assim como os outros músculos, o coração também precisa de água para 

funcionar corretamente. Se você não estiver bebendo água suficiente, a frequência cardíaca 

aumenta e a pressão arterial diminui.  

Portanto, manter o coração saudável através da hidratação é muito importante, pois a falta 

de água exige maior esforço do músculo cardíaco para bombear sangue para os órgãos. 
 

(Disponível em: https://www.revistavidaesaude.com.br/agua-para-os-musculos/ - texto adaptado 
especialmente para esta prova.) 

 

 

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

A) Apesar da importância de beber água, sentir câimbras nos músculos não tem possível relação com 

a hidratação. 

B) Para uma boa performance no exercício físico, é necessário garantir refeições ricas em potássio e 

magnésio. 

C) Quando não bebemos água suficiente, o coração tende a diminuir o ritmo cardíaco para poupar 

energia. 

D) O músculo cardíaco, quando está com a hidratação em dia, faz mais esforço para bombear sangue 

aos órgãos. 

E) O coração, por também possuir formação muscular, precisa estar hidratado para funcionar da 

maneira correta. 
 

 

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

I. O desempenho no exercício físico melhora quando bebemos a quantidade adequada de água. 

II. A frequência cardíaca e a pressão arterial podem sofrer alterações em caso de hidratação 

insuficiente. 

III. Segundo a pesquisa mencionada no texto, a relação entre a hidratação e a saúde dos músculos é 

algo que todos já sabemos. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 03 – Quais sinais de pontuação substituem corretamente as figuras nas linhas 02 e 03, 

respectivamente? 
 

A) ponto-final – vírgula. 

B) vírgula – vírgula.  

C) ponto de interrogação – ponto-final. 

D) vírgula – dois-pontos. 

E) vírgula – ponto-final. 
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QUESTÃO 04 – Qual palavra pode substituir a palavra “adequada” (linha 06) sem alterar o sentido 

do texto? 

 

A) Extrema. 

B) Insuficiente. 

C) Exagerada. 

D) Apropriada. 

E) Intensa. 

 

 

QUESTÃO 05 – Qual das alternativas abaixo apresenta uma palavra de sentido antônimo à “bom” 

(linha 05)? 

 

A) Ruim. 

B) Ideal. 

C) Suficiente. 

D) Indicado. 

E) Mal. 

 

 

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que apresenta a correta separação silábica da palavra 

“corretamente” (linha 06). 

 

A) co-rre-ta-men-te. 

B) cor-re-ta-men-te. 

C) cor-re-tamen-te. 

D) corre-ta-men-te. 

E) cor-re-ta-mente. 

 

 

QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa que contém palavra com o mesmo número de sílabas e com a 

sílaba tônica no mesmo lugar que a palavra “precisa”. 

 

A) Hábito. 

B) Cardíaca.  

C) Sangue. 

D) Hidratado.  

E) Bebendo. 

 

 

QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa que contém o número correto de fonemas da palavra 

“hidratado” (linha 08). 

 

A) 5. 

B) 6. 

C) 7. 

D) 8. 

E) 9. 

 

 

QUESTÃO 09 – No trecho “Além disso, assim como os outros músculos, o coração também precisa 

de água”, retirado do texto, a palavra “coração” é classificada como um(a): 

 

A) Advérbio. 

B) Pronome. 

C) Adjetivo. 

D) Preposição. 

E) Substantivo. 
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QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa que apresenta um artigo, um adjetivo e um substantivo, todos 

retirados do texto, nesta ordem. 

 

A) os (l. 02 – primeira ocorrência) – importante (l. 12) – intensidade (l. 08). 

B) a (l. 04) – maior (l. 13) – sua (l. 04). 

C) pois (l. 12) – bom (l. 05) – músculo (l. 13). 

D) um (l. 05) – hidratado (l. 08) – beber (l. 03). 

E) deles (l. 04) – saudável (l. 12) – pressão (l. 11). 

 

 

QUESTÃO 11 – A palavra “hábito” é classificada como proparoxítona. Assinale a alternativa que 

apresenta palavra de mesma classificação. 

 

A) Equilíbrio. 

B) Exercícios. 

C) Músculos. 

D) Saudável. 

E) Água. 

 

 

QUESTÃO 12 – A palavra “potássio” é escrita com -SS. Assinale a alternativa que contém palavra 

que deve ser escrita da mesma forma. 

 

A) Inven__ão. 

B) A__ociação.  

C) A__entuação. 

D) Te__oura. 

E) Esfor_ado. 

 

 

QUESTÃO 13 – Assinale a alternativa que apresenta palavra ou expressão que poderia substituir 

“portanto” (linha 12), sem alterar o sentido do texto. 

 

A) Porém. 

B) Conforme. 

C) Porque. 

D) Sendo assim. 

E) Entretanto. 

 

 

QUESTÃO 14 – Qual das alternativas abaixo apresenta uma palavra que contém dígrafo? 

 

A) Abaixo. 

B) Pressão. 

C) Talvez. 

D) Água. 

E) Exercício. 

 

 

QUESTÃO 15 – O verbo “exige” (linha 13) está flexionado no tempo verbal: 

 

A) Presente. 

B) Pretérito perfeito. 

C) Futuro do presente. 

D) Pretérito imperfeito. 

E) Futuro do pretérito. 
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QUESTÃO 17 – De acordo com o previsto na Constituição Federal de 1988, são bens da União: 

 

A) Os recursos minerais, exceto os do subsolo. 

B) As cavidades naturais subterrâneas, mas não os sítios arqueológicos e pré-históricos. 

C) Os potenciais de energia hidráulica e eólica. 

D) As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. 

E) Os terrenos de marinha, excetuados seus acrescidos. 

 

 

QUESTÃO 18 – Nos termos da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, as autarquias, sociedades 

de economia mista, empresas públicas e as fundações instituídas ou mantidas pelo Estado integram 

a administração indireta. Sobre estes entes, assinale a alterativa correta, de acordo com o previsto 

na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

A) As empresas públicas instituídas pelo Estado são equiparadas às autarquias, regendo-se por todas 

as normas a estas aplicáveis. 

B) Às sociedades de economia mista aplicam-se as regras atinentes às autarquias. 

C) Às empresas públicas aplicam-se as normas pertinentes às sociedades de economia mista. 

D) A criação, extinção, fusão, incorporação ou cisão de qualquer entidade da administração indireta 

independe de lei específica. 

E) A alienação do controle acionário de sociedade de economia mista depende de lei específica, 

mediante aprovação por maioria simples dos membros da Assembleia Legislativa. 

 

 

QUESTÃO 19 – Sobre o direito à cultura, à educação, ao esporte e ao lazer, previsto no Estatuto 
Estadual da Igualdade Racial (Lei Estadual nº 13.694/2011, do Rio Grande do Sul), assinale a 

alternativa correta. 

 

A) O Poder Público promoverá políticas e programas de ação afirmativa que assegurem igualdade de 

acesso ao ensino público para os negros, em todos os níveis de educação, proporcionalmente a sua 

parcela na composição da população do Estado, ao mesmo tempo em que incentivará os 

estabelecimentos de ensino privado a adotarem tais políticas e programas. 

B) O Estado poderá promover o acesso dos negros ao ensino gratuito, às atividades esportivas e de 

lazer ou, alternativamente, apoiar a iniciativa de entidades que mantenham espaço para promoção 

social desta parcela da população. 

C) Nas datas comemorativas de caráter cívico, as instituições públicas e privadas de ensino deverão 

inserir nas aulas, palestras, trabalhos e atividades afins, dados históricos sobre a participação dos 

negros nos fatos comemorados. 

D) As instituições de ensino deverão respeitar a diversidade racial quando promoverem debates, 

palestras, cursos ou atividades afins, independentemente do convite de negros para discorrer sobre 

os temas apresentados. 

E) Nas instituições de ensino, públicas e privadas, deverá ser oportunizado o aprendizado e a prática 

da capoeira, como atividade esportiva, cultural e lúdica, sendo obrigatória a participação dos 

mestres tradicionais de capoeira para atuarem como instrutores desta arte-esporte. 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 16 – Segundo o disposto na Constituição Federal de 1988, é privativo de brasileiro nato o 

cargo de: 

 

A) Ministro do Supremo Tribunal de Justiça. 

B) Ministro da Justiça. 

C) Senador da República. 

D) Deputado Federal. 

E) Oficial das Forças Armadas. 
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QUESTÃO 20 – Dandara pretende gravar uma versão cinematográfica da obra “Quarto de despejo”, 

de autoria da poetisa e compositora brasileira Carolina Maria de Jesus. Diante de tal situação, analise 

as assertivas a seguir, à luz do Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010): 
 

I. Na produção do filme, em sendo destinado à veiculação por emissoras de televisão e salas 

cinematográficas, Dandara deverá conferir oportunidade de emprego a atores, figurantes e 

técnicos negros. 

II. Caso seja financiada por sociedade de economia mista federal, a produção de Dandara deverá 

incluir cláusula de participação de artistas negros nos contratos de realização do filme. 

III. É vedada a requisição de auditoria por órgão do poder público federal, para comprovação da 

garantia de prática de iguais oportunidades de emprego. 
 

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 21 – De acordo com a Lei Municipal nº 91/2005, que instituiu o Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos do Município de Candelária, o servidor ocupante de cargo em comissão, poderá 

ser nomeado concomitantemente para cargo diverso do seu, interinamente, sem prejuízo das 

atribuições que ocupa atualmente, hipótese em que: 
 

A) Responderá por duas pastas, porém deverá optar pela remuneração de um deles, durante o período 

da interinidade. 

B) Responderá por duas pastas, cumulando a remuneração de ambos os cargos, durante o período da 

interinidade. 

C) Responderá apenas pelo cargo interino, devendo optar pela remuneração de um deles, durante o 

período da interinidade. 

D) Responderá apenas pelo cargo interino, percebendo, obrigatoriamente, a maior remuneração, 

durante o período da interinidade. 

E) Responderá apenas pelo cargo interino, percebendo, obrigatoriamente, a maior remuneração, de 

forma permanente, a partir de então. 
 

 

QUESTÃO 22 – Segundo o disposto na Lei Municipal nº 410/2009 de Candelária, que dispõe sobre os 

quadros de cargos e funções públicas do município, interfere na caracterização de efetivo exercício o 

seguinte evento: 
 

A) A licença à gestante. 

B) A licença à adotante. 

C) A licença por acidente no trabalho. 

D) As férias. 

E) O exercício de cargo em comissão em órgão Estadual ou Federal. 
 

 

QUESTÃO 23 – À luz do disposto na Lei Municipal nº 410/2009, que dispõe sobre os quadros de 

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

A) Cargo é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor público, mantidas 

as características de criação por Lei, denominação própria, número certo e retribuição pecuniária 

padronizada. 

B) Proventos é a remuneração conferida pelo servidor no ato de sua aposentadoria, conforme critérios 

estabelecidos em Lei. 

C) Categoria funcional é o conjunto de cargos de provimento efetivo para os quais os servidores 

poderão ascender através de classes, mediante promoção. 

D) 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, sendo seu exercício e sua nomeação, de livre nomeação e 

exoneração do Prefeito Municipal e provido alternativamente pela forma de CC (Cargo em 

Comissão) ou FG (Função Gratificada). 

E) Classe é a graduação de retribuição pecuniária dentro da categoria funcional, constituindo a linha 

de promoção. 
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QUESTÃO 24 – De acordo com a Lei nº 8.429/1992, Lei de Improbidade Administrativa, compreende 

ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito: 

 

A) Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de 

mercado. 

B) Conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou 

regulamentares aplicáveis à espécie. 

C) Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, 

teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. 

D) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de 

bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado. 

E) Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias 

firmadas pela administração pública com entidades privadas. 

 

 

QUESTÃO 25 – Segundo a Lei nº 96/2006 do Município de Candelária, não é beneficiário do Regime 

Próprio de Previdência Social do Município, na condição de dependentes: 

 

A) O cônjuge do segurado. 

B) O irmão do segurado, não emancipado, de qualquer condição, maior de vinte e um anos e menor 

de vinte e quatro anos estudante. 

C) O irmão do segurado, não emancipado, inválido. 

D) Os pais do segurado. 

E) O filho do segurado, não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

QUESTÃO 26 – Com a denominação de Candelária, o território foi elevado à categoria de município, 
pelo Decreto Estadual nº 3493/1925, desmembrando-se de: 

 

A) Caçapava do Sul. 

B) Cachoeira do Sul. 

C) Rio Pardo. 

D) Santa Cruz do Sul. 

E) Santa Maria. 

 

 

QUESTÃO 27 – Assinale abaixo a alternativa que NÃO corresponde a um ponto turístico do Município 

de Candelária. 

 

A) Ponte do Império. 

B) Gruta dos Índios. 

C) Cascata da Ferradura. 

D) Casa de Cultura Marco Mallmann. 

E) Balneário Carlos Larger. 

 

 

QUESTÃO 28 – A Organização das Nações Unidas (ONU) comemorou, em outubro de 2020, seu 75º 

aniversário. Criada em 1945, após o término da Segunda Guerra Mundial, a organização tem entre 

seus principais propósitos: 

 

A) Amenizar os impactos do custo de vida aos voluntários das ONGs em todo o mundo em 

contrapartida com as ações realizadas. 

B) Direcionar a saúde internacional dentro do sistema das Nações Unidas e liderar parceiros nas 

respostas globais à saúde. 

C) Legislar e acompanhar as transações econômicas e comerciais realizadas entre diferentes países. 

D) Manter a paz e a segurança mundial. 

E) Garantir a estabilidade econômica internacional. 
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QUESTÃO 29 – Um dos artistas mais populares e admirados do país morreu em maio de 2021, aos 

42 anos, vítima de Covid-19. O ator e humorista foi o criador de Dona Hermínia e de outros 

personagens inesquecíveis no teatro, na TV e no cinema. Qual o nome desse humorista? 

 

A) Tom Cavalcante. 

B) Paulo Gustavo. 

C) Marcelo Adnet. 

D) Leandro Hassum. 

E) Fábio Porchat. 

 

 

QUESTÃO 30 – Abaixo, é demonstrado o relatório de vacinação na cidade de Candelária até o dia 20 

de julho de 2021: 

 

 
 

Das vacinas citadas na imagem, quais devem ser aplicadas em duas doses para se ter corretamente 

a imunização contra a Covid-19? 

 

I. AstraZeneca. 

II. Conoravac. 

III. Janssen. 

IV. Pfizer. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e IV. 

B) Apenas II e III. 

C) Apenas I, II e III.  

D) Apenas I, II e IV.  

E) I, II, III e IV. 
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MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 31 – Ingra vendeu seu celular por R$ 350,00, esse valor representa 56% do que ela havia 

pago no momento da compra, sabendo dessa informação, qual deveria ter sido o valor cobrado por 

Ingra para que ela ganhasse 8% a mais do que pagou no momento da compra? 

 

A) R$ 414,00. 

B) R$ 546,00. 

C) R$ 589,68. 

D) R$ 625,00. 

E) R$ 675,00. 

 

 

Para responder às questões 32 e 33, considere o texto abaixo: 

 

Gael é fã da Liga da Justiça e, no seu último aniversário, ele ganhou de presente de sua mãe 

5 gibis dos super-heróis que fazem parte da liga, conforme mostrado abaixo: 

  

     

Total de 

Páginas 

154 

 

Total de 

Páginas 

198 

Total de 

Páginas 

177 

 

Total de 

Páginas 

96 

Total de 

Páginas 

75 

 

QUESTÃO 32 – Sabendo que Gael leva um minuto e meio para ler cada página, quanto tempo ele 

vai levar para ler os cinco gibis? 

 

I. 1.050 minutos. 

II. 63.000 segundos. 

III. 17 horas e 50 minutos. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III.  

 

 

QUESTÃO 33 – Se Gael reservar duas horas e meia para leitura, por dia, em quantos dias ele 

concluirá a leitura de todos os livros?  

 

A) 6. 

B) 7. 

C) 8. 

D) 9. 

E) 10. 
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QUESTÃO 34 – Analise a expressão abaixo: 

 

1020 ÷ (
12

2
× (5 × 5) − (6 + 8)) 

Qual seu resultado final? 

 

A) 6,71. 

B) 7,13. 

C) 7,5. 

D) 15,45. 

E) 143. 

 

 

QUESTÃO 35 – Érica guardou R$ 1.500,00, referente ao seu último décimo terceiro salário, na 

poupança. Antes de realizar a transferência, ela verificou que naquele instante sua poupança estava 

no valor de R$ 1.200,00. Depois de um período, Érica retirou todo o seu dinheiro da poupança e 

verificou que teve um rendimento, ou seja, um aumento de 0,25%, sendo assim, qual o valor retirado 

por ela? 

 

A) R$ 3.375,00. 

B) R$ 2.808,00. 

C) R$ 2.767,50. 

D) R$ 2.706,75. 

E) R$ 675,00. 

 

 

QUESTÃO 36 – Qual o resultado mais simplificado da operação abaixo: 

 

𝟑

𝟔
 ×  

𝟓

𝟑
 ×  

𝟐

𝟐
 

 

A) 
5

6
 

B) 
10

3
 

C) 
10

12
 

D) 
30

6
 

E) 
30

36
 

 

 

QUESTÃO 37 – Em uma empresa com 50 funcionários, 32 são mulheres. Além disso, sabemos que 

dos 50 funcionários, 32 trabalham na área administrativa. A partir dessas afirmações, é correto 

concluir que: 

 

A) Nenhuma mulher trabalha na área administrativa. 

B) Todas as mulheres trabalham na área administrativa. 

C) No mínimo 14 mulheres trabalham na área administrativa. 

D) No máximo 14 mulheres trabalham na área administrativa. 

E) Exatamente 14 mulheres trabalham na área administrativa. 
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QUESTÃO 38 – Analise a sequência abaixo: 

 

435, 534, 637, 736, _____. 
 

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

 

A) 839 

B) 838 

C) 837 

D) 938 

E) 939 

 

 

QUESTÃO 39 – Analise o diagrama abaixo que representa os projetos da empresa Zogonefrida e o 

total de colaboradores envolvidos em cada projeto. 

 
Após analisar o diagrama, é INCORRETO afirmar que: 

 

A) Existem 68 pessoas envolvidas nos três projetos. 

B) Vinte pessoas estão envolvidas no Projeto 2. 

C) Quarenta e uma pessoas estão envolvidas somente no Projeto 3. 

D) Treze pessoas estão envolvidas em mais de um projeto. 

E) Existe o mesmo total de pessoas envolvidas no Projeto 1 e no Projeto 2. 

 

 

QUESTÃO 40 – Considere que as afirmações abaixo são verdadeiras: 

 

1. Todo cristão gosta de ir à igreja no domingo. 

2. Existem cristãos que rezam o terço. 

 

Com base nessas afirmações, podemos considerar que é verdade que: 

 

A) Todo cristão que gosta de ir à igreja no domingo não reza o terço. 

B) Algum cristão que reza o terço não gosta de ir à igreja no domingo. 

C) Algum cristão que não reza o terço não gosta de ir à igreja no domingo. 

D) Todo cristão que reza o terço não gosta de ir à igreja no domingo. 

E) Algum cristão que gosta de ir à igreja no domingo reza o terço. 

 


