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CONCURSO PÚBLICO– EDITAL 001/2020
Nome do(a) Candidato(a)

Número de Documento

SERVENTE II
Este caderno de questões está constituído de 40 questões:
Língua Portuguesa: 20 Raciocínio Lógico : 10 Legislação: 10
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA
1
2

Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova).
Confira devidamente o caderno de questões; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões
completo ao fiscal.
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Confira seus dados no cartão de respostas: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço
indicado na frente do cartão.
O cartão de respostas deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, sem
rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o
espaço, e não apenas “x”.
Não amasse nem dobre o cartão de respostas; evite usar borracha. É vedada a substituição do cartão de
respostas decorrente de erro cometido por candidato.
Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de
consulta.
O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.
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O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos 1h30 (uma hora e trinta minutos) do
início da prova.
Ao final dos trabalhos, devolva ao Fiscal de Sala o cartão de respostas devidamente preenchido e
assinado.
Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer na sala, a fim de acompanhar os
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de
concluído.
O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação de prova, não
podendo permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários.
O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som.
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6)Em relação às regras de acentuação, pode-se
afirmar que as palavras acentuadas, na tirinha acima,
são classificadas como:
a) Proparoxítonas.
b) Paroxítona.
c) Oxítonas.
d) Nenhuma das alternativas.

LÍNGUA PORTUGUESA
1)Qual das palavras destacadas abaixo
representa um substantivo abstrato:
a) A infância é a melhor fase de nossa vida.
b) Toda aprendizagem requer muita dedicação.
c) Na essência da vida, o importante é ter fé.
d) Nenhuma das alternativas.

NÃO

Leia o texto abaixo e responda a questão abaixo:

2)Assinale a alternativa CORRETA onde a palavra
apresenta a mesma regra de acentuação da palavra
tênue.
a) vôlei
b) protótipo
c) fênix
d) Nenhuma das alternativas.

Canção do dia de sempre
Mario Quintana
Tão bom viver dia a dia...
A vida assim, jamais cansa...
Viver tão só de momentos
Como estas nuvens no céu...

3)O sinal gráfico utilizado na palavra destacada,
denomina-se:
À medida que caminhava por entre as árvores,
reconhecia-se mais e mais,
a) Crase.
b) Agudo.
c) Grave.
d) Nenhuma das alternativas.

7)Considerando as palavras sublinhadas, classificamse como:
a) Verbo, substantivo.
b) Verbo, adjetivo.
c) Adjetivo ,substantivo.
d) Nenhuma das alternativas.
8)Assinale
a
alternativa
que
preenche,
respectivamente, as lacunas do texto, abaixo:
O ____não ______ em repreender os_____ da tribo.
a) pagé, hesitou, exessos
b) pajé, exitou, ecessos
c) pajé, hesitou, excessos
d) Nenhuma das alternativas.

4)Sua voz guardava um tom poético de quem ama a
vida.
O verbo destacado está conjugado no:
a) Presente do indicativo.
b) Pretérito imperfeito do indicativo.
c) Pretérito perfeito do indicativo.
d) Nenhuma das alternativas.

9)"Perder tempo em aprender coisas que não
interessam,
priva-nos
de
descobrir
coisas
interessantes."
Carlos Drummond de Andrade
A palavra que contém o mesmo significado da
sublinhada na frase é:
a) apossa
b) da
c) fornece
d) Nenhuma das alternativas.

Analise a tirinha e responda a questão abaixo:

Leia o texto e responda a questão abaixo:
O tempo que ocorre
A situação que ocorre
Alguém que morre
Tudo passa
A vida é cheia de graça
Lembre-se que em cada momento
Não tem jeito, já passou mais um tempo.
Carlos Drummond de Andrade

5)Na tirinha acima, a palavra em destaque, péssimo
significa :
a) A professora deu péssimo por se tratar de algo muito
bom
b) A professora deu péssimo por se tratar de algo não
muito bom.
c) A professora deu péssimo por se tratar de algo muito
ruim.
d) Nenhuma das alternativas.

10)Assinale a alternativa que contenha a CORRETA
classificação das palavras sublinhadas :
a) Substantivo abstrato, substantivo concreto, adjetivo
simples.
b)Adjetivo composto, substantivo abstrato, substantivo
concreto.
c) Substantivo concreto, adjetivo simples, adjetivo
composto.
d) Nenhuma das alternativas.

Analise a tirinha a seguir e responda a questão abaixo:

Leia a tirinha e responda as questões 11 e 12:
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d)Nenhuma das alternativas.
18)Sobre o significado das palavras, leia os itens:
I - abduzir – sinônimo de afastar, arrebatar e raptar.
II - consociação – sinônimo de conciliação
associação.
III – loquaz - sinônimo de abundante e suntuoso.
Está CORRETO o que se afirma em:
a)I e II, apenas.
b)I e III, apenas.
c)I, II e III.
d)Nenhuma das alternativas.

e

19)Considere a alternativa CORRETA, de acordo com
o termo grifado:
a)Todos na sala estavam assustados, mas não sabiam
dizer-me o porque.
b)Todos na sala estavam assustados, mas não sabiam
dizer-me o por quê.
c)Todos na sala estavam assustados, mas não sabiam
dizer-me o porquê.
d)Nenhuma das alternativas.

11)Com base na leitura da tirinha, a palavra intrepidez
NÃO pode ser empregada pra expressar:
a) sobressalto, receio
b) determinação, ousadia
c) ímpeto, bravura
d)Nenhuma das alternativas.
12)Na oração “reclamar que a comida está fria”, o
verbo em destaque está conjugado no:
a)Presente do indicativo.
b)Infinitivo.
c)Futuro do presente do indicativo.
dNenhuma das alternativas.

20)Substantivos são palavras que nomeiam seres,
lugares, qualidades, sentimentos, noções, entre
outros. É exemplo de substantivo composto:
a)Passatempo.
b)Território.
c)Livraria.
d)Nenhuma das alternativas.

13)Considere a alternativa em que as sílabas estão
separadas, corretamente:
a)A – ssis – ten – te.
b)Su-de-ste.
c)Car – ros – sel.
d)Nenhuma das alternativas.

RACIOCÍNIO LÓGICO
_______________________________________________
21)Dudu pagou na compra de dois relógios a
importância de R$1100,00. O relógio mais caro custou
R$550,25. Quanto custou o relógio mais em conta?
a) R$574,59.
b) R$594,57.
c) R$547,95.
d)Nenhuma das alternativas.

14)É CORRETO afirmar que pressionar é sinônimo de:
a)alinhar
b)bombear
d)apertar
e)Nenhuma das alternativas.
15)Qual das orações, abaixo, NÃO apresenta verbo?
a)Pessimismo leva à fraqueza.
b)Lute com determinação.
c)A esperança seria a maior das forças humanas.
d)Nenhuma das alternativas.

22)Ao organizar talheres em 3 gavetas do armário,
Laura colocou 17 talheres em cada gaveta e ainda
restaram 9. Ao todo, ela tinha para organizar:
a) 60 talheres.
b) 51 talheres.
c) 57 talheres.
d) Nenhuma das alternativas.

16)Observe os itens, abaixo:
I – Essa almofada parece bem fofa, ela é acolchoada?
II – A atriz foi muito debochada em sua resposta ao
entrevistador.
III – Será que todos vão errar a charada?
Das palavras em destaque, estão CORRETAS as
citadas em:
a)I, II e III.
b)II e III, apenas.
c)I, apenas.
d)Nenhuma das alternativas.

23)Josefa comprou uma bola para seu sobrinho. A
bola custa R$ 105,90, mas como foi paga, à vista, ela
teve R$ 42,30 de desconto. Logo, o valor pago pela
bola, foi de:
a) R$ 59,10.
b) R$ 49,10.
c) R$ 63,60.
d) Nenhuma das alternativas.

17)Com o novo acordo ortográfico, o alfabeto
português é composto por 26 letras, sendo o k uma
delas. Qual das palavras, indicadas abaixo, se
escreve com a letra k, após a mudança?
a)Kilograma.
b)Kamikaze.
c)Kilômetro.

24)Se uma pessoa pedalar, durante 2 horas e 45
minutos, todos os dias, em dez dias, essa pessoa terá
pedalado por quantos minutos, no total de:
a) 1300 minutos.
b) 1 200 minutos.
c) 1650 minutos.
d) Nenhuma das alternativas.
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alterações de Sant`Ana do Livramento/RS. De acordo
com a lei, seis anos é o tempo mínimo para o exercício
da classe:
a)D.
b)C.
c)B.
d)Nenhuma das alternativas.

25)Edu consegue catalogar 16 mostruários de cores
em 1h 20min. Mantendo esse mesmo ritmo, em 2h
45min Edu conseguirá arquivar um número de
mostruários igual a:
a) 32.
b) 33.
c) 31.
d) Nenhuma das alternativas

33)A Lei Orgânica do Município de Sant’Ana do
Livramento /RS descreve que NÃO é vedado ao
município:
a)outorgar isenções ou anistias fiscais ou permitir a
remissão de dívidas sem interesse público justificado, sob
pena de nulidade do ato.
b)contrair empréstimos externos sem prévia autorização
do Senado Federal.
c)recusar fé aos documentos públicos.
d)Nenhuma das alternativas.

26)Se uma cooperativa produz um volume de 2800
litros de leite, que devem ser armazenados em caixas
de 1000𝒄𝒎𝟑 cada uma, então serão produzidas um
quantitativo de caixas de leite igual a:
a)2800000.
b)280000.
c)28000.
d)Nenhuma das alternativas.

34)Sobre os bens municipais, de acordo com a Lei
Orgânica do Município de Sant’Ana do Livramento
/RS, considere os itens, abaixo:
I - Constituem bens municipais todas as coisas
móveis e imóveis, diretos e ações que, a qualquer
título, pertençam ao Município.
II - A administração dos bens municipais é de
competência do Prefeito, mesmo os que são utilizados
nos serviços da Câmara Municipal.
III - Todos os bens municipais deverão ser
cadastrados com a identificação respectiva.
Está CORRETO o que se afirma em:
a)II e III, apenas.
b) I e III, apenas.
c) I, II e III.
d)Nenhuma das alternativas.

27) Assinale a alternativa CORRETA que apresenta O
Mínimo Múltiplo Comum (MMC) entre 32 e 84:
a)1672.
b) 672.
c)2688.
d)Nenhuma das alternativas.
28)Um filme teve início às 16h 04min no cinema. A
primeira pessoa entrou na sala às 15h 51min 09s. Ela
perdeu 12min 10s na fila da pipoca. Se não tivesse
parado para comprar pipoca, perdendo assim alguns
minutos, ele teria entrado na sala às:
a)15h 38min 59s.
b)15h 53min 03s.
c)15h 27min 43s.
d)Nenhuma das alternativas.

35)De acordo com o artigo 21 da Lei Orgânica do
Município de Sant’Ana do Livramento /RS, os cargos
em comissão e as funções de confiança serão
exercidos, preferencialmente, por:
a)pessoas portadoras de deficiência, bem como para
apenados com bom comportamento.
b)servidores ocupantes de cargos de carreira técnica ou
profissional, nos casos e condições previstas em lei.
c)candidato aprovado em concurso público anterior e
dentro do prazo estabelecido.
d)Nenhuma das alternativas.

29)Encontre a diferença entre os números naturais
9010 e 7291 e assinale alternativa que corresponde ao
seu sucessor:
a)1718.
b)1719.
c)1720.
d)Nenhuma das alternativas.
30) Maria possui em sua bolsa 30% de R$ 580.00,
qual o valor que Maria tem em sua bolsa?
a)R$ 162.00.
b) R$ 174.00.
c)R$ 180.00.
d)Nenhuma das alternativas.

36) De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Sant’Ana do Livramento /RS, Art. 48 - Aos servidores
municipais é assegurada:
a) assistência médica, cirúrgica, hospitalar, odontológica e
cultural.
b) assistência médica, cirúrgica, hospitalar, odontológica e
social.
c) assistência médica, cirúrgica, hospitalar, odontológica e
segurança..
d)nenhuma das alternativas.

LEGISLAÇÃO
31)A Lei municipal nº 2.717, de 29 de outubro de 1990
e alterações de Sant`Ana do Livramento/RS denomina
o agrupamento de cargos da mesma denominação,
com
iguais
atribuições
e
responsabilidades,
constituída de padrões e classes como:
a)Cargo comissionado.
b)Categoria processual.
c)Categoria funcional.
d)Nenhuma das alternativas.

37)Sobre os direitos dos servidores municipais, de
acordo com a Lei Orgânica do Município de Sant’Ana
do Livramento /RS, considere a alternativa CORRETA:
a)décimo terceiro vencimento, com base na remuneração
integral ou no valor da aposentadoria.
b)remuneração do trabalho noturno superior a do diurno,
em pelo menos dez por cento.

32)O tempo de exercício na classe imediatamente
anterior para fins de promoção, é descrito pela Lei
municipal nº 2.717, de 29 de outubro de 1990 e
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c)licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do
vencimento, com duração de cento e trinta e cinco dias.
d)Nenhuma das alternativas.
38)A Lei municipal nº 2.620, de 27 de abril de 1990 e
alterações de Sant’Ana do Livramento /RS, entre os
requisitos para provimento em cargo público
municipal:
I - ter idade mínima de vinte e um anos.
II - estar quites com as obrigações militares e
eleitorais.
III - ter boa conduta pública e privada.
Está CORRETO o que se afirma em:
a)III, apenas.
b)II, apenas.
c)II e III, apenas.
d)Nenhuma das alternativas.
39)De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, qual dos excertos, indicados, abaixo,
refere-se ao direito à liberdade?
a)participar da vida familiar e comunitária, sem
discriminação.
b)inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral.
c)destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas
relacionadas com a proteção à infância e à juventude.
d)Nenhuma das alternativas.

40)Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente,
Complete o trecho a seguir: As crianças menores de
_______________somente
poderão
ingressar
e
permanecer nos locais de apresentação ou exibição
quando acompanhadas dos pais ou responsável.
a)doze anos
b)oito anos
c) dez anos
d)Nenhuma das alternativas.
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