PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO – RS
CONCURSO PÚBLICO– EDITAL 001/2020
Nome do(a) Candidato(a)

Número de Documento

ATENDENTE 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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LÍNGUA PORTUGUESA

b)Uma reflexão sobre o hábito das pessoas de criticar os
outros.
c)O diálogo infantil sobre uso de roupas de adultos.
d)Nenhuma das alternativas.

Leia o texto abaixo e responda as questões de 01 a 03:
A vida é mesmo muito engraçada... E injusta... Para
cada dia maravilhoso de sol e alegria... Existe uma
noite fria, envolta em mistérios...E escuridão!
Mauricio de Sousa

6)Do mesmo modo que a palavra Ridícula é acentuada,
acentua-se a palavra:
a)Diminuída
b)Dominó
c)Látex
d)Nenhuma das alternativas

1)Com base no texto, é classificado como adjetivo:
a)envolta
b)escuridão
c)injusta
d)Nenhuma das alternativas.

7)Qual das palavras, abaixo, extraídas da tira, é
classificada como substantivo simples?
a)Outros
b)Aquilo
c)Zoar
d)Nenhuma das alternativas.

2)Pela leitura do texto é CORRETO afirmar que:
a)A noite fria é envolta em mistérios e escuridão.
b)A vida é engraçada e maravilhosa.
c) Para cada noite misteriosa existe escuridão.
d)Nenhuma das alternativas.

8)Assinale a opção em que se encontra uma palavra
classificada como polissílaba:
a) Enquanto.
b) Gengiva.
c) Massagear.
d) Nenhuma das alternativas.

3)O autor relata que a “A vida é mesmo engraçada”. O
termo sublinhado, poderá ser substituído, sem alterar
o sentido da frase, por:
a)simplesmente
b)verdadeiramente
c)provisoriamente
d)Nenhuma das alternativas.

9)Leia a passagem abaixo e diga a quantidade
CORRETA de numerais, nela presente:
Você deve fazer entre quatro e seis refeições leves
diariamente. E nunca se esqueça de mastigar pelo
menos cem vezes cada garfada. Só para comer, serão
cerca de cinco horas do dia. (...)
Há que se dormir oito horas por noite e trabalhar
outras oito por dia, mais as cinco comendo são vinte e
uma. Sobram três, desde que você não pegue trânsito.
a)Dez
b)Oito
c)Sete
d)Nenhuma das alternativas.

4)Sobre Maurício de Sousa, hoje entre _________ e
tiras de jornais, suas criações chegam a cerca de 50
países. As obras se juntam a livros ilustrados, revistas
de atividades, álbum de figurinhas, CDs, livros
__________e livros em braile, jogos, brinquedos,
papelaria, entre outros.
Assinale a alternativa que preenche respectivamente,
as lacunas do texto:
a)quadrinhos – tridimensional
b)quadrinhos – tridimencional
c)cuadrinhos – tridimenssional
d)Nenhuma das alternativas.

10) O substantivo diabetes pode ser flexionado tanto
no gênero masculino quanto no gênero feminino, o
mesmo ocorre na opção:
a) personagem
b) musse
c) champanha
d) Nenhuma das alternativas.

Leia a tirinha para responder às questões de 05 a 07:

11)No trecho, Se os amigos não merecem uma certa
cordialidade, se o verbo merecer for conjugado no
Pretérito mais-que-perfeito do indicativo, teremos a
seguinte oração:
a)Se os amigos não merecerão uma certa cordialidade,
b)Se os amigos não mereceram uma certa cordialidade,
c)Se os amigos não mereceriam uma certa cordialidade,
d)Nenhuma das alternativas.
12)No Trecho, Se os amigos não merecem uma certa
cordialidade, os inimigos é que não irão desfrutá-la,
qual dos termos, abaixo, poderá substituir a palavra,
destacada, corretamente, sem alterar o sentido da
oração.
a)Mesmo
b)Talvez
c)Caso
d)Nenhuma das alternativas.

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/841891724065969297/

5)A ideia central da tirinha é:
a)Uma sátira sobre o uso de roupas, socialmente, feias.
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a)z – s – ss
b)z – s – s
c)s – ss – s
d)Nenhuma das alternativas.

13)Assinale a alternativa na qual o substantivo está
escrito no aumentativo de forma CORRETA:
a) Maria comprou um chapelete muito bonito.
b)Paulo bateu a cabeçorra na parede.
c)Maria tem uma avícula em seu quintal.
d)Nenhuma das alternativas.

20)Sobre a relação de antonímia entre as palavras,
considere a alternativa CORRETA:
a)Eficiência – nulidade.
b)Competência – habilidade.
c)Compromisso – incumbência.
d) Nenhuma das alternativas.

14) ... quando a empresa recebe o valor de um ou mais
meses de aluguel, antecipadamente. Ou seja, ela já
recebeu esse valor, agora tem a obrigação para com
quem alugou de fornecer o local do aluguel. É uma
receita antecipada. É um passivo, pois já recebi a
receita antes da empresa usar meu terreno por todo o
prazo.
Os
termos
em
destaque,
no
texto,
são,
respectivamente:
a)Adjetivo e substantivo.
b)Substantivo e adjetivo.
c)Substantivo e substantivo.
d)Nenhuma das alternativas.

RACIOCÍNIO LÓGICO
_______________________________________________
21)Um homem foi ao mercado, comprou R$ 936,50, foi
à quitanda comprou R$ 125,40 e por último foi ao
posto de gasolina e abasteceu seu carro pagando R$
240,00. É correto afirmar que, o valor que esse homem
gastou, no total, é de:
a) R$ 1 301,90.
b) R$ 963,45.
c) R$ 1 169,80.
d) Nenhuma das alternativas.
.
22)Ingrid ganhou um pacote de chicletes do seu avô.
Abrindo o pacote, ela contou quantos chicletes vieram
e resolveu dividir essa quantidade com seu dois
irmãos e três primos. Considerando que todos
receberam exatamente 26 chicletes, então a
quantidade de chicletes que veio, nesse pacote, é:
a) 130.
b) 180.
c) 156.
d) Nenhuma das alternativas.

15)Tudo que existe, no mundo de hoje, como
empresas, objetos, móveis, eletrodomésticos, a
maneira como o mundo está organizado, é fruto da
administração. Os móveis que fazem parte dos lares
das pessoas só estão ali porque _____ uma empresa,
que os produziram e comercializaram e por trás das
empresas está o planejamento dos administradores.
Assinale a alternativa que completa, corretamente, a
lacuna do texto:.
a)à
b)á
c)a
d)Nenhuma das alternativas.
16)O que seria dos humanos sem hospitais? Para que
os hospitais, escolas, restaurantes e fábricas
existissem houve um estudo detalhado e profundo,
sobre as necessidades das pessoas, do que elas
precisavam, de quais serviços seriam oferecidos. Para
descrever o oposto do grifado, deve-se utilizar os
termos:
a)discriminado e cavado
b)superficial e raso
c)pormenorizado e destacado
d)Nenhuma das alternativas.

23)José vai trabalhar, todos dias, de segunda à sexta,
de ônibus. A passagem é R$ 26,30 para ir e R$ 27,50
para voltar. A passagem da volta é mais cara, pois ele
tem que retornar em outro ônibus. Considerando que,
todos os dias, ele tem esse mesmo gasto de ida e
volta, então em 15 dias de trabalho, José terá gasto
quanto em passagem:
a) R$ 495,50.
b) R$ 538,80.
c) R$ 540,00.
d) Nenhuma das alternativas.

17)Considere a alternativa onde há palavras
acentuadas, incorretamente:
a)A gestão de pessoas é histórica em nosso meio.
b)O Marketing é peça fundamental da concepção
corporativa.
c)Convém trazer informações pertinentes ao encarregado.
d)Nenhuma das alternativas.

24) Ana Beatriz faz Fisioterapia todos os dias, por
1 hora e meia. Em oito dias, o tempo de fisioterapia
que ela terá feito, em minutos, é de:
a) 580 minutos.
b) 720 minutos.
c) 600 minutos.
d) Nenhuma das alternativas.

18)Considere a alternativa onde as palavras estão
grafadas, corretamente:
a)Conseção – pormenorisar – categorizar.
b)Catequisar – pesquizando – paralelismo.
c)Exceção – escravatura – profissionalismo
d)Nenhuma das alternativas.

25)Um maratonista corre, todos os dias, à tarde. O
percurso é sempre diferenciado, ele tenta a cada dia
superar-se, sempre busca correr mais. Considerando
que em um dia o percurso dele foi: correu 5,6 Km sem
interrupções, parou para descansar, correu mais 8,4
Km, parou para descansar e por último, correu 5,2 Km.
Sendo assim, a distância que esse maratonista correu,
nesse dia, em cm, é de:
a) 1 920 000 cm.
b) 4 960 000 cm.
c) 2 000 cm.

19)Para as secretarias municipais da Saúde (SMS), a
descentrali__ação
significa
respon__abilidades
ampliadas e diver__ificadas.
As lacunas devem ser completadas, respectivamente,
por:
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imediatamente superior da mesma categoria funcional,
como:
a)Promoção.
b)Classificação.
c)Padronização.
d)Nenhuma das alternativas.

d) Nenhuma das alternativas.
26)Sabe-se que 𝒙, 13, 21 e 9 são elementos de uma
divisão, onde 𝒙 é o dividendo, 13 é o divisor, 21 é o
quociente e 9 é o resto. Determine o valor de 𝒙.
a) 281.
b) 283.
c) 282.
d) Nenhuma das alternativas.

33)De acordo com a Lei nº 2.717, de 29 de outubro de
1990 de Sant`Ana do Livramento/RS, sobre o tempo de
exercício na classe imediatamente anterior para fins
de promoção, diz que para classe B é necessário o
mínimo de:
a)5 anos.
b)6 anos.
c)1 ano.
d)Nenhuma das alternativas.

27)A quinta parte do valor de 𝑨 abaixo, é:
𝑨=𝟗+

𝟎, 𝟗 ∗ 𝟎, 𝟕 ∗ 𝟎, 𝟏
−𝟑
𝟎, 𝟒

.
a) 0,1575.
b) 1,2315.
c) 6,1575.
d) 4,9632.

34)O artigo 16 da Lei nº 2.717, de 29 de outubro de
1990 de Sant`Ana do Livramento/RS, aponta que
merecimento é a demonstração positiva do servidor
no exercício do seu cargo e se evidencia pelo
desempenho de forma eficiente, dedicada e leal das
atribuições que lhe são cometidas, bem como, pela
sua:
a) assiduidade, pontualidade e disciplina.
b)interrupção da contagem do tempo de exercício para fins
de promoção.
c)suspensão disciplinar.
d)Nenhuma das alternativas.

28)Aurora tinha em seu caixa R$720,00. Retirou
R$120,00 para pagar um fornecedor, recebeu R$110,00
pela venda de uma mercadoria, deu R$15,00 de troco e
pagou a conta de luz da loja no valor de R$419,27.
Quanto restou no caixa de Aurora?
a) R$273,75.
b) R$257,37.
c) R$237,57.
d) Nenhuma das alternativas.

35)A Lei Orgânica do Município de Sant' Ana do
Livramento/RS, aponta que comete, privativamente, ao
município, __________ sobre a administração,
utilização e alienação de seus bens, tendo sempre em
conta o interesse público.
Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a
lacuna do texto:
a)organizar
b)dispor
c)sinalizar
d)Nenhuma das alternativas.

29)Júnior ganhou duas notas de R$ 20,00, seis notas
de R$ 5,00, vinte moedas de R$ 0,50 e cem moedas de
R$ 0,10. Daí a quantia total que ele ganhou, foi:
a) R$ 90,00.
b) R$ 102,60.
c) R$ 148,50.
d) nenhuma das alternativas
30)O quantitativo de paralelepípedos de 25cm de
comprimento necessários para pavimentar 17km de
uma via pública são:
a) 6800 paralelepípedos.
b) 680 paralelepípedos.
c) 680000 paralelepípedos.
d) Nenhuma das alternativas.

36)A Lei Orgânica do Município de Sant' Ana do
Livramento/RS, aponta que é competência privativa do
município, ordenar as atividades urbanas de
estabelecimentos
comerciais,
industriais,
de
prestação de serviços e similares, fixando:
a)emblemas ou similares, vedada a utilização, para este
fim, dos logradouros públicos.
b)alvarás de localização dos estabelecimentos que se
tornarem nocivos ou inconvenientes à saúde ou à
segurança dos cidadãos.
c)condições e horários para atendimento ao público,
observadas as normas federais e estaduais pertinentes.
d)Nenhuma das alternativas.

LEGISLAÇÃO
31)De acordo com a Lei nº 2.717, de 29 de outubro de
1990 de Sant`Ana do Livramento/RS, considera-se
cargo:
a)o
agrupamento
de
profissionais
da
mesma
denominação, com iguais atribuições e responsabilidades,
constituída de padrões e classes.
b)provimento efetivo para os quais os servidores poderão
ascender através das classes, mediante promoção.
c)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.
d)Nenhuma das alternativas.

37)De acordo Lei Orgânica do Município de Sant' Ana
do Livramento/RS, é negado ao município:
a)delegar, entre o Estado e o Município, também por
convênio,
os
serviços
de
competência
concorrente, assegurados os recursos necessários.
b)estabelecer
cultos
religiosos,
subvencioná-los,
embaraçar-lhes o exercício ou manter com eles, ou seus
representantes, relações de dependência ou aliança,
ressalvadas a colaboração de interesse público na forma e
nos limites da Lei Federal, notadamente no setor
educacional, no assistencial e no hospitalar.

32)A Lei nº 2.717, de 29 de outubro de 1990 de
Sant`Ana do Livramento/RS, conceitua a passagem do
servidor de uma determinada classe para a
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c)celebrar convênios com a União, o Estado e Municípios,
mediante autorização da Câmara Municipal, para
execução de suas leis, serviços e decisões, bem como
para executar encargos análogos dessas esferas.
d)Nenhuma das alternativas.
38)É CORRETO afirmar que a Lei municipal nº 2.620,
de 27 de abril de 1990 de Sant' Ana do Livramento/RS
,dispõe sobre:
a)o regime jurídico dos servidores públicos do Município e
dá outras providências.
b)empréstimos externos, realizados pelo município, com
prévia autorização do Senado Federal.
c)o patrimônio, a renda e o serviço dos partidos políticos e
de instituições de Educação ou Assistência Social
municipais.
d)Nenhuma das alternativas.
39)De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, a garantia de prioridade compreende:
a)todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa
humana.
b)o acesso aos programas e às políticas de saúde da
mulher e de planejamento reprodutivo.
c)ir, vir e estar, nos logradouros públicos e espaços
comunitários, ressalvadas as restrições legais.
d)Nenhuma das alternativas.
40)De acordo com . Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional- LDBEN/ 9694/96, a educação
básica é:
a)obrigatória e gratuita, dos 6 aos 18 anos de idade.
b)suplementar e gratuita, dos 4 aos 18 anos de idade.
c)obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade.
d)Nenhuma das alternativas.
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