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

Número de Documento

COZINHEIRO
Este caderno de questões está constituído de 40 questões:
Língua Portuguesa: 20 Legislação: 20
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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a)à – z – à
b)a – z – à
c)a – s – à
d)Nenhuma das alternativas.

LÍNGUA PORTUGUESA
1) Defina quais são as principais competências da sua
organização e de áreas específicas, estipule pesos
para competências mais importantes e realize a
avaliação, periodicamente.
O termo, em destaque, pode ser substituído, sem
alterar o sentido do trecho, por:
a) inépcias
b)perícias
c)limite
d)Nenhuma das alternativas.

8)Assinale a alternativa onde todas as palavras estão
grafadas, corretamente:
a)Juizes – mausoleo – indignado.
b)Guspe – gargarejo – preguissa.
c)Certificados – consertista – semeou.
d)Nenhuma das alternativas.
9) ... esta é uma característica gratificante e, ao mesmo
tempo, desafiadora. Remete à necessidade de
competências comportamentais e de gestão por parte
dos gerentes de projetos.
Para descrevermos o oposto do termo, em destaque,
devemos utilizar:
a)submissa
b)provocadora
c)provocativa
d)Nenhuma das alternativas.

2)Considere a alternativa onde todas as palavras estão
grafadas corretamente:
a)Toda equipe se impressionou
com os resultados
finalizados.
b)O goleiro atraveçou o gol para realizar a defesa.
c)O preço do giló está nas alturas.
d)Nenhuma das alternativas.
3)Considere a alternativa onde todas as palavras estão
grafadas corretamente:
a)Destreza – supérfulo – ingênuo.
b)Promísco – caiaque – nefasto.
c)Embalado – ambrozia – crença.
d)Nenhuma das alternativas.

10)Qual das palavras a seguir
corretamente?
a)Juíz.
b)Idéia.
c)Sobrevêm.
d)Nenhuma das alternativas.

4)Essas competências eram tradicionalmente pouco
enfati___adas ou de___envolvidas na área da saúde.
As lacunas devem ser preenchidas, corretamente,
com:
a)z – s
b)s – z
c)z – z
d)Nenhuma das alternativas.

12)Leia atentamente à tirinha abaixo para responder à
questão.

6)Marque a alternativa que possui uma ideia de
oposição:
a) Aguardamos com ansiedade o resultado final.
b) Os funcionários protestaram contra o veto dos
benefícios.
c) O coordenador estipulou o prazo de vinte dias para
entrega do Portfólio.
d) Nenhuma das alternativas.

Fonte:
http://aprendendoaensinarensinandoaaprender.blogsp
ot.com/2017/05/tirinhas-do-armandinho.html
Conforme a definição do pai de Armandinho, pode-se
entender “Utopia” como:
a)Uma mentira inalcançável usada para nos iludir.
b)Uma ilusão inalcançável que serve para nos mover.
c)Um objetivo distante que pode ser atingido com
determinação.
d)Nenhuma das alternativas.

7)Todo projeto deve possuir objetivos que justifiquem
_____ sua existência e que sirvam de norte para os
trabalhos que serão desenvolvidos. Na verdade, o
surgimento
do
estudo
sistemati___ado
do
gerenciamento de projetos deve-se ___ necessidade
de alcançar esses objetivos da melhor maneira
possível, com foco em resultados.
texto

são

acentuada,

11)Simulações e macroanálises de capacidade
garantem às empresas que somente projetos viáveis e
que realmente valem a pena sejam iniciados e/ou
permaneçam em execução. Assim como a palavra em
destaque, não se utiliza hífen em:
a)Claraboia.
b)Antiinflamatório.
c)Microorganismo.
d)Nenhuma das alternativas.

5)Analise as asserções a seguir:
I – Aquele comércio sofre com maus pagadores.
II – O mal cliente é aquele que só critica o negócio.
III – O mal da humanidade é a mentira.
Está CORRETO o que se afirma em:
a)II e III, apenas.
b)I, II e III.
c)I e III, apenas.
d)Nenhuma das alternativas

As
lacunas
do
respectivamente, com:

está

13)Quanto à acentuação das palavras, assinale a
sequência cujos termos estejam em conformidade
com a mesma regra.
a)Tendência; importância; necessários.

completadas,
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b)Farmacêutico; hanseníase; déficit.
c)Saúde; indústria, pública.
d)Nenhuma das alternativas.

Fonte:https://aminoapps.com/c/comunidadelgbt/page/blog/nostalgia-tirinhas-dogarfield/MQlv_zZjTkuJVwj2P8Gz2YwaLXKwx8YBjn

14)Assinale a alternativa em que os vocábulos estejam
grafados conforme prescreve a norma culta da língua
portuguesa do Brasil.
a)Missanga; excesso; paralização; musicista.
b)Missanga; exceço; paralisação; musicista.
c)Miçanga; excesso; paralisação, musicista.
d)Nenhuma das alternativas.

De acordo com a leitura, podemos concluir que o gato
Garfield não consegue:
a)ter comunicação, diálogo.
b)tomar informações a respeito de algo.
c)coagir, forçar, por constrangimento físico, moral,
financeiro.
d)Nenhuma das alternativas.

15)Marque a alternativa na qual palavras que sofreram
alteração de registro após o acordo ortográfico
estejam escritas, corretamente.
a)Refém, réptil, anti-sala, ultra-som, auto-incriminar-se.
b)Pinguim, antessala, ultrassom, enjoo, autoincriminar-se.
c)Linguiça, muçarela, ultrasom, enjoô, ante sala.
d)Nenhuma das alternativas.

LEGISLAÇÃO
21)Estabelece a Lei Municipal nº 2.717/90 de Sant’Ana
do Livramento/RS, que o serviço público centralizado
do Executivo Municipal é integrado pelos seguintes
quadros:
a) Quadro de cargos de provimento efetivo, quadro dos
cargos em comissão e funções gratificadas.
b) Quadro de cargos de provimento provisório, quadro dos
cargos em permanentes e funções gratificadas.
c) Quadro de cargos de provimento temporário, quadro
dos cargos em comissão e funções gratificadas.
d) Nenhuma das alternativas.

16)Considere a oração com sentido CORRETO:
a)Fui ao banco verificar meu estrato.
b)O motorista cometeu uma grande inflação ao romper o
sinal vermelho.
c)Ele arriou o cavalo muito bem.
d)Nenhuma das alternativas.

22) A Lei Municipal nº 2.717/90 de Sant’Ana do
Livramento/RS, determina que o recrutamento para os
cargos efetivos far-se-á para a classe inicial de cada
categoria funcional, mediante:
a) Concurso público.
b) Escolha do Prefeito.
c) Escolha dos Vereadores.
d) Nenhuma das alternativas.

17)Considere a alternativa onde todas as palavras
estão escritas, corretamente:
a)Xenofobia – xerife – chalé.
b) Chenofobia – xerife – xalé.
c)Xenofobia – cherife – chalé.
d)Nenhuma das alternativas.
18)Gustavo é um aluno exemplar, sempre tira notas
altas nas provas, mas foi mal na última prova de
inglês, isto foi uma:
a)Excessão.
b)Exeção.
c)Excessão.
d)Nenhuma das alternativas.

23)Quanto ao treinamento dos servidores, previsto
pela Lei Municipal 2.717/90 de Sant’Ana do
Livramento/RS, a Administração Municipal promoverá
treinamentos para os seus servidores sempre que
verificada a necessidade de melhor capacitá-los para o
desempenho de suas funções, visando a:
a) dificultar a elaboração das atividades dos diversos
setores.
b) transferir os servidores para outro órgão.
c) dinamizar a execução das atividades dos diversos
órgãos.
d) Nenhuma das alternativas.

19)Observe os itens, abaixo:
I - Meu tio quebrou o pé e agora está coxo.
(mancando).
II - Vamos passar o fim de semana na chácara da
minha mãe. (sítio).
III – A jogada com a rainha deixou o rei em xeque
(risco).
Está CORRETA a escrita em:
a)I e II, apenas.
b)II e III, apenas.
c)I, II e III.
d)Nenhuma das alternativas.

24)Estabelece a Lei Municipal 2.717/90 de Sant’Ana do
Livramento/RS, que a promoção dos servidores será
realizada dentro da mesma categoria funcional
mediante:
.
a) a regressão do servidor da classe em que se encontra
para a menor classe.
b) a passagem do servidor de uma determinada classe
para a imediatamente superior.
c) a passagem do servidor de uma determinada classe
para a última classe.
d) Nenhuma das alternativas.

20)Leia a tirinha:

25)A Lei Municipal nº 2.620/90 de Sant’Ana do
Livramento/RS, determina que Cargo Público é criado
em lei, em número certo, com denominação própria,
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remunerado pelos cofres municipais, ao qual
corresponde:
a) uma única atribuição e uma única responsabilidade
cometida ao servidor público.
b) um conjunto de legislações e atos administrativos
cometidos a servidor público.
c) um conjunto de atribuições e responsabilidades
cometidas a servidor público.
d) Nenhuma das alternativas.

a) sete, sendo um para cada Distrito.
b) oito, sendo um para cada Distrito.
c) um, apenas para a sede do Município.
d) Nenhuma das alternativas.
33)A Lei Orgânica do Município de Sant’Ana do
Livramento/RS, estabelece que a administração dos
bens municipais é de competência do:
a) Prefeito, exceto os que são utilizados nos serviços da
Câmara Municipal.
b) Subprefeito.
c) Presidente da Câmara Municipal, exceto os que são
utilizados nos serviços da Prefeitura.
d) Nenhuma das alternativas.

26)Dispõe a Lei Municipal nº 2.620/90 de Sant’Ana do
Livramento/RS, que a investidura, em cargo do
magistério municipal, será por meio de:
a) nomeação do chefe do poder executivo municipal.
b) concurso de provas e títulos.
c) concurso simples.
d) Nenhuma das alternativas.

34)Conforme determina a Lei Orgânica do Município
de Sant’Ana do Livramento/RS , o uso de bens
municipais por terceiros poderá ser feito, resguardado
o interesse do público, mediante:
a) financiamento, com prévia autorização legislativa.
b) concessão, permissão ou autorização, com prévia
autorização legislativa.
c) concessão, permissão ou autorização, com prévia
autorização do judiciário.
d) Nenhuma das alternativas.

27)Na forma estabelecida pela Lei Municipal nº
2.620/90 de Sant’Ana do Livramento/RS, é vedado
cometer aos servidores atribuições diversas de seu
cargo, EXCETO:
a) solicitação de prestação de serviço particular à família
da chefia imediata.
b) encargos de direção, chefia ou assessoramento e
comissões legais.
c) em estado de emergência.
d) Nenhuma das alternativas.

35)A Lei Orgânica do Município de Sant’Ana do
Livramento/RS, determina que o prazo de validade do
concurso
público
municipal
será
de
_________________, prorrogável, uma só vez, por
igual período.
a) 2 (dois)anos
b) 3 (três) anos
c) 1 (um) ano
d) Nenhuma das alternativas.

28)São requisitos para provimento, em cargo público
municipal, conforme Lei Municipal nº 2.620/90 de
Sant’Ana do Livramento/RS:
a) ter idade mínima de 21 anos.
b) ser brasileiro ou estrangeiro.
c) estar quite com as obrigações militares, somente.
d)Nenhuma das alternativas.

36)A Constituição Federal de 1988 na seção II
intitulada “Dos Servidores Públicos”, estabelece, que
o servidor público estável só perderá o cargo:
a) mediante
publicação
de
ato
administrativo,
devidamente, assinado pelo chefe do Poder Executivo
Municipal.
b) em decorrência de investigação criminal.
c)
mediante
publicação
de
ato
administrativo,
devidamente, assinado pelo chefe do Poder Legislativo
Municipal.
d) Nenhuma das alternativas.

29)Prevê a Lei Municipal 2.690/90 de Sant’Ana do
Livramento/RS, que a estabilidade será adquirida após
_____________________________,
o
servidor
nomeado por concurso público.
a) dois anos de efetivo exercício.
b) cinco anos de exercício facultativo.
c) três anos de efetivo exercício.
d) Nenhuma das alternativas.
30)Na forma da Lei Municipal 2.717/90 de Sant’Ana do
Livramento/RS, suspendem a contagem do tempo para
fins de promoção:
a) as licenças para tratamento de saúde em pessoa da
família, excedente a quinze dias.
b) as licenças para tratamento de saúde no que
excederem de oitenta dias.
c) as licenças e afastamentos sem direito à remuneração.
d) Nenhuma das alternativas.

37)Dentre as alternativas a seguir, conforme a
Constituição Federal de 1988 qual delas é uma
garantia constitucional do servidor público?
a) a garantia de férias remunerada de 90 (noventa) dias.
b) o direito à livre associação sindical.
c) o direito de se aposentar aos 50 (cinquenta) anos de
idade.
d) Nenhuma das alternativas.

31)A Lei Orgânica do Município de Sant’Ana do
Livramento/RS estabelece que são poderes do
Município, independentes e harmônicos entre si:
a) o executivo e o judiciário.
b) o legislativo e o judiciário.
c)o legislativo e o executivo.
d) Nenhuma das alternativas.

38)Prevê a Constituição Federal de 1988 que a
administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos seguintes
princípios:
a) celeridade e individualidade.
b) imoralidade e ineficiência.
c) parcialidade e ilegalidade.
d)Nenhuma das alternativas.

32)Restou criada pela Lei Orgânica do Município de
Sant’Ana do Livramento/ RS, a função de Subprefeito,
em número de:
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39)Na forma prevista pela Constituição Federal de
1988, as obras, os serviços, compras e alienações
públicas serão contratados, em regra, mediante:
a) processo de seleção aleatório.
b)processo de licitação pública.
c) processo de contratação por meio de sorteio.
d) Nenhuma das alternativas.
40)A Lei Orgânica do Município de Sant’Ana do
Livramento/RS, determina que o regime jurídico dos
servidores públicos municipais é o:
a) estatutário.
b) celetista.
c) contratado.
d) Nenhuma das alternativas.
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