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LÍNGUA PORTUGUESA
Questão 1 -

Analise a imagem a seguir, postada em uma
rede social, com autoria não identificada.

d)

e)

O autor, consciente de que muitas pessoas não acreditam em
horóscopo, reprova esse comportamento e quer convencer as
pessoas de que horóscopos podem ser tão bons quanto
jornais.
O autor defende que os jornais devem manter a publicação de
horóscopos, uma vez que as pessoas têm direito a acreditar
em suas previsões.

Questão 2 -

Avalie as frases apresentadas e, de acordo com
a norma culta padrão da Língua Portuguesa, assinale a
alternativa que apresenta as informações que preenchem
corretamente as lacunas.
 Acredito que está fazendo um frio de zero ______.
 Talvez João não _______ tão querido como pensávamos.
 Maria e Ana são _______ espertas do que Gabriela.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente o sentido da
crítica feita.

a)

b)

c)

O autor, valendo-se do senso comum de que horóscopos não
apresentam informações verdadeiras, atribui a mesma
característica aos jornais, sugerindo, com isso, que alguns
jornais não apresentam a verdade.
O autor chama atenção para o fato de que as pessoas devem
ter liberdade para acreditar naquilo que desejam, o que inclui
horóscopos e jornais.
O autor, citando duas coisas bem diferentes entre si –
horóscopo e jornais –, sugere que as pessoas são diferentes
e que acreditam em coisas diferentes.

a)
b)
c)
d)

grau – seje – menas.
grau – seja – menas.
graus – seja – menos.
graus – seje – menos.

e)

grau – seja – menos.

As questões 3 a 8 referem-se ao texto “Dizer o que se pensa não é sempre uma qualidade”

A formiga e a cigarra
1

Era uma vez, uma formiguinha e uma cigarra muito amigas. Durante todo o outono, a formiguinha trabalhou sem parar,

2

armazenando comida para o período de inverno. Não aproveitou nada do sol, da brisa suave do fim da tarde, nem do bate-papo com

3

os amigos ao final do trabalho tomando uma cervejinha. Seu nome era “trabalho” e seu sobrenome, “sempre”. Enquanto isso, a

4

cigarra, que só queria saber de cantar nas rodas com os amigos e nos bares da cidade, não desperdiçou um minuto sequer, cantou

5

durante todo o outono, dançou, aproveitou o sol, curtiu para valer sem se preocupar com o inverno que estava por vir. Então, passados

6

alguns dias, começou a esfriar. Era o inverno que estava começando. A formiguinha, exausta de tanto trabalhar, entrou para a sua

7

singela e aconchegante toca repleta de comida. Mas alguém chamava por seu nome do lado de fora da toca. Quando abriu a porta

8

para ver quem era, ficou surpresa com o que viu: sua amiga cigarra estava dentro de uma Ferrari com um aconchegante casaco de

9

vison. E a cigarra disse para a formiguinha: - Olá amiga, vou passar o inverno em Paris. Será que você poderia cuidar da minha toca?

10 E a formiguinha respondeu: - Claro, sem problemas! Mas o que aconteceu? Como você conseguiu dinheiro para ir a Paris e comprar
11

esta Ferrari? E a cigarra respondeu: - Imagine você que eu estava cantando em um bar na semana passada e um produtor gostou da

12 minha voz. Fechei um contrato de seis meses para fazer shows em Paris... A propósito, a amiga deseja algo de lá? Respondeu a
13 formiguinha: - Desejo sim. Se você encontrar um tal de La Fontaine por lá, mande ele para PQP!!!
*La Fontaine é autor da fábula original A Cigarra e a Formiga
Fonte: Conto Clássico Revisado, de autoria desconhecida. Adaptado.
Disponível em: http://www.filologia.org.br/xiiicnlf/XIII_CNLF_04/tomo_2/o_discurso_e_suas_reformulacoes_uma_analise_discursiva_acerca_DAYHANE.pd
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Questão 3 -

Questão 5 -

a)

a)
b)
c)
d)
e)

Em relação ao texto e à sua intenção, é
incorreto afirmar:

b)

c)

d)

e)

O autor dessa reformulação da fábula promove uma reflexão
sobre o fato de a vida nem sempre ocorrer da maneira como é
apresentada nas histórias e fábulas.
O autor chama atenção para as injustiças que acontecem na
vida, pois trabalhar muito e não receber reconhecimento é uma
situação muito comum na história de muitas pessoas.
Com relação à fabula original, a adaptação apresenta
elementos comuns à vida moderna, tais como a cervejinha
com os amigos e os bares da cidade, e isso contribui para que
o texto se aproxime do seu leitor, proporcionando a este uma
aproximação e identificação com elementos do texto.
Quando a formiga registra seu desejo de mandar La Fontaine
à PQP, ela revela sua inconformidade com o fato de que havia
aprendido, com a fábula original, que quem trabalhava
bastante seria recompensado e que quem não trabalhava
enfrentaria dificuldades, e ela acabava de se dar conta de que
isso não estava acontecendo.
Os elementos fantasiosos da fábula atribuem a ela um caráter
de humor, o que faz com que esse texto seja destinado
somente a entreter e a divertir, não sendo caracterizado por
uma proposta de reflexão.

Questão 4 -

Considere o fragmento “Enquanto isso, a cigarra
(...) não desperdiçou um minuto sequer, cantou durante todo o
outono, dançou, aproveitou o sol, curtiu para valer sem se
preocupar com o inverno”. Quantos verbos há nesse fragmento?
a) quatro.
b) cinco.
c) seis.
d) sete.
e) oito.

Assinale a alternativa na qual as duas letras
destacadas não foram utilizadas para destacar um único fonema.
Era uma vez, uma formiguinha (...)
Enquanto isso, a cigarra, (...)
(...) não desperdiçou um minuto sequer (...)
Então, passados alguns dias, (...)
A formiguinha, exausta de tanto trabalhar, (...)

Questão 6 -

No
texto,
encontramos
a
palavra
“aconchegante”, que é escrita com “ch”. Assinale a opção em que
todas as palavras devem ser escritas com ch.
a)
b)
c)
d)
e)

borracha, ameicha, chocolate, machucado.
chafariz, salsicha, enchaqueca, chícara.
chute, cheio, enchergar, deboche.
chegar, chuchu, chato, capricho.
fachina, charope, chacina, chofer.

Questão 7 -

A palavra “singela” só não tem o mesmo

significado que:
a)
b)
c)
d)
e)

humilde.
simplória.
organizada.
simples.
modesta.

Questão 8 -

Assinale a alternativa em que o verbo destacado
está no imperativo.
a)
b)
c)
d)
e)

(...) a formiguinha trabalhou sem parar (...).
(...) armazenando comida para o período de inverno (...).
(...) Não aproveitou nada do sol (...).
(...) mas alguém chamava por seu nome (...).
(...) mande ele para PQP!!!

MATEMÁTICA
Questão 9 -

O número que representa a solução da

expressão numérica

a)

2

3

é:

Uma herança avaliada em R$ 8,4 milhões vai
ser dividida entre 3 herdeiros de modo que o segundo receberá 2/5
do valor recebido pelo primeiro e o terceiro receberá 3/2 do valor
recebido pelo segundo. Nessas condições, o valor que o primeiro
herdeiro irá receber é de:

1
2

b)

−

c)

1

d)

3

e)

  3 1  3 
2       
  4 2  4 

Questão 10 -

a) R$ 4,5 milhões.
1
2

b) R$ 4,2 milhões.
c) R$ 3,2 milhões.
d) R$ 2,52 milhões.
e) R$ 4 milhões.

4
3
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Questão 11 -

Para um determinado concurso, as salas
onde as provas serão aplicadas foram organizadas com 8 fileiras,
contendo 9 lugares cada. No entanto, com o objetivo de aumentar a
distância entre os candidatos, os responsáveis pela organização do
concurso decidiram diminuir o número de fileiras, ampliando cada
uma delas para 12 lugares, preservado o número total de lugares
previsto na primeira formação. Assim, após a reestruturação, o
número de fileiras que cada sala terá para as provas do concurso
será de:
a)
b)
c)
d)
e)

Questão 15 -

É comum encontrar, nas embalagens de
alimentos industrializados, a especificação sobre o peso bruto e o
peso líquido, que, em alguns casos, também é chamado de
drenado. Então, se uma lata de pêssego em conserva tem a
indicação de 500g de peso bruto e 450g de peso drenado, a razão
entre o peso drenado para o bruto é de:

4
5
a)

5
b) 4

9
7
6
12
5

5
9
c)
9
10
d)

Questão 12 -

Em 31 de dezembro de 2017, foi registrada,
na cidade X, uma frota de veículos de passeio de 12440 veículos, e
a estimativa é que em 31 de dezembro de 2025 essa frota chegue a
16794 veículos. O percentual que representa essa estimativa de
crescimento, de 12440 veículos para 16794 veículos, é de:
35%
30%
42%
32%
40%

10
e) 9

Questão 16 -

A disposição dos números tanto nas linhas
quanto nas colunas da tabela a seguir segue um padrão lógico.
Observando a tabela, é possível identificar o mínimo múltiplo comum
de X, Y e T, que é:

1
2
3
4
X
6
7

Questão 13 -

Na minha família, somos três irmãos e eu sou
o que chamam do irmão do meio, pois tenho um irmão mais jovem
do que eu e outro mais velho. Se a soma das idades dos meus dois
irmãos dá 54 anos e a soma de
jovem com

2
da idade do meu irmão mais
3

1
da idade do meu irmão mais velho dá a minha idade,
4

que é de 21 anos, a diferença de idade entre o meu irmão mais velho
e o mais novo é de:
a)
b)
c)
d)
e)

1
3
5
7
9
11
13

1
4
7
Y
13
16
19

1
5
9
13
17
21
T

1
6
11
16
21
26
31

1
7
13
19
25
31
37

15
25
24
50
35

18 anos.
15 anos.
22 anos.
20 anos.
16 anos.

Questão 14 -

Se o comprimento de uma circunferência é
8π cm, então, a área de do círculo que essa circunferência limita é
de:
a) 12 cm

2

b) 20 cm

2

c) 10 cm

2

d) 24 cm

2

e) 16 cm

2
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LEGISLAÇÃO
Questão 17 -

De acordo com a Lei Orgânica do Município
de Sede Nova, é correto afirmar que são poderes do Município,
independentes e harmônicos entre si:
o Legislativo e o Executivo.
o Legislativo e o Judiciário.
o Executivo e o Judiciário.
o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e Moderador.
o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Questão 18 -

Questão 21 -

De acordo com o Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Sede Nova (Lei 161/1992), é dever do
servidor:
manter conduta incompatível com a moralidade administrativa.
cumprir às ordens superiores, mesmo quando manifestamente
ilegais.
ser impontual ao serviço.
guardar sigilo sobre assuntos da repartição.
tratar com desprezo as pessoas.

Conforme a Lei Orgânica do Município de

Sede Nova, a Administração Pública Municipal obedecerá, dentre
outros, ao princípio da(o):
pessoalidade.
improbidade.
legalidade.
capacidade.
interesse privado.

Questão 22 -

De acordo com o Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Sede Nova (Lei 161/1992), não é
considerada penalidade disciplinar:
a) a advertência.
b) a remoção.
c) a suspensão.
d) a demissão.
e) a cassação de aposentadoria e disponibilidade.

Questão 19 -

De acordo com a Lei Orgânica do Município
de Sede Nova é correto afirmar:
Ao Município de Sede Nova, no exercício de sua autonomia,
compete instituir, arrecadar e aplicar os tributos municipais e
estaduais.
Ao Município, é permitido criar distinções entre brasileiros ou
preferências entre si.
O Poder Executivo é exercido pelos vereadores, auxiliados pelo
Prefeito.
O Prefeito e o Vice-Prefeito serão eleitos para mandato de cinco
anos, devendo a eleição realizar-se conforme determina a
Constituição Federal.
Ao Município, é proibido exigir ou aumentar tributos sem que a
lei o estabeleça.

Questão 23 -

Conforme o Plano de Carreira dos Servidores
Públicos do Município de Sede Nova (Lei 162/1992), é correto
afirmar que:
a) A promoção será realizada dentro da mesma categoria
funcional, mediante a passagem do

servidor de

uma

determinada classe para a imediatamente superior.
b) O recrutamento para o quadro dos cargos de provimento efetivo
será feito para classe inicial de cada categoria funcional, não
sendo exigido prévio concurso público.
c) As promoções obedecerão somente ao critério de merecimento.
d) O treinamento será denominado externo quando desenvolvido
pelo próprio município, atendendo às necessidades verificadas,

Questão 20 -

Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos
do Município de Sede Nova (Lei 161/1992), a posse dar-se-á:
no prazo de até 10 (dez) dias contados da data de publicação do
ato de nomeação, podendo, a pedido, ser prorrogado por igual
período.
no prazo de até 5 (cinco) dias contados da data de publicação
do ato de nomeação, não sendo permitida a prorrogação do
prazo.
no prazo de até 5 (cinco) dias contados da data de publicação
do ato de nomeação, podendo, a pedido, esse prazo ser
prorrogado por igual período.
no prazo de até 10 (dez) dias contados da data de publicação do
ato de nomeação, não sendo permitida a prorrogação do prazo.
no prazo de até 3 (três) dias contados da data de publicação do
ato de nomeação, podendo, a pedido, ser prorrogado por igual
período.

e interno quando desenvolvido por órgãos ou entidades
especializadas.
e) Cada categoria funcional terá cinco classes, designadas pelas
letras A, B, C, D e E, sendo esta última a final de carreira.

Questão 24 -

Segundo o Regime Próprio de Previdência
Social do Município de Sede Nova (Lei 1.381/2013), é correto
afirmar que, em relação ao dependente, o Fundo Municipal de
Benefício e Aposentadoria (FUMBAS) prevê o seguinte benefício:
Aposentadoria por invalidez.
Pensão por morte.
Aposentadoria compulsória.
Aposentadoria por idade.
Auxílio doença.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 25 -

No Brasil, as normas reguladoras do
trânsito, em especial o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), exigem
que as pessoas tenham habilitação para dirigir veículos
automotores. Das opções abaixo, marque qual delas possui dois
requisitos necessários para habilitar-se na categoria "D".
Estar habilitado na categoria C – ser maior de 18 anos.
Estar habilitado, no mínimo, há um ano na categoria C – ser
maior de 21 anos.
Estar habilitado, no mínimo, há três anos na categoria C – ser
maior de 21 anos.
Estar habilitado, no mínimo, há um ano na categoria B – ser
maior de 23 anos
Estar habilitado na categoria C e não ter cometido nenhuma
infração nos últimos dois anos.

Questão 27 -

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB)
possui um capítulo exclusivo para a regulamentação da sinalização
de trânsito. Sobre essa questão, analise as afirmações que seguem
e classifique-as como verdadeiras (V) ou falsas (F).
(__)

O Conselho Nacional de Trânsito tem autonomia para
autorizar a utilização de sinalização não prevista no CTB,
desde que em caráter experimental e por período
determinado.

(__)

Qualquer cidadão pode afixar publicidade ao longo das
vias, desde que posteriormente solicite aprovação do
órgão ou entidade com circunscrição sobre a via.

(__)

As ordens do agente de trânsito sempre têm prevalência
sobre as normas de circulação e outros sinais.

(__)

O CTB classifica os sinais de trânsito em: orientadores,
punitivos, sonoros e luminosos.

Questão 26 -

Muitos municípios do RS ainda não
possuem vias rurais de acesso pavimentadas. Sobre essas vias,
analise as afirmativas abaixo:
I. Pelo Código de Trânsito Brasileiro, uma via rural não
pavimentada é chamada de estrada.
II. É proibida a circulação de veículos pesados nas vias rurais não
pavimentadas à noite.
III. A velocidade máxima permitida para qualquer veículo, numa
estrada na qual não existir sinalização regulamentadora, é de
60 km/h.
IV. As vias rurais podem ser classificadas em rodovias e estradas.
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, está correto o que

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima
para baixo, é:
V – V – F – F.
V – F – V – F.
F – F – V – F.
V – V – V – V.
V – F – V – V.

Questão 28 -

O condutor que tenha o propósito de
ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado e
efetuando embarque ou desembarque de passageiros deverá:

se afirma em:
I, II, III e IV.
I e IV, apenas.
I e III, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, III e IV, apenas.

reduzir a velocidade, dirigindo com atenção redobrada ou
parar o veículo com vistas à segurança dos pedestres.
aumentar a velocidade a fim de ultrapassar antes que os
passageiros desçam do veículo de transporte coletivo.
buzinar para que o motorista do veículo de transporte coletivo
não deixe os passageiros saírem ou subirem até que ele
ultrapasse.
continuar conduzindo seu veículo na mesma velocidade que
vinha praticando, pois o embarque e o desembarque de
passageiros não lhe diz respeito.
Seguir o seu percurso sem alteração, pois o cuidado com a
segurança dos passageiros é de responsabilidade exclusiva
do condutor do veículo de transporte coletivo, que deve
esperar que a ultrapassagem seja feita para, após isso,
autorizar a entrada e a saída de passageiros.
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Questão 29 -

De acordo com o art. 176 do Código de
Trânsito Brasileiro, o condutor envolvido em acidente com vítima
que deixar de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo
fazê-lo,
estará
cometendo
uma
infração
________________________, cuja penalidade prevista no Código
de Trânsito Brasileiro é _____________________.
Assinale a alternativa cujas informações preenchem corretamente
as lacunas do enunciado.
gravíssima – remoção do veículo.
grave – multa e suspensão do direito de dirigir.
gravíssima – recolhimento do documento de habilitação.
gravíssima – multa e suspensão do direito de dirigir.
média – advertência.

Questão 30 -

A habilitação para conduzir veículo
automotor e elétrico, segundo o Código de Trânsito Brasileiro
(CTB), é dividida em categorias. Sobre essas categorias, está
incorreto o que se afirma em:
A categoria “C” habilita o condutor na condução de veículo
motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto
total exceda a seis mil quilos.
O motorista habilitado na categoria “B” não pode conduzir
veículo cuja lotação exceda a 8 lugares, excluído o do
motorista.
Segundo o CTB, as categorias de habilitação são divididas de
“A” a “E”.
Para conduzir, em via pública, equipamento automotor
destinado à realização de terraplenagem, o motorista deverá
estar habilitado nas categorias “C”, “D” ou “E”.
A categoria “A” habilita o motorista a conduzir veículo de duas
ou três rodas, com ou sem carro lateral.

Questão 31 -

A lei municipal 162, de 18 de agosto de
1992, que dispõe sobre o quadro geral de cargos e funções
públicas, estabelece, entre outras regulamentações, a descrição
dos cargos de motorista e operador de máquinas. Sobre esses
cargos, analise as afirmações a seguir e marque V para as
verdadeiras e F para as falsas.
(__)

Uma das atribuições dos cargos de motorista e
operador de máquinas é providenciar o abastecimento
de combustível para os veículos e equipamentos que
lhe foram confiados.

(__)

A carga-horária semanal para os cargos de motorista e
operador de máquinas é de 44 horas.

(__)

A norma citada no enunciado prevê que os cargos de
motorista e operador de máquinas ficam sujeitos a
horários indeterminados.

(__)

O nível de escolaridade exigido para os cargos de
motorista e operador de máquinas é ensino médio
incompleto.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima
para baixo, é:
F – V – V – F.
V – V – F – V.
V – F – V – F.
F – F – F – V.
V – V – V – F.

Questão 32 -

De acordo com o Código de Trânsito
Brasileiro (CTB), são consideradas infrações gravíssimas, exceto:
Dirigir veículo sem possuir a Carteira Nacional de habilitação.
Disputar corrida em via pública.
Usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres ou
veículos, água ou detritos.
Estacionar o veículo nas vagas reservadas às pessoas com
deficiência ou idosos, sem credencial que comprove tal
condição.
Avançar o sinal vermelho do semáforo.
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