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CONCURSO PÚBLICO               MATUTINO – 27/05/2012 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA / RS EDITAL 002/2012)                                  
PROVA OBJETIVA                                                                                  NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO                                                                                                                        
 

CARGO:MATUTINO – 18/03/2012 XXXX 

AUXILIAR DE OPERAÇÕES I                                                                         

 
 
 
 
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
  
1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu. 
 
2. Assine seu cartão-resposta.  
 
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o 
caderno de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão 
será aceita depois de iniciada a prova.    
 
4. Sua prova tem 50 questões, com 5 alternativas.    
 
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, ou 
marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.    
 
6. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.  
 
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência.  
 
8. A prova será realizada com duração máxima de 4 (quatro) horas, incluído o tempo para a realização da 
prova objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 
 
9. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 (uma) hora após o seu início. 
 
10. O candidato poderá retirar-se da sala levando consigo o caderno da prova objetiva somente 2 (duas) horas 
após o seu início.  
 
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e 
assinado. 
 
12. Os 3 (três) últimos candidatos que realizarem a prova deverão permanecer na sala para acompanhar o 
fechamento do envelope contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes e assinar a ata de 
sala atestando que o envelope foi devidamente lacrado. 
 
BOA PROVA! 
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PROVA OBJETIVA – AUXILIAR DE OPERAÇÕES I 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Leia o texto abaixo para responder às questões de 01 a 03.   
 

Consumismo 
 
Consumismo é o ato de comprar produtos e/ou serviços sem necessidade e consciência. É compulsivo, 

descontrolado e que se deixa influenciar pelo marketing das empresas que comercializam tais produtos e 
serviços. É também uma característica do capitalismo e da sociedade moderna rotulada como “a sociedade de 
consumo”. 

O consumista diferencia-se em grande escala do consumidor, pois este compra produtos e serviços 
necessários para sua vida enquanto aquele compra muito além daquilo de que precisa. 

O consumismo tem origens emocionais, sociais, financeiras e psicológicas que juntas levam as pessoas 
a gastarem o que podem e o que não podem com a necessidade de suprir a indiferença social, a falta de 
recursos financeiros, a baixa autoestima, a perturbação emocional e outros. 

As consequências ruins ao consumista são: processos de alienação, exploração no trabalho, 
multiplicação de supérfluos (que contribuem para o processo de degradação das relações sociais e entre 
sociedades) e a oneomania (que é um distúrbio caracterizado pela compulsão de gastar dinheiro. É mais comum 
nas mulheres, tomando uma proporção de quatro por um). Além disso, o meio ambiente também sofre com este 
“mal do século”, pois o aumento desenfreado do consumo incentiva o desperdício e a grande quantidade de lixo. 

Disponível em http://www.brasilescola.com/psicologia/consumismo.htm 
Acesso em 19/04/12  

 
01. De acordo com o texto é INCORRETO afirmar que: 
a) Consumista e consumidor significam a mesma coisa. 
b) O consumismo pode ocasionar um distúrbio, principalmente nas mulheres. 
c) A sociedade moderna é muito consumista. 
d) Fatores sociais, psicológicos e emocionais podem levar alguém a ser consumista. 
e) Ser consumidor é algo normal, pois compramos o que precisamos. 
 
02. Ainda de acordo com o texto “Consumismo”, leia as afirmações abaixo. 
I – Uma consequência do consumismo é o aumento do lixo. 
II – Somente as mulheres sofrem de oneomania. 
III – As propagandas acabam influenciando no consumismo. 
IV – Os consumistas gastam apenas o que podem com produtos supérfluos. 
Estão CORRETAS apenas as afirmações: 
a) II e III. 
b) I e II. 
c) I e III. 
d) II e IV. 
e) III e IV. 
 
03. Observe o trecho retirado do texto: ”O consumismo tem origens emocionais, sociais, financeiras...”. 
As palavras grifadas estão no plural. Analise as palavras das alternativas abaixo e assinale aquela em 
que todas as palavras formam o plural seguindo a mesma regra usada em “emocionais” e “sociais”: 
a) Fuzil, pardal e farol. 
b) Funil, hotel e pardal. 
c) Hotel, farol e casual. 
d) Papel, lençol e réptil. 
e) Azul, míssil e réptil. 

 
Leia o texto abaixo para responder às questões de 04 a 08. 
 
Beber moderadamente prolonga a vida de homens após infarto 
 

Notícia sobre infarto dificilmente pode ser boa. Afinal, ela é uma das principais causas de morte no Brasil 
(em 2009, foi culpada por mais de 10% dos óbitos daqui). Aos sobreviventes, cientistas da Universidade de 
Harvard advertem: beber um ou dois drinks de bebidas alcoólicas por dia faz bem! 

A pesquisa avaliou a vida de 1,8 mil homens que sofreram infarto no miocárdio entre 1986 e 2006. 
Durante esse tempo, 468 homens morreram. Mas quem bebeu de um a dois drinks com álcool (de 10 a 30 
gramas) diariamente, após o infarto e por um longo período de tempo, reduziu em até 42% os riscos de morrer 
por conta de uma nova doença cardíaca. E eles ainda diminuíram em 14% as chances de morrer por qualquer 
outro motivo. 



3 
 

A pesquisa não incluiu mulheres, mas estima-se que o efeito seja semelhante. 
Ficar doente é ruim e ponto final. Mas descobrir que dá para viver com menos ressalvas sempre é 

notícia boa. Certo? 
Disponível em http://super.abril.com.br/blogs/cienciamaluca/ 

Acesso 19/04/12 

 
04. Sobre o texto acima, é CORRETO afirmar que: 
a) Consumir bebida alcoólica prolonga a vida de homens e mulheres. 
b) O infarto é o principal causador de mortes no mundo. 
c) Pesquisadores confirmam que os infartados não devem beber nada alcoólico. 
d) Para os infartados um ou dois drinks por dia podem reduzir os riscos de doenças cardíacas. 
e) A pesquisa mostra que mesmo consumindo uma dose de álcool por dia, 468 homens morreram. 
 
05. Na frase do texto: “...beber um ou dois drinks de bebidas alcoólicas por dia faz bem!”, o ponto de 
exclamação, aliado ao contexto da notícia, indica: 
a) Indignação. 
b) Rejeição. 
c) Estranheza. 
d) Aversão. 
e) Alegria. 
 
06. Analise as palavras abaixo retiradas do texto. Marque a alternativa em que todas as palavras 
apresentem ditongo: 
a) Doente, ruim, notícia. 
b) Efeito, outro, causas. 
c) Diariamente, doença, ainda. 
d) Outro, doente, ainda. 
e) Cardíaca, período, pesquisa. 
 
07. Marque a única alternativa em que todas as palavras apresentem encontro consonantal: 
a) Chance, pesquisa, mulheres. 
b) Morrer, semelhante, ressalvas. 
c) Diariamente, mulheres, pesquisa. 
d) Morrer, diariamente, ressalvas. 
e) Infarto, descobrir, pesquisa. 
 
08. Leia as frases abaixo e analise as palavras destacadas. 
I – Notícia sobre infarto dificilmente pode ser boa. 
II – Ficar doente é ruim e ponto final. 
III – Durante esse tempo, 468 homens morreram. 
IV – E eles ainda diminuíram em 14% as chances de morrer por qualquer outro motivo. 
Com relação aos fonemas, apresentam o mesmo número de fonemas as palavras destacadas das frases: 
a) I e II. 
b) I e IV. 
c) II e III. 
d) II e IV. 
e) III e IV. 
 
Leia a tirinha abaixo para responder à questão 09. 
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09. No primeiro balão da tirinha aparece a expressão: “esta alface”. Pelo pronome utilizado podemos 
concluir que o substantivo alface é do gênero feminino. Assim como este substantivo, também são do 
gênero feminino as palavras: 
a) Dó e eclipse. 
b) Cal e dó. 
c) Dinamite e champanhe. 
d) Musse e champanhe. 
e) Musse e dinamite. 
 
10. Leia as frases: 
I – Paulo, Karen e eu organizamos a festa. 
II – Nossa equipe foi a terceira colocada no torneio. 
III – Ana ficou contente com a proposta de emprego. 
IV – Este novo emprego me cansa muito. 
Com relação a classe gramatical, as palavras grifadas são, respectivamente, classificadas como: 
a) Substantivo, pronome, adjetivo e numeral. 
b) Substantivo, numeral, pronome e substantivo. 
c) Pronome, numeral, adjetivo e substantivo. 
d) Pronome, numeral, adjetivo e verbo. 
e) Pronome, substantivo, adjetivo e substantivo. 

 
Leia o texto abaixo para responder às questões 11 e 12. 
 
Brasil tem R$ 508 milhões em moedas que não circulam 
Uma em cada quatro moedas emitidas desde o Plano Real está depositada em 'cofrinhos' ou está 
simplesmente perdida 
 

A cada quatro moedas emitidas pela Casa da Moeda desde o início do Plano Real, uma deixou de circular. 
Pesquisa inédita do Banco Central mostra que atualmente 27% do dinheiro brasileiro em metal está parado: há 
5,134 bilhões de moedas fora de circulação. "Os números são impressionantes", diz o diretor de Administração 
do Banco Central, Altamir Lopes, ao apresentar a pesquisa. Se o BC quisesse emitir todas os mais de 5 bilhões 
de moedas que deixaram de circular, o Brasil teria de gastar 1,1 bilhão de reais para produzi-las. "Isso é 
significativo para o país e o custo é pago pela sociedade", disse. 

Altamir explica que aproximadamente 5% de todas as moedas produzidas anualmente saem de circulação 
porque estacionam depositadas em porquinhos ou simplesmente porque foram esquecidas. Nos Estados 
Unidos, a taxa do chamado "entesouramento" das moedas é parecido. No México, o número é maior: 10%. 

Efeito 'cofrinho' – O principal vilão das moedas que sumiram aparentemente é o pacato cofrinho. Apesar 
disso, Altamir não quis comprar briga com os porquinhos. "O cofrinho é um instrumento importantíssimo para a 
educação financeira. É uma das primeiras noções econômicas para passar aos filhos, mas também é importante 
que os pais passem o dinheiro para o banco e depositem de tempos em tempos", sugere. 

Notas - A pesquisa revela ainda que a cédula com a pior condição no Brasil é a de 2 reais: cerca de 30% 
dessas cédulas estão em condição ruim de conservação ...Não é só dinheiro com a tartaruga no verso que sofre 
com a baixa qualidade: 22,4% das notas de 5 reais, com a garça, estão em condições inadequadas para 
circulação. 

Comparação regional - A região Norte do Brasil é a que possui o dinheiro em circulação com a pior 
qualidade. Fatores climáticos e o menor acesso à rede bancária explicam tal condição. Outra região com 
deficiência na qualidade do dinheiro é o Nordeste. Neste caso, apesar de o clima não ser úmido como no Norte 
(o que estraga as cédulas mais rapidamente), o fato de o acesso aos serviços bancários não ser muito amplo 
também faz com que a saída de circulação do dinheiro de má qualidade seja atrasada. 
Durante a apresentação do estudo, Altamir Lopes indicou que o BC mantém a programação para que as novas 
cédulas de 10 reais e 20 reais da chamada "segunda família do real" - como a das novas notas de 50 reais e 100 
reais - sejam lançadas este ano, sem mês definido.  

Disponível em http://veja.abril.com.br/noticia/economia/brasil-tem-r-508-milhoes-em-moedas-que-nao-circulam 
Acesso em 23/04/12 

 
11.  De acordo com o texto é INCORRETO afirmar que: 
a) A cédula em pior estado de conservação é a de 5 reais. 
b) 5% do dinheiro de metal produzido, anualmente, no Brasil, está fora de circulação. 
c) Comparando Brasil e México, no México é maior o número de moedas que estão fora de circulação. 
d) Apesar de ser um dos culpados pelo sumiço das moedas, o cofrinho é importante para a educação financeira. 
e) Fabricar novas moedas tem um custo muito elevado, e a sociedade é quem paga. 
  
12. Leia as afirmações referentes ao texto. 
I – Neste ano serão lançadas as novas cédulas de 50 e 100 reais. 
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II – A região Norte é a que possui o dinheiro com a pior qualidade de conservação. 
III – No Nordeste o clima úmido faz com que as cédulas se estraguem mais rapidamente. 
IV – O diretor do Banco do Brasil sugere que os pais troquem ou depositem as moedas nos bancos. 
Apenas estão CORRETAS as afirmações: 
a) I, II e III. 
b) I, II e IV. 
c) I, III e IV. 
d) III e IV. 
e) II e IV. 
 
13. Analise as frases abaixo e assinale a única alternativa em que o substantivo destacado NÃO foi 
usado no grau aumentativo: 
a) A jovem tinha um corpúsculo de parar o trânsito. 
b) Após a explosão, vimos o fogaréu tomar conta da casa. 
c) O pequeno ator surpreendeu a todos com o seu vozeirão. 
d) Apesar de seu narigão, o jovem tinha uma beleza extraordinária. 
e) O casarão foi reformado e está à venda. 

 
Leia o texto abaixo para responder às questões de 14 a 19. 
 
Estudantes estrangeiros são vítimas de arrastão em prédio de São Paulo 
Criminosos armados invadiram edifício e renderam alunos no domingo. 
Universitários de sete nacionalidades ficaram reféns sob a mira de armas. 

 
Dezenove pessoas - 15 delas estudantes, estagiários e professores estrangeiros de sete nacionalidades 
diferentes - foram feitos reféns por mais de duas horas por 15 criminosos armados durante um arrastão ao 
prédio onde moram na Bela Vista, região central de São Paulo, neste domingo (22). A quadrilha entrou no 
edifício de 14 andares na Avenida Nove de Julho após abordar um morador que se preparava para entrar no 
imóvel por volta das 22h30. 
(...)Os criminosos agrediram moradores e os ameaçaram de morte caso não entregassem dinheiro e pertences. 
Foram roubados R$ 3.620 e 1.320 euros (pouco mais de R$ 3.200) e dois carros, além de mais de cem objetos, 
entre eles, computadores, telefones celulares, tênis e óculos de grifes importados e documentos pessoais, como 
passaportes, por exemplo. 
 (...) Entre as 19 vítimas estão três franceses, quatro alemães, quatro holandeses, um colombiano, um italiano, 
um suíço, um polonês e quatro brasileiros. São homens e mulheres com idades entre 20 e 70 anos. Algumas das 
pessoas não moravam no prédio: estavam indo visitar amigos ou tinham ido estacionar seus veículos na 
garagem que alugam do edifício. 
Uma das vítimas, uma brasileira de 30 anos que trabalha como analista, contou à Polícia Civil que os criminosos 
ainda se comunicavam por meio de telefones celulares. Ela contou que eles estavam interessados em roubar 
moedas estrangeiras e produtos importados. Entre os objetos roubados, estão óculos Ray Ban, Gucci e Diesel. 
Também foram levados relógios Armani, Guess e Hugo Boss. 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2012/04/estudantes-estrangeiros-sao-vitimas-de-arrastao-em-predio-de-sao-paulo.html  
Acesso em 23/04/2012 

 

14. Releia este trecho retirado do texto: “Entre as 19 vítimas estão três franceses, quatro alemães, quatro 
holandeses, um colombiano, um italiano, um suíço, um polonês e quatro brasileiros.” As palavras 
destacadas indicam a nacionalidade, ou seja, o país de origem de cada estudante. Essas palavras são 
classificadas como adjetivos pátrios. Sabendo disso, marque a alternativa em que a correspondência 
país e adjetivo pátrio esteja INCORRETA: 
a) Panamá – panamenho. 
b) Angola – angolano. 
c) Croácia – croata. 
d) Irã – iraniano. 
e) Israel – israelita. 
 
15. Observe o trecho retirado do texto: “A quadrilha entrou no edifício de 14 andares...”. A palavra 
destacada é um substantivo coletivo, ou seja, é um substantivo que indica um conjunto de seres da 
mesma espécie. Assinale a alternativa que NÃO apresenta um substantivo coletivo: 
a) Esquadrilha. 
b) Pessoas. 
c) Matilha. 
d) Bando. 
e) Resma. 
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16. Na frase: “Entre os objetos roubados, estão óculos Ray Ban, Gucci e Diesel. Também foram levados 
relógios Armani, Guess e Hugo Boss.” As palavras destacadas foram escritas com letra inicial maiúscula 
porque: 
a) São nomes das vítimas. 
b) O autor do texto quis destacar estas palavras. 
c) São nomes de marcas e, portanto, substantivos próprios. 
d) São palavras estrangeiras e merecem destaque. 
e) O autor quis enfatizar o que foi roubado. 
 
17. Leia e analise as afirmações referentes ao texto: 
I – Os ladrões fizeram um arrastão em um edifício. 
II – Mais de um edifício foi invadido pela quadrilha. 
III – Foram roubados celulares, dinheiro, carros, computadores, entre outros objetos. 
IV – Todos que foram assaltados eram estudantes estrangeiros. 
Das afirmações acima, somente estão CORRETAS e de acordo com o texto, as frases: 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I e IV. 
d) III e IV. 
e) I e III. 
 
18. Observe as palavras abaixo e marque a alternativa em que todas apresentam a separação de sílabas 
CORRETA: 
a) Pré–di–o; as-sal-tan-tes. 
b) Veí-cu-lo; bra-si-lei-ra. 
c) Bra-si-le-i-ra; a- rras-tão. 
d) Pré-dio; ad-vo-ga-da. 
e) Ve-í-cu-lo; advo-ga-da. 
 
19. Conforme lido no texto, a palavra “óculos” é acentuada. Também recebe acento, pelo mesmo motivo 
pelo qual “óculos” é acentuada, a palavra: 
a) Órgão. 
b) Órfã. 
c) Ônibus. 
d) Vovó. 
e) Juízo. 
 
20. Nas frases abaixo, observe o uso da pontuação. 
I – Ana e João, viajaram, ontem. 
II – Sem querer, ouvi toda a conversa. 
III – Paulo, venha até aqui! 
IV – Paulo, veio aqui! 
As frases que apresentam pontuação utilizada de maneira INCORRETA são: 
a) I e IV. 
b) I e III. 
c) II e IV. 
d) II e III. 
e) I e II. 
 
21. Em nosso cotidiano é bastante comum ouvirmos e lermos palavras faladas e escritas de maneira 
inadequada. Algumas, de tão usuais, já nos parecem corretas. Contudo, de acordo com a norma padrão 
da língua, algumas pronúncias e escritas são inadequadas. Observe as palavras abaixo e assinale a 
alternativa em que todas as palavras estejam escritas CORRETAMENTE de acordo com a norma padrão 
de nossa língua: 
a) Guspe, estrupo e cardeneta. 
b) Mendingo, salchicha e largatixa. 
c) Imbigo, bandeija e previlégio. 
d) Cuspe, lagartixa e privilégio. 
e) Aterrisar, estrupo e caderneta. 
 
22. O uso das letras x e ch costumam causar bastantes dúvidas, pois ambas, em muitos casos, possuem 
o mesmo som. Analise as palavras abaixo e marque a alternativa em que todas as palavras devam ser 
escritas com a letra x: 
a) _erife; en_ada; en_ugar. 
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b) Fe_adura; co_ichar; pu_ar. 
c) En_er; _inelo; pu_ar. 
d) Li_o; guin_o; fa_ina. 
e) _ocalho; en_ame; ve_ame. 
 
Leia o texto abaixo para responder às questões 23 e 24 
 
Problemas 
Ana Carolina 
 
Qualquer distância entre nós 
Virou abismo sem fim 
Quando estranhei sua voz 
Eu te procurei em mim 
Ninguém vai resolver 
Problemas de nós dois. 
 
Se tá tão difícil agora 
Se um minuto a mais demora 
Nem olhando assim mais perto 
Consigo ver por que tá tudo tão incerto 
Será que foi alguma coisa que eu falei? 
Ou algo que fiz que te roubou de mim ? 
Sempre que eu encontro uma saída 
Você muda de sonho e mexe na minha vida (...) 
 
23. Os verbos destacados no trecho da música “Problemas”, de Ana Carolina, estão respectivamente, 
nos tempos: 
a) Presente, pretérito e futuro. 
b) Pretérito, presente e futuro. 
c) Futuro, presente e pretérito. 
d) Pretérito, futuro e presente. 
e) Presente, futuro e pretérito. 
 
24. As palavras “mim”, “dois” e “sonho”, retiradas do trecho da música acima, são morfológica e 
respectivamente classificadas como: 
a) Substantivo, numeral e verbo. 
b) Pronome, substantivo e substantivo. 
c) Pronome, substantivo e verbo. 
d) Pronome, numeral e substantivo. 
e) Substantivo, numeral e substantivo. 
 
25. Das palavras abaixo apenas em um grupo todas devem ser acentuadas. Marque a alternativa que 
contenha este grupo de palavras: 
a) Alguem, possivel, lapis. 
b) Gratuito, ideia, caju. 
c) Tatu, raiz, numero. 
d) Raiz, alguem, caju. 
e) Caju, lapis, ideia. 

 
LEGISLAÇÃO 
26. O Município de Santa Maria, parte integrante e indissolúvel da República Federativa do Brasil e do 
Estado do Rio Grande do Sul, organiza-se autonomamente em tudo a que respeite a seu peculiar 
interesse, regendo-se por Lei Orgânica e pelas demais leis que adotar, respeitados e admitidos os 
princípios das Constituições Federal e Estadual. Assim, a criação de nova unidade administrativa 
somente poderá ser proposta: 
a) No primeiro ano de cada legislatura. 
b) A cada 6 (seis) meses. 
c) A qualquer momento. 
d) A cada trimestre. 
e) A cada 90 (noventa) dias. 
 
27. Conforme a Lei Orgânica de Santa Maria, a data magna do município é: 
a) 1º (primeiro) de Maio. 
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b) 22 (vinte de dois) de Março. 
c) 25 (vinte e cinco) de Dezembro. 
d) 17 (dezessete) de Maio. 
e) 1º (primeiro) de Janeiro. 
 
28. A autonomia do Município de Santa Maria é assegurada pela eleição: 
a) Indireta, de 20 (vinte) vereadores. 
b) Direta, de 21 (vinte e um) vereadores. 
c) Indireta, de 22 (vinte e dois) vereadores. 
d) Direta, de 20 (vinte) vereadores. 
e) Indireta, de 21 (vinte e um) vereadores. 
 
29. Compete privativamente ao Município, no exercício da sua autonomia, dentre outras, as seguintes 
atribuições, EXCETO: 
a) Organizar-se juridicamente, decretar suas leis, expedir decretos, atos e medidas, relativas aos assuntos de 
interesse local. 
b) Organizar seus serviços administrativos e patrimoniais. 
c) Administrar, adquirir, alienar e doar seus bens, aceitar doações, legados e heranças e dispor sobre sua 
aplicação. 
d) Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio publico. 
e) Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos locais, os 
que lhe sejam concernentes e os de caráter essencial, bem como dispor sobre eles. 
 
30. Nos termos da Lei Orgânica, o Município de Santa Maria assegurará a expedição de certidões 
requeridas às repartições administrativas municipais, para defesa de direitos e esclarecimentos de 
situações, no prazo de: 
a) 24 (vinte a quatro) horas. 
b) 10 (dez) dias. 
c) 15 (quinze) dias. 
d) 5 (cinco) dias. 
e) 48 (quarenta e oito) horas. 
 
31. Os servidores públicos municipais são todos quantos percebam pelos cofres do Município, 
ocupantes de cargo ou empregos criados por lei e na forma estabelecida. São assegurados aos 
servidores municipais os seguintes direitos, EXCETO: 
a) Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. 
b) Remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno. 
c) Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais que o salário normal. 
d) Décimo quarto salário, com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. 
e) Vencimento ou salário básico, nunca inferior ao salário mínimo fixado em lei para os trabalhadores urbanos e 
rurais, inclusive para fins de padrão inicial de qualquer plano de carreira. 
 
32. O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal de Vereadores, segundo o disposto na 
legislação pertinente, e funciona de acordo com seu Regimento Interno. Cada legislatura terá a duração 
de: 
a) Quatro anos, compreendendo cada ano uma Sessão Legislativa. 
b) Dois anos, compreendendo cada ano uma Sessão Legislativa. 
c) Quatro anos, compreendendo a cada dois anos uma Sessão Legislativa. 
d) Três anos, compreendendo cada ano uma Sessão Legislativa. 
e) Cinco anos, compreendendo cada ano uma Sessão Legislativa. 
 
33. Nos termos da Lei Orgânica, compete à Câmara de Vereadores, com sanção do Prefeito Municipal, 
EXCETO: 
a) Dispor sobre matéria orçamentária no plano plurianual, nas diretrizes orçamentárias, no orçamento anual, nas 
operações de crédito e dívida pública. 
b) Legislar sobre o sistema tributário e a arrecadação, distribuição de rendas, isenções, anistias fiscais e de 
débitos. 
c) Legislar sobre assuntos de interesse local. 
d) Deliberar sobre empréstimos e operações de crédito do Executivo Municipal. 
e) Administrar os bens municipais. 
 
34. Constituem Patrimônio Público Municipal os bens imóveis, móveis e semoventes e os direitos e 
ações que, a qualquer título, pertençam ao Município. O uso dos bens municipais por terceiros somente 
poderá ser feito mediante: 
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a) Autorização, concessão ou doação, conforme o caso, e quando houver interesse particular, devidamente 
justificado. 
b) Autorização, concessão ou permissão, conforme o caso, e quando houver interesse público, devidamente 
justificado. 
c) Autorização, concessão ou permissão, conforme o caso, e quando houver interesse particular, devidamente 
justificado. 
d) Autorização, doação ou permissão, conforme o caso, e quando houver interesse público, devidamente 
justificado. 
e) Doação, concessão ou permissão, conforme o caso, e quando houver interesse particular, devidamente 
justificado. 
 
35. Nos termos da Lei Orgânica, perderá o mandato o vereador que: 
I – Proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta 
pública. 
II – Perder ou tiver suspensos os direitos políticos. 
III – Deixar de comparecer a cinco sessões ordinárias consecutivas, sem dispensa aprovada pelo 
Plenário, ou que, ao final de um ano de atividades legislativas, não tenha comparecido a dois terços das 
sessões ordinárias, independentemente de dispensa, ressalvados os casos de licença para tratamento 
de saúde ou licença não remunerada para fins particulares. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Somente as assertivas I e II estão corretas. 
b) Somente a assertiva I está correta. 
c) Somente as assertivas I e III estão corretas. 
d) Somente as assertivas II e III estão corretas. 
e) Todas as assertivas estão corretas. 
 
36. Promoção por tempo de serviço é o ato pelo qual o servidor ascende à classe imediatamente superior 
da Categoria Funcional a qual pertence, observado o tempo de serviço público municipal. O tempo de 
serviço na classe imediatamente anterior, para fins de promoção para a seguinte, será de: 
a) 1 (um) ano. 
b) 2 (dois) anos. 
c) 3 (três) anos. 
d) 4 (quatro) anos. 
e) 5 (cinco) anos. 
 
37. Nos termos da Lei Municipal nº 4745/04, além do previsto no Regime Jurídico Único, serão deferidas 
aos servidores municipais as seguintes gratificações: 
I – Gratificação de produtividade individual. 
II – Gratificação de representação. 
III – Gratificação pelo exercício de atividades em condições insalubres, perigosas ou penosas. 
IV – Gratificação pelo Exercício de Responsabilidade Técnica. 
V – Gratificação funcional para os servidores plantonistas da área da saúde do Município de Santa Maria. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Somente as assertivas I, II e III estão corretas. 
b) Somente as assertivas II, III e IV estão corretas. 
c) Somente as assertivas III, IV e V estão corretas. 
d) Somente as assertivas I e V estão corretas. 
e) Todas as assertivas estão corretas. 
 
38. Com base na Lei n° 3.326, de 04 de junho de 1991 - Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
Municipais de Santa Maria/RS, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) O regime jurídico único dos servidores públicos municipais é o celetista. 
b) Servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público, de provimento efetivo ou em comissão. 
c) Cargo público é o criado por lei, em número certo, com denominação própria, remunerado pelos cofres 
municipais, ao qual corresponde um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a servidor público. 
d) A investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e 
títulos, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. 
e) A investidura em cargo do magistério municipal será por concurso público de provas e títulos. 
 
39. Segundo a Lei n° 3.326, de 04 de junho de 1991 - Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
Municipais de Santa Maria/RS, às pessoas portadoras de deficiência física é assegurado o direito de se 
inscrever em concurso público para provimento de cargo, cujas atribuições sejam compatíveis com a 
deficiência de que são portadoras. Qual a porcentagem das vagas oferecidas serão destinadas aos 
portadores de deficiência? 
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a) 1% (um por cento). 
b) 3% (três por cento). 
c) 5% (cinco por cento). 
d) 10% (dez por cento). 
e) 20% (vinte por cento). 
 
40. Segundo a Lei n° 3.326, de 04 de junho de 1991 - Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
Municipais de Santa Maria/RS, Posse é: 
a) A aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o 
compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura de termo pela autoridade competente e pelo 
compromissando. 
b) O retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. 
c) A investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha 
sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. 
d) O desempenho das atribuições do cargo pelo servidor. 
e) A investidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão por 
decisão judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. 
 
41. Com base na Lei n° 3.326, de 04 de junho de 1991 - Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
Municipais de Santa Maria/RS, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) O regime jurídico único dos servidores públicos municipais regula o provimento e vacância dos cargos 
públicos, os direitos e vantagens, os deveres e as responsabilidades a eles atribuídas, observados os princípios 
e as normas da Constituição Federal, Estadual e da Lei Orgânica do Município. 
b) Os cargos em comissão e funções gratificadas serão criados com atribuições definidas de chefia, 
assessoramento e assistência, sendo de livre nomeação e exoneração observados os requisitos gerais exigidos 
para o provimento em cargos públicos podendo a lei estabelecer requisitos específicos de escolaridade, 
habilitação profissional, saúde e outros, e não serão organizados em carreira. 
c) Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros que preencham os requisitos legais. 
d) A boa conduta pública e privada é condição precípua para o ingresso no serviço público municipal. 
e) É vedado cometer ao servidor atribuições diversas das de seu cargo, em qualquer hipótese. 
 
42. Segundo a Lei n° 3.326, de 04 de junho de 1991 - Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
Municipais de Santa Maria/RS, são estáveis os servidores nomeados em virtude de concurso público e 
só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo 
administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa e a disponibilidade remunerada até decisão 
definitiva. Após quanto tempo de efetivo exercício o servidor adquire a estabilidade? 
a) 90 (noventa) dias. 
b) 180 (cento e oitenta) dias. 
c) 1 (um) ano. 
d) 2 (dois) anos. 
e) 4 (quatro) anos. 
 
43. Segundo a Lei n° 3.326, de 04 de junho de 1991 - Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
Municipais de Santa Maria/RS, além dos dias feriados, civis e religiosos, o servidor tem direito a repouso 
remunerado, num dia de cada semana, preferencialmente: 
a) Aos domingos. 
b) Aos sábados. 
c) Às sextas-feiras. 
d) Às quintas-feiras. 
e) Às quartas-feiras. 
 
44. Segundo a Lei n° 3.326, de 04 de junho de 1991 - Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
Municipais de Santa Maria/RS, são requisitos básicos para ingresso no serviço público municipal, 
EXCETO: 
a) Ser brasileiro.  
b) Ter idade mínima de vinte e um anos.  
c) Estar quite com as obrigações militares e eleitorais.  
d) Gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante exame médico.  
e) Ter atendido as condições prescritas em lei para o cargo. 
 
45. Aduz a Lei n° 3.326, de 04 de junho de 1991 - Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
Municipais de Santa Maria/RS, que os chefes do Poder Executivo e do Poder Legislativo determinarão o 
horário de expediente nas respectivas repartições. Facultada a compensação de horários e a redução de 
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jornada, mediante acordo individual ou convenção coletiva de trabalho, o horário normal de trabalho de 
cada cargo ou função é o estabelecido na legislação específica, NÃO podendo ser superior a: 
a) Quatro horas diárias e vinte semanais. 
b) Cinco horas diárias e vinte e cinco semanais. 
c) Seis horas diárias e trinta semanais. 
d) Sete horas diárias e trinta e cinco semanais. 
e) Oito horas diárias e quarenta semanais. 
 
46. Segundo a Lei n° 3.326, de 04 de junho de 1991 - Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
Municipais de Santa Maria/RS, é proibido ao servidor: 
a) Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato. 
b) Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. 
c) Lealdade às instituições a que servir. 
d) Cumprimento às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. 
e) Atender com presteza. 
 
47. Segundo a Lei n° 3.326, de 04 de junho de 1991 - Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
Municipais de Santa Maria/RS, são penalidades disciplinares, EXCETO: 
a) Advertência. 
b) Multa. 
c) Suspensão. 
d) Demissão. 
e) Destituição de cargos ou função de confiança. 
 
48. Segundo a Lei n° 3.326, de 04 de junho de 1991 - Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
Municipais de Santa Maria/RS, o servidor que prestar trabalho noturno fará jus a um adicional de 25% 
(vinte e cinco por cento) sobre o vencimento do cargo. Considera-se trabalho noturno, para efeitos desta 
Lei, o executado entre as: 
a) 20 horas de um dia e as 03 horas do dia seguinte. 
b) 21 horas de um dia e as 04 horas do dia seguinte. 
c) 22 horas de um dia e as 05 horas do dia seguinte. 
d) 23 horas de um dia e as 05 horas do dia seguinte. 
e) 23 horas de um dia e as 06 horas do dia seguinte. 
 
49. Segundo a Lei n° 3.326, de 04 de junho de 1991 - Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
Municipais de Santa Maria/RS, é dever do servidor: 
a) Recusar fé a documentos públicos. 
b) O cumprimento às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. 
c) Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. 
d) Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. 
e) Praticar usura sob qualquer de suas formas. 
 
50. Segundo a Lei n° 3.326, de 04 de junho de 1991 - Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
Municipais de Santa Maria/RS, o Dia do Servidor Público será comemorado dia: 
a) 21 de Abril. 
b) 1° de Maio. 
c) 7 de Setembro. 
d) 28 de Outubro. 
e) 15 de Novembro. 

 
RASCUNHO 
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