
....................................(dobre e destaque esta parte para copiar suas respostas).....................................

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DO LEÃO
Edital Nº 001/2012

CARGO: LAVADOR E LUBRIFICADOR

Nome:                                                        Inscrição:

INSTRUÇÕES GERAIS

PREZADO CANDIDATO,

1. É de sua responsabilidade a conferência do nome do cargo para o qual realizou a inscrição com o
que consta neste caderno de questões;

2. Este caderno de questões contém 30 questões objetivas a serem respondidas;

3. Após tê-lo recebido da fiscalização, confira o número e a sequência das questões e páginas,
qualquer incoerência levante o braço e solicite ao fiscal um novo caderno;

4. O caderno de questões pode ser usado livremente para fazer rascunhos;

5. O tempo de duração é de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento da folha de leitura óptica (folha
de respostas);

6. Você só poderá retirar-se do local de realização da prova após ter decorrida 1 (uma) hora do início
da mesma;

7. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de resposta representadas pelas letras A, B, C, D e E
sendo somente uma correspondente à resposta correta;

8. Após o início da prova, é vedado formular perguntas, pois o entendimento das questões é parte
integrante da mesma;

9. Não é permitido comunicar-se com outro candidato ou socorrer-se de consultas a livros, anotações,
agendas eletrônicas, gravadores, máquina calculadora, telefone celular ou qualquer outro instrumento
receptor/transmissor de mensagens e/ou similares;

10. Ao terminar a prova objetiva, entregue ao fiscal de sala, OBRIGATORIAMENTE, a folha de respostas
devidamente assinada no campo indicativo, sem amassá-la ou dobrá-la, uma vez que é insubstituível,
e o Caderno de Questões, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo junto ao Município, nos
termos do Decreto Municipal nº 0147, de 18 de novembro de 2009;

11. O gabarito preliminar das provas será publicado no dia 22 de outubro de 2012, no painel de
publicações oficiais da Prefeitura Municipal de Capão do Leão, e em caráter  meramente informativo
nos sites da Pontua Concursos (www.pontuaconcursos.com.br) e do município de Capão do Leão
(www.capaodoleao.rs.gov.br);

12. O prazo para interposição de recursos é de 3 (três) dias úteis a contar do dia subsequente à data
de publicação do gabarito preliminar;

13. No cartão de leitura óptica personalizado - cartão de respostas – preencha, inteiramente, apenas
uma das alternativas de cada questão, com caneta esferográfica de ponta grossa, azul ou preta,
suficientemente pressionada.
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Língua Portuguesa e Interpretação de Texto

As questões 1 a 8 devem ser respondidas com
base no texto abaixo:

Pode ser considerado um distúrbio do sono
qualquer dificuldade relacionada ao sono, como
dificuldade de adormecer ou de permanecer
adormecido, dormir em momentos inapropri-
ados, tempo total de sono em excesso ou ocor-
rência de comportamentos anormais relaciona-
dos ao sono.  Mais de  43% da população brasi-
leira sofre algum tipo de distúrbio do sono e apre-
senta sinais de cansaço durante o dia, segundo
a Associação Brasileira do Sono. Em conse-
quência, essas pessoas  podem vir a ter proble-
mas de saúde, irritabilidade e até menor produti-
vidade no trabalho.

A maioria dos problemas do sono não se
tratam de uma doença em si. A insônia, por exem-
plo, refere-se à dificuldade para pegar no sono,
à dificuldade para permanecer dormindo ou ao
impulso para acordar cedo demais, e é um sin-
toma que pode ser causado pela adoção de cer-
tos padrões de estilo de vida ou por determina-
das condições de saúde, mas é considerado um
distúrbio secundário.

Existem mais de 90 tipos de distúrbios do
sono, entre os considerados secundários e os
que se configuram doença. Eles pertencem às
categorias como insônia, sonolência excessiva
durante o dia, problemas de ritmo de sono regu-
lar e comportamentos que perturbam o sono.
Para algumas pessoas, o distúrbio do sono pode
ser bastante complicado, levando a problemas
mais graves.

– Se não forem tratadas, essas alterações
do sono podem desencadear doenças como
infarto, obesidade, diabetes, arritmia e hiperten-
são arterial – afirma Renata Federighi, consulto-
ra do sono. A causa do surgimento desses dis-
túrbios pode estar no estresse presente no dia a
dia dos brasileiros, que faz com que as pessoas
durmam cada vez menos, e, mesmo quando
dormem, não possuam um sono revitalizador.

Adaptado de:
http://wp.clicrbs.com.br/blogdovida/page/2/
?topo=13%2C1%2C1%2C%2C%2C13

1. Todas as alternativas contém afirmações cor-
retas em relação ao texto,  EXCETO:

a) Pessoas que sofrem algum tipo de dis-
túrbio do sono podem vir a ter problemas
de saúde.

b) Qualquer dificuldade relacionada ao sono
pode ser considerada um distúrbio do
sono.

c) Quando não são tratadas, as alterações
do sono podem desencadear doenças.

d) Infarto, obesidade, diabetes, arritmia e hi-
pertensão arterial podem desencadear al-
terações no sono.

e) A causa dos distúrbios do sono pode es-
tar no estresse presente no dia a dia dos
brasileiros.

2. Segundo a Associação Brasileira do Sono,
mais de 43% da população brasileira:

a) Pode vir a ter problemas de saúde.
b) Sofre algum tipo de distúrbio do sono e

apresenta sinais de cansaço durante o
dia.

c) Tem doenças como infarto, diabetes,
arritmia e hipertensão arterial.

d) Tem dificuldade para pegar no sono ou
para permanecer dormindo.

e) Tem insônia ou sonolência excessiva du-
rante o dia.

3. A expressão “Em consequência” (1º parágra-
fo) pode ser CORRETAMENTE substituída
por:

a) Com frequência.
b) Entretanto.
c) Por essa razão.
d) Porque.
e) Pois.

4. Qual das palavras abaixo, retiradas do texto,
tem mais letras que fonemas?

a) Distúrbio.
b) Diabetes.
c) Infarto.
d) Hipertensão.
e) Sinais.
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5. Todas as palavras abaixo são polissílabas,
EXCETO:

a) Hipertensão.
b) Dificuldade.
c) Distúrbio.
d) Complicado.
e) Adormecido.

6. Assinale a alternativa em que a palavra é
oxítona:

a) Revitalizador.
b) Saúde.
c) Presente.
d) Secundário.
e) Consequência.

7. Assinale a alternativa em que as palavras
apresentam, respectivamente, ditongo e hi-
ato:

a) Distúrbio – arritmia.
b) Distúrbio – secundário.
c) Arritmia – distúrbio.
d) Arritmia – dia.
e) Sono – tempo.

8. Todas as palavras abaixo, conforme foram
usadas no texto, têm relação com problemas
de saúde, EXCETO:

a) Sintoma.
b) Revitalizador.
c) Obesidade.
d) Hipertensão.
e) Estresse.

9. Assinale a alternativa em que todas as pala-
vras pertencem à classe dos adjetivos:

a) Saúde – saudável – saudação.
b) Saúde – sono – sonolência.
c) Saudade – saudação – saudoso.
d) Dormir – sono – sonolento.
e) Saudável – sonolento – doente.

10. Assinale a alternativa em que a palavra des-
tacada  na expressão sono revitalizador está
classificada CORRETAMENTE:

a) Adjetivo.
b) Verbo.
c) Pronome.
d) Artigo.
e) Substantivo.

Legislação Municipal

11. Compete ao Município, no exercício de sua
autonomia, dispor sobre assuntos de inte-
resse local, cabendo-lhe entre outras, as
seguintes atribuições:

a) Proteger o meio ambiente e combater a
poluição em qualquer de suas formas.

b) Preservar as florestas, a fauna e a flora.
c) Estabelecer servidões administrativas

necessárias à realização de seus servi-
ços.

d) Fomentar a produção agropecuária e or-
ganizar o abastecimento alimentar.

e) Combater as causas da pobreza e os fa-
tores de marginalização, promovendo a
integração social dos setores desfavo-
recidos.

12. Analise as afirmações abaixo:

I. Não perde o mandato o vereador que for
investido no cargo de Secretário Munici-
pal, desde que se afaste do exercício da
vereança.

II. Perde o mandato o vereador que, mes-
mo licenciado pela Câmara, se afaste
para tratar de assunto particular.

III. Não perde o mandado o vereador que
for licenciado pela Câmara por motivo de
doença.

Está(ão) INCORRETO(S):

a) Apenas o item I.
b) Apenas o item II.
c) Apenas o item III.
d) Apenas os itens I e II.
e) Apenas os itens II e III.

13. Sobre as atribuições do Vice-Prefeito, identi-
fique a alternativa CORRETA:

a) Exercer, mediante designação, cargo de
Secretário de Governo.

b) Coordenar a execução de convênios e
consórcios intermunicipais.

c) Substituir o Prefeito em seus impedimen-
tos e vacâncias.

d) Praticar atos administrativos de gestão
conforme os limites definidos em decre-
to.

e) Todas as alternativas anteriores estão
corretas.
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14. Sem prejuízo de outras garantias assegura-
das ao contribuinte, é vedado ao Município
instituir impostos sobre:

I. Patrimônio, renda ou serviços, uns dos
outros.

II. Igrejas católicas, que é a religião oficial
do município.

III. Livros, jornais, periódicos e o papel des-
tinado a sua impressão.

Está(ão) CORRETO(S):

a) Apenas o item I.
b) Apenas o item II.
c) Apenas o item III.
d) Apenas os itens I e III.
e) Apenas os itens II e III.

15. De acordo com a Lei Orgânica Municipal, no
que tange à Assistência Social, analise as
afirmações abaixo e marque (V) para Verda-
deiro ou (F) para Falso:

(**) O  município destinará um prédio para a
instalação de uma central de abasteci-
mento onde os produtores do município
venderão seus produtos diretamente ao
consumidor.

(**) O município poderá promover programa
prioritário de assistência à família, à in-
fância, à maternidade, aos menores ca-
rentes, aos deficientes físicos e aos ido-
sos.

(**) A criação de creches para menores e
asilos para idosos, receberá incentivos
especiais do poder público.

(**) Os menores de cinco anos e os maio-
res de sessenta anos de idade terão pri-
oridade nos programas sociais, desde
que comprovada insuficiência de meios
materiais.

Identifique a sequência CORRETA, de
cima para baixo:

a) V –V – V – V.
b) F – F – F – F.
c) V – V – V – F.
d) F – F – F – V.
e) F – V – V – F.

16. Sobre as regras para promoção, previstas
no Regime Jurídico Único dos Servidores de
Capão do Leão, analise as afirmações abai-
xo e marque (V) para Verdadeiro ou (F) para
Falso:

(**) Para ser promovido por antiguidade, o
funcionário deverá contar com o interstí-
cio de 02 (dois) anos de efetivo exercício
na classe em que se encontra.

(**) Havendo mais de um funcionário que
preencha os requisitos para a promoção
por antiguidade à mesma vaga, a prefe-
rência recairá sobre aquele que contar,
em primeiro lugar, com o maior tempo
de serviço na classe da categoria funci-
onal a que pertence.

(**) Havendo mais de um funcionário que
preencha os requisitos para a promoção
por antiguidade à mesma vaga, o último
critério de preferência está relacionado
ao maior tempo de serviço público em
geral.

Identifique a sequência CORRETA, de
cima para baixo:

a) V – V – V – V.
b) F – F – F – F.
c) V – V – V – F.
d) F – F – F – V.
e) F – V – F – V.

17. Analise os conceitos abaixo, e marque (V)
para Verdadeiro ou (F) para Falso, levando
em consideração as previsões do Regime
Jurídico Único:

(**) O recrutamento e a seleção para o pro-
vimento de cargos do quadro de funcio-
nários efetivos far-se-á mediante o con-
curso público, de provas ou provas e de
títulos.

(**) A idade mínima para ingresso no servi-
ço Público Municipal é fixada em 16
anos.

(**) As provas de habilitação, as provas de
títulos e o prazo de validade dos concur-
sos públicos serão definidos em regula-
mentos próprios.

Identifique a sequência CORRETA, de
cima para baixo:

a) V – V – V.
b) F – F – F.
c) V – F – V.
d) F – F – V.
e) F – V – F.
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18. Relacione as colunas abaixo, considerando
a denominação e seu CORRETO conceito:

Coluna 1:
(1) Cargo.
(2) Classe.
(3) Categoria Funcional.
(4) Grupo da Atividade.

Coluna 2:
(**) É o conjunto de deveres, atribuições e

responsabilidades cometido a um funci-
onário, criado por Lei, com denomina-
ções próprias, número certo e vencimen-
to específico.

(**) É o conjunto de classes da mesma de-
nominação, identificadas pela natureza
do trabalho, e pelo grau de conhecimen-
to exigido para o seu desempenho.

(**) É o conjunto de categorias funcionais or-
ganizadas conforme a correlação e a fi-
nalidade entre as atribuições de cada
uma, a natureza do trabalho ou grau de
conhecimentos necessários ao desem-
penho das respectivas atribuições.

(**) É o agrupamento de cargos de atribui-
ções da mesma natureza funcional, de
mesma denominação, e semelhantes
quanto ao grau de dificuldade e respon-
sabilidade das atribuições.

Identifique a sequência CORRETA, de
cima para baixo:

a) 1 – 2 – 3 – 4.
b) 1 – 3 – 4 – 2.
c) 2 – 3 – 1 – 4.
c) 3 – 4 – 2 – 1.
e) 4 – 3 – 2 – 1.

19. Sobre a Lotação, analise as alternativas abai-
xo e identifique a CORRETA:

a) Entende-se por lotação toda a força de
trabalho, qualitativa e quantitativa, neces-
sária ao desenvolvimento das atividades
normais e especificas dos órgãos inte-
grantes da administração.

b) A lotação dos cargos, nos diversos órgãos
da Administração, far-se-á por ato do
Vice-Prefeito.

c) A distribuição de novos cargos aos órgãos
da Prefeitura será feita de acordo com as
necessidades de ser mediante solicitação
fundamentada de órgão interessado.

d) Apenas as alternativas “a” e “b” estão cor-
retas.

e) Apenas as alternativas “a” e “c” estão cor-
retas.

20. De acordo com os termos da Lei Orgânica
Municipal, cabe ao Município promover o de-
senvolvimento da ciência e da tecnologia e:

I. Proporcionar a formação e o aperfeiço-
amento de recursos humanos para a ci-
ência e tecnologia.

II. Incentivar a pesquisa tecnológica volta-
da ao aperfeiçoamento do uso e contro-
le dos recursos naturais do Município.

III. Apoiar e estimular as empresas e enti-
dades cooperativas que investirem em
pesquisas e desenvolvimento tecnoló-
gico e na formação e aperfeiçoamento
de seus recursos humanos.

Está(ão) CORRETO(S):

a) Todos os itens.
b) Nenhum dos itens.
c) Apenas o item II.
d) Apenas o item III.
e) Apenas o item I.

Conhecimentos Gerais - Atualidades

21. O Brasil vem acompanhando o longo julga-
mento dos envolvidos num dos maiores es-
cândalos nacionais, que ficou conhecido
como “Mensalão”. Identifique, dentre as al-
ternativas abaixo aquela que contempla o
CORRETO nome do Ministro Relator do pro-
cesso, no STF:

a) Roberto Jefferson.
b) Joaquim Benedito Barbosa Gomes.
c) Luiz Francisco Corrêa Barbosa.
d) Enrique Ricardo Lewandoswski.
e) Nelson Azevedo Jobim.

22. O município de Capão do Leão foi criado pela
Lei nº 7647, em 3 de maio de                           ,
após plebiscito para emancipar-se de Pelo-
tas, realizado no dia 28 de março do mesmo
ano.

Identifique a alternativa que completa, COR-
RETAMENTE, a lacuna acima:

a) 1982
b) 1985
c) 1989
d) 1992
e) 1995
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23. A                                                 foi um conflito
travado entre Argentina e Reino Unido e que
ocorreu de abril a junho de 1982, terminando
com a vitória dos britânicos, que reafirma-
ram sua soberania sobre o pequeno conjun-
to de 778 ilhas localizado no Atlântico Sul, a
463 km da costa argentina. Em fevereiro de
2012, novamente, estes países se indispu-
seram, num conflito diplomático, quando o
governo de Cristina Kirchner acusou os in-
gleses de militarizarem as Ilhas.

Identifique a alternativa que completa, COR-
RETAMENTE, a lacuna acima:

a) Guerra das Maldivas
b) Guerra do Chaco
c) Guerra das Malvinas
d) Guerra do Pacífico
e) Guerra dos Tronos

24. Analise as afirmações abaixo, sobre o muni-
cípio de Capão do Leão:

I. Anteriormente, o município também era
chamado de Pavão.

II. A Igreja Santa Tecla é um dos pontos tu-
rísticos o município.

III. A Festa da Melancia é o maior evento
socioeconômico e cultural de Capão do
Leão, e teve sua 10ª edição em feverei-
ro de 2012.

Está(ao) CORRETO(S):

a) Apenas o item I.
b) Apenas o item II.
c) Apenas o item III.
d) Apenas os itens I e II.
e) Todos os itens.

25. O Ministério do Meio Ambiente, em seu últi-
mo levantamento apontou a existência de 627
espécies ameaçadas de extinção. Os ma-
míferos carnívoros também sofrem com a
destruição ou fragmentação de seus habitats,
pois precisam de grandes áreas para obter
suas presas. É o caso do                 ,
encontrado em áreas como o Cerrado e o
Pantanal.

Identifique a alternativa que completa, COR-
RETAMENTE, a lacuna acima:

a) mico-leão-dourado
b) lobo-guará
c) macaco-prego
d) canivete
e) tubarão-peregrino

26. Sobre os direitos e deveres dos cidadãos,
em relação às eleições no Brasil, analise as
afirmações abaixo:

I. O voto é obrigatório para todo cidadão
alfabetizado que tenha entre 18 e 70
anos.

II. O voto é facultativo para jovens entre 16
e 18 anos e maiores de 70 anos, assim
como para os analfabetos e incapacita-
dos de se exprimir em língua nacional.

III. No dia das eleições, o cidadão pode se
dirigir à seção eleitoral portando apenas
um documento de identidade com foto.

IV. A apresentação do título de eleitor não é
obrigatória, mas é recomendada.

Está(ão) CORRETO(S):

a) Apenas os itens I e II.
b) Apenas os itens II e III.
c) Apenas os itens III e IV.
d) Nenhum dos itens.
e) Todos os itens.

27. Sobre a história do Município da Capão do
Leão, analise as afirmações abaixo:

I. Durante a primeira década do século XIX,
o Estado do Rio Grande do Sul doou al-
gumas terras ao Barão de Santa Tecla e
ao Coronel Thomas Luis Osório, com o
intuito de ali estabelecer algumas gran-
jas, que estimulassem a produção agro-
pastoril.

II. A região teve seu segundo grande im-
pulso quando uma Companhia France-
sa de extração de pedras ali se estabe-
leceu para construção dos molhes da
cidade de Pelotas.

III. Não há nenhuma prova histórica que
comprove a origem do nome do municí-
pio. Dentre as diversas lendas, a mais
popular é a de que o nome surgiu devido
a um antigo comerciante chamado Leão,
morador de um local onde havia um
capão (local com árvore copada).

Está(ão) INCORRETO(S):

a) Apenas o item I.
b) Apenas o item II.
c) Apenas o item III.
d) Apenas os itens II e III.
e) Todos os itens.
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28. Levando em consideração as regras de gen-
tileza urbana e para a formação de um bom
cidadão, analise os itens abaixo e identifique
a CORRETA:

a) O bom exemplo de cidadão é aquele que
também se preocupa com o meio ambi-
ente: apaga as luzes ao sair de casa, fe-
cha bem as torneiras e separa o lixo para
reciclagem.

b) Quando estiver dirigindo, o cidadão deve
ter respeito no trânsito e praticar a dire-
ção defensiva, ou direção segura.

c) No transporte coletivo se deve respeitar
os assentos reservados a idosos, pes-
soas com deficiência, gestantes e mães
com criança de colo.

d) Ao ouvir música no carro ou no transpor-
te coletivo, o cidadão deve lembrar-se de
que há outras pessoas ao redor, por isso,
o rádio deve ser ouvido em um volume
razoável e deve-se utilizar fones de ouvi-
do quando se estiver em um ambiente pú-
blico.

e) Todas as alternativas anteriores estão
corretas.

29. Sobre a cultura nacional e folclore, analise
as afirmações abaixo:

I. Entre os personagens mais conhecidos
das histórias populares do Brasil está o
dragão de três cabeças.

II. No Brasil, o Carnaval é uma das princi-
pais festas e tem características e cele-
brações diferentes em cada região do
país, com desfiles de escolas de sam-
ba, como no Rio de Janeiro e São Pau-
lo, e blocos de marchinhas que arras-
tam multidões pelas ruas, em Pernam-
buco.

III. Nas festas juninas, as maiores atrações
são as fogueiras, músicas, danças e
comidas típicas, encontradas nos gran-
des destinos turísticos brasileiros.

Está(ão) CORRETO(S):

a) Apenas o item I.
b) Apenas os itens I e II.
c) Apenas os itens II e III.
d) Apenas o item III.
e) Todos os itens.

30. Algumas obras de infraestrutura e de está-
dios da Copa do Mundo de 2014 estão em-
pregando detentos, egressos do sistema pe-
nitenciário e resgatados de situações aná-
logas ao trabalho escravo. Tal ação está re-
lacionada ao programa do governo denomi-
nado:

a) Ressocialização já.
b) Começar de Novo.
c) Reinício.
d) Recomeçando.
e) Reconstruindo a vida.




