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PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL – RS   
CONCURSO PÚBLICO                                                                                        VESPERTINO – 11/11/2012 
PROVA OBJETIVA                                                                                                              NÍVEL FUNDAMENTAL 
 

 CARGO:MATUTINO – 18/03/ 
MERENDEIRO 

  
  

 
 

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. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão. 
 
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 
esferográfica azul (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com 
corretivo, ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas. 

 
6. Eventuais erros no cartão-resposta referentes a nome, documento de identidade ou data de nascimento não 
serão registrados em ata, conforme item 4.3.14 do edital. 
 
7. Sua prova tem 60 questões, com 5 alternativas. 
 
8. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. 
 
9. 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. 
 
10. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 (uma) hora após o seu início.  
 
11. O candidato poderá retirar-se da sala levando consigo o caderno da Prova Objetiva somente 1 (uma) hora  
após o seu início. 
 
12. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
13. Os 2 (dois) 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. 
 
14. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde está ocorrendo o concurso, o candidato deverá, 
manter o celular desligar e sem bateria, só sendo permitido ligar depois de ultrapassar o portão de saída do 
prédio. 
 
15. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências. 
 
BOA PROVA! 
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PROVA OBJETIVA – MERENDEIRO 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Leia atentamente o Texto 01 que servirá de base para as próximas cinco (05) questões: 
 
Dá para ter amigos de verdade na era do Facebook? 
Amizades próximas e distantes existem desde a época do filósofo Aristóteles - e são igualmente importantes 
para nossa vida. Como fazer amigos de verdade em tempos de redes sociais 

MARCELA BUSCATO, LUÍZA KARAM E ISABELLA AYUB 
A internet e as redes sociais estão tornando as amizades superficiais? Para responder a essa pergunta, a 
escritora americana Arlynn Presser, de 51 anos, optou por uma solução radical: conhecer pessoalmente, um a 
um, todos os seus 325 amigos virtuais. Ela tomou a decisão ao terminar um casamento de 23 anos, no mesmo 
momento em que vivia a síndrome de “ninho vazio” – seus dois filhos, Joseph, de 23 anos, e Eastman, de 19, 
haviam saído de casa para iniciar a vida de adulto. “Eu me senti desconectada de minha família e percebi que 
dependia de meus amigos do Facebook”, disse Arlynn a ÉPOCA. “Mas quem eram aquelas pessoas? Seriam 
amigos de verdade, mesmo que eu não os visse com frequência ou, em alguns casos, sem nunca tê-los 
conhecido pessoalmente?”. De janeiro a dezembro de 2011, Arlynn deixou a pequena Winnetka, município de 12 
mil habitantes no Estado americano de Illinois, e viajou por 51 cidades em 11 países. Em seu périplo, fez 45 
voos, encontrou 292 amigos e  superou um terrível inimigo interior – Arlynn sofre de um distúrbio de ansiedade 
que, nos últimos anos, a impedira de sair de casa. Ela reencontrou colegas dos tempos de escola e conheceu 
cara a cara seus adversários nos jogos virtuais. Alguns “amigos” não acharam tempo para Arlynn. Um exigiu que 
ela fosse sozinha a sua casa. Arlynn recusou. No balanço, diz que a experiência foi enriquecedora: “Senti-me 
muito próxima de algumas pessoas, mas percebi que sempre fica uma distância imposta pela internet”.  
Arlynn iluminou um pouco mais sua vida, mas não decifrou o enigma da amizade em tempos de redes sociais. 
“Virou lugar-comum pensar que a versão virtual das relações é inferior ao correspondente real”, escreveu o 
filósofo holandês Johnny Hartz Søraker. “Essa percepção, aliada à ideia de que os relacionamentos virtuais 
substituirão os presenciais, nos leva à conclusão de que devemos concentrar esforços nas amizades reais em 
vez de procurar substitutas virtuais.” Essa visão, diz Søraker, professor da Universidade de Twente, não é 
inteiramente verdadeira. “É preciso considerar a possibilidade de as amizades virtuais suscitarem confiança e 
espalharem felicidade.” 
Os limites da amizade via internet ainda não estão definidos – e são objeto de intensa controvérsia, teórica e 
prática. Filósofos como Søraker especulam sobre o futuro da amizade e das relações humanas. Pessoas 
comuns como os 54 milhões de brasileiros inscritos no Facebook se perguntam se aquilo que elas fazem todos 
os dias, se as horas que dedicam ao trato e à troca com pessoas que nunca olharam nos olhos são apenas uma 
perversão digital do mais nobre dos afetos humanos. Os amigos do Facebook são desbravadores que 
responderão, na prática, à pergunta definitiva: é possível criar amizades verdadeiras pela internet e cultivá-las à 
distância? Ou, na verdade, as redes sociais estão nos isolando atrás da tela do computador? 

 http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/noticia/2012/09/da-para-ter-amigos-de-verdade-na-era-do-facebook.html (acesso 
em 22/09/2012) 

1. Leia com atenção as alternativas abaixo e assinale a correta: 
a) O texto enfatiza que a crescente necessidade de cultivar amizades virtuais é resultado das frustrações que as 
pessoas sofrem ao longo da vida. 
b) O texto define as amizades virtuais como “importantes para a nossa vida” e, por isso, incentiva os leitores a 
dedicarem tempo ao cultivo desse tipo de relacionamento. 
c) O texto explica por que as amizades virtuais são “importantes para a nossa vida” e, por isso, mostra como 
dedicar tempo ao cultivo desse tipo de relacionamento através do exemplo de Arlynn Presser. 
d) O texto questiona a possibilidade de amizades virtuais serem tão verdadeiras, confiáveis e duradouras quanto 
as amizades reais. 
e) O texto refuta a ideia de que as amizades reais substituem as virtuais e, através do exemplo de Arlynn 
Presser, demonstra quão oportunas podem ser em tempos difíceis. 
 
2. Sobre o texto, é correto inferir: 
a) Amizades sempre existiram e as que são mantidas à distância provarão ser ainda mais verdadeiras e 
duradouras que as outras. 
b) Os milhões de brasileiros inscritos no Facebook pervertem as amizades. 
c) A decisão da escritora americana de conhecer pessoalmente todos os amigos virtuais é recomendada para os 
que sofrem de ansiedade. 
d) De acordo com o filósofo holandês, amizades virtuais devem estar sempre subordinadas às reais, apesar de 
estas serem substituíveis. 
e) O mistério relacionado aos limites da amizade via internet permanece e é objeto de discussão entre 
estudiosos. 
 
3. Assinale a única alternativa onde há erro de divisão silábica nas palavras retiradas do texto: 
a) Des-co-nec-ta-da, re-en-con-trou, subs-ti-tu-ta, su-per-fi-ci-ais. 
b) Des-co-nec-ta-da, e-xi-giu, subs-ti-tu-ta, su-per-fi-ci-ais. 
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c) Per-cep-ção, co-nhe-ceu, e-xi-giu, pos-sí-vel, i-gual-men-te. 
d) Pes-so-as, co-nhe-ceu, e-xi-giu, pos-sí-vel, i-gual-men-te. 
e) Re-en-con-trou, pos-sí-vel, i-gual-men-te, per-ce-pção. 
 
4. Analise as proposições a seguir: 
I – As palavras “controvérsia”, “teórica” e “prática”, retiradas do texto, são acentuadas por serem todas 
proparoxítonas. 
II – No texto, deve-se ler o número 51 flexionado em relação à palavra “cidades”. 
III – Em “(…) mesmo que eu não os visse com frequência, (…)”, o pronome oblíquo átono retoma “(…) 
seus dois filhos (…)”. 
 Está(ão) correta(s) a(s) proposição(ões) 
a) I, somente. 
b) I e II, somente. 
c) II, somente. 
d) II e III, somente. 
e) III, somente. 
 
5. No texto, a expressão “lugar-comum” significa 
a) clichê. 
b) desvario. 
c) certeza. 
d) incerteza. 
e) desafio. 
 
As próximas quatro (04) questões serão respondidas com base no texto 02, de Adriana Calcanhotto: 
A mulher barbada 
 
Com o que será que sonha 
a mulher barbada? 
Será que no sonho ela salta 
como a trapezista? 
Será que sonhando se arrisca 
como o domador? 
Vai ver ela só tira a máscara   
como o palhaço 
O que será que tem 
O que será que hein?   
O que será que tem a perder 
a mulher barbada? 

http://www.adrianacalcanhotto.com/sec_musicas_letra.php?id=23  - acesso em 22/09/2012. 
 
6. Em qual das alternativas todas as palavras retiradas do texto possuem dígrafo? 
a) Palhaço, trapezista, sonhando, arrisca. 
b) Mulher, que, sonhando, arrisca. 
c) Hein, tem, com, que. 
d) Mulher, que, trapezista, arrisca. 
e) Palhaço, trapezista, sonhando, mulher. 
 
7. Assinale a alternativa correta quanto ao número de letras e fonemas: 
a) Sonha: 5 letras, 6 fonemas. 
b) Que: 3 letras, 3 fonemas. 
c) Hein: 4 letras, 2 fonemas. 
d) Máscara: 7 letras, 6 fonemas. 
e) Palhaço: 7 letras, 9 fonemas. 
 
8. Em “Vai ver ela só tira a máscara como o palhaço”, a expressão em destaque pode ser substituída, 
sem alteração do sentido do texto e considerando as devidas alterações gramaticais, por 
a) Talvez. 
b) Com certeza. 
c) Dessa forma. 
d) Assim. 
e) Na verdade. 
 
9. Quanto a flexão de gênero, independente do sentido do texto, “trapezista” é Substantivo 
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a) Epiceno. 
b) Comum de dois gêneros. 
c) Sobrecomum. 
d) Incerto. 
e) Neutro. 
 
10. Analise as proposições a seguir: 
I – Alguns substantivos formam o plural modificando a sua terminação “ão” por “ões”. São exemplos 
deste tipo de flexão as palavras “ancião”, “melão”, “caixão” e “limão”. 
II – Forma-se o aumentativo sintético de “mão” e “voz” da mesma maneira: mãozona e vozona. 
III – Para formar o plural dos substantivos monossílabos terminados em “-s”  deve-se acrescentar “-es”. 
Está(ão) correta(s):  
a) I, somente. 
b) I e II, somente. 
c) II e III, somente. 
d) I e III, somente. 
e) III, somente. 
 
11. Assinale a alternativa onde há erro quanto à conjugação verbal: 
a) Não vejais em mim alguém de boa sorte. Se a ventura batesse a minha porta, cantaria a vós. 
b) Quando o vento soprou mais forte, acordei. Foi o que evitou o naufrágio. 
c) Ele exige que recreemos na parte da manhã para, então, estudarmos sem intervalos depois. 
d) Eles têm inúmeros problemas com o pai. Não sei ao certo quais sentimentos nutrem uns pelos outros. 
e) Tome agora mesmo uma decisão! Já esperaste demasiado tempo! 
 
O texto 03 serve de base para as próximas quatro (04) questões: 
Brasileiros levam a Angola experiência em saúde indígena e favelas 

João Fellet 
Ação busca baixar elevados níveis de mortalidades infantil e materna em áreas remotas” 
Especialistas brasileiros em saúde pública estão levando a Angola a experiência adquirida em favelas e aldeias 
indígenas do Brasil. O objetivo: baixar os elevados níveis de mortalidades infantil e materna em áreas remotas 
do país e reduzir ao máximo dependência dos moradores quanto ao frágil sistema de saúde local. 
Há quase uma década em Angola, o casal brasileiro Romy Giovanazzi e Fernando Mororó está à frente de uma 
das principais iniciativas em saúde comunitária no país. Em 2010, eles criaram a Vertrou (confiança, em 
africâner), empresa que firmou um contrato com o governo provincial de Luanda para implantar uma ação nos 
moldes do programa brasileiro de saúde comunitária. 
Para executar o projeto, eles contrataram profissionais que já atuaram em favelas da Grande São Paulo, 
comunidades indígenas e vilas de pescadores espalhadas pelo Brasil. 
Segundo a Unicef, a cada mil crianças nascidas vivas em Angola, 158 morrem antes de completar cinco anos. O 
país ocupa o oitavo posto entre as nações com maior taxa de mortalidade infantil do mundo. No Brasil, 107º do 
ranking, há 16 mortes a cada mil crianças nascidas.  

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/09/120918_angola_saude_jf_ac.shtml (trecho) - acesso em 24/09/2012 
 
12. É correto afirmar sobre o texto: 
a) Especialistas brasileiros querem tornar os moradores de Luanda independentes do governo local. Para isso, 
eles são ensinados a cuidarem da própria saúde. 
b) Por causa da vasta experiência em favelas e aldeias indígenas brasileiras, voluntários de Angola estão 
ensinando profissionais a reduzir os altos índices de mortalidade materna e infantil. 
c) Em Angola, mulheres e crianças de regiões longínquas estão sendo ajudadas quanto a cuidados de saúde a 
partir de um projeto iniciado por casal brasileiro. 
d) Em Angola, mais 158 crianças morrem antes de completar cinco anos em relação ao Brasil e, por isso, está 
entre as nações com maior taxa de mortalidade infantil. 
e) Os altos índices de mortalidade entre crianças e mães em Angola serão reduzidos porque emigrantes 
voluntários criaram uma empresa que pode ajudar os pobres em seu país de origem. 
 
13. É correto afirmar sobre as palavras “década” e “107º”: 
a) No texto, “década” é numeral ordinal invariável e “107º” é número fracionário. 
b) Tanto “década” quanto “107º” são numerais ordinais. 
c) Se, no texto, “107º” não fosse numeral multiplicativo mas cardinal, seria lido “cento e sete”. 
d) Tanto “década” quanto “107º” são numerais cardinais. 
e) No texto, “década” é numeral multiplicativo flexionado quanto ao gênero. 
 
14. Leia atentamente as proposições a seguir: 
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I – Em “Brasileiros levam a Angola experiência em saúde indígena e favelas”, o termo sublinhado é 
adjetivo pátrio. 
II – Em “(…) mortalidades infantil e materna (…)”, quanto à flexão de gênero do adjetivo, “infantil” é 
Uniforme enquanto “materna” é Biforme. 
III – Em “Há quase uma década em Angola (…)”, o termo sublinhado é artigo indefinido. 
Está(ão) correta(s) a(s) proposição(ões) 
a) I, somente. 
b) II, somente. 
c) III, somente. 
d) I e II, somente. 
e) I e III, somente. 
 
15. Assinale a alternativa que apresenta pontuação correta: 
a) Brasileiros voluntários, que trabalharam em favelas da Grande São Paulo comunidades indígenas, e vilas de 
pescadores foram contratados para: Implantar em Angola uma ação baseada no programa brasileiro de Saúde 
Comunitária… a  intenção é reduzir índices de mortalidade infantil e materna e orientar os moradores sobre, 
cuidados com a saúde. 
b) Brasileiros voluntários que trabalharam em: favelas da Grande São Paulo comunidades indígenas e vilas de 
pescadores, foram contratados para implantar em Angola uma ação baseada no programa brasileiro de Saúde 
Comunitária; A intenção é reduzir índices de mortalidade infantil, e materna, e orientar os moradores sobre: 
cuidados com a saúde. 
c) Brasileiros, voluntários, que trabalharam em favelas da Grande São Paulo, comunidades indígenas e vilas de 
pescadores foram contratados para: implantar, em Angola, uma ação baseada no programa brasileiro de Saúde 
Comunitária. A intenção: é reduzir índices de mortalidade infantil e materna e orientar os moradores sobre: 
cuidados com a saúde. 
d) Brasileiros voluntários que trabalharam em favelas da Grande São Paulo, comunidades indígenas e vilas de 
pescadores foram contratados para implantar, em Angola, uma ação baseada no programa brasileiro de Saúde 
Comunitária. A intenção é reduzir índices de mortalidade infantil e materna e orientar os moradores sobre 
cuidados com a saúde. 
e) Brasileiros voluntários que trabalharam em favelas da Grande São Paulo comunidades indígenas e vilas de 
pescadores, foram contratados para implantar em Angola uma ação baseada no programa brasileiro de Saúde 
Comunitária! A intenção é: reduzir índices de mortalidade infantil; e materna; e orientar os moradores sobre 
cuidados com a saúde… 
 
16. Assinale a alternativa incorreta quanto aos substantivos coletivos: 
a) Grei: filhos. 
b) Leva: recrutas. 
c) Confraria: pessoas religiosas. 
d) Canzoada: cães. 
e) Réstia: alhos. 
 
Leia a seguir o trecho de uma história em quadrinhos que servirá de base para as próximas quatro (04) 
questões: 

 

 
http://www.monica.com.br/comics/2aniversarios/pag11.htm - acesso em 26/09/2012 
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17. Analise as proposições: 
I – Há uma onomatopeia no segundo quadrinho. 
II – “Onça” é Substantivo Sobrecomum. 
III – A expressão “Vixi!”, no primeiro quadro, pode ser classificada como interjeição. 
Está(ão) correta(s): 
a) I, somente. 
b) II e III, somente. 
c) I e II, somente. 
d) I e III, somente. 
e) Todas as proposições estão corretas. 
 
18. No terceiro quadrinho, a palavra “isquisito” está ortograficamente incorreta. Assinale a única 
alternativa onde todas as palavras estão escritas corretamente: 
a) disenteria, privilégio, involuntário, hegemonia. 
b) disenteria, previlégio, ivoluntário, hegemonia. 
c) disinteria, privilégio, involuntário, hegemonia. 
d) disenteria, privilégio, ivoluntário, hegemonia. 
e) disinteria, previlégio, ivoluntário, hejemonia. 
 
19. As frases nas alternativas a seguir foram retiradas dos quadrinhos e reescritas de acordo com a 
norma culta. Em qual delas a palavra sublinhada tem valor de adjetivo? 
a) Aquela onça ainda está por perto! 
b) É melhor eu tomar cuidado! 
c) Parece mais uma reclamação! 
d) Isso não é um rugido normal! 
e) Parece mais uma reclamação! 
 
20. Em “É miór eu tomá cuidado”, o menino faz uso correto do “eu”. Assinale a alternativa onde não 
foram respeitadas as normas gramaticais em relação aos pronomes pessoais: 
a) Deixei que você levasse aquelas flores pra mim. 
b) Entre eu e ti sempre houve grandes diferenças. 
c) Vá agora! Deixe-nos em paz! 
d) Chame-os para que eu os acalme. 
e) Não haverá entre mim e ti qualquer discussão. 
 
CONHECIMENOS GERAIS 
21. Sobre a história de Eldorado do Sul, não é correto o que consta na alternativa:  
a) O território onde está situado o Município de Eldorado do Sul foi inicialmente ocupado por estancieiros 
açorianos.  
b) A partir de 1930, a região à margem direita do Rio Guaíba passou a servir de balneário turístico à população 
de Porto Alegre.  
c) Por volta de 1960, deram à localidade o nome de Balneário Sans Souci.  
d) A região era composta de propriedades particulares. 
e) Em 08 de julho de 1980 é criado o Município de Eldorado do Sul. 
 
22. Qual dos municípios abaixo faz limite com Eldorado do Sul?  
a) Charqueadas. 
b) Pelotas. 
c) Rio Grande. 
d) Canoas. 
e) Gravataí. 
 
23. Além da cor branca, onde está posto o Brasão de armas, a Bandeira oficial do Estado do Rio Grande 
do Sul apresenta três cores, sendo elas:  
a) Verde, vermelha e preta. 
b) Verde, branca e vermelha. 
c) Azul, vermelha e amarela. 
d) Verde, vermelha e amarela. 
e) Branca, vermelha e amarela. 
 
24. O governador Tarso Genro lançou, no dia 20 de outubro de 2012, um projeto com o objetivo de 
acompanhar os casos de violência contra mulheres e fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas 
determinadas pela Justiça aos agressores.  

Fonte: http://www.estado.rs.gov.br – acessado em 23/12/2012.    
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Esse projeto denomina-se: 
a) Lei Maria da Penha. 
b) Patrulha Maria da Penha. 
c) Proteção a Mulher. 
d) Atenção a Mulher em Situação de Risco. 
e) Atenção a Adolescente em Situação de Risco.  
 
25. Sobre o município de Eldorado do Sul, não é correto o que se lê na alternativa: 
a) O nome do atual prefeito é Ernani de Freitas Gonçalves. 
b) Eldorado do Sul pertence a Microrregião Porto Alegre. 
c) O nome do atual vice-prefeito é Domingos Sávio Salvador. 
d) Eldorado do Sul pertence a Mesorregião Metropolitana de Porto Alegre. 
e) O nome do atual Presidente da Câmara é Romeu Wilhelm.  
 
26. Porto Alegre nasceu em 1772 e foi batizada com o nome de Freguesia  de São Francisco. Ao longo da 
sua história mudou várias vezes de nome, tais como:  
I – Porto de Viamão. 
II – Porto do Dorneles. 
III – Porto de São Francisco dos Casais. 
IV – Nossa Senhora Madre de Deus de Porto Alegre.  

Fonte: http://www2.portoalegre.rs.gov.br – acessado em 23/10/12. 
Quais os nomes que Porto Alegre recebeu ao longo da sua história? 
a) Apenas os constantes nos itens I, III e IV. 
b) Apenas os constantes nos itens III e IV. 
c) Apenas os constantes nos itens II, III e IV. 
d) Apenas os constantes nos itens I e IV.  
e) Os constantes nos itens I, II, III e IV. 
 
27. Sobre o estado do Rio Grande do Sul, não é correta a informação que se apresenta na alternativa: 
a) Relevo: planície litorânea com restinga e areia, planaltos a oeste e nordeste e depressão no centro.  
b) Ponto mais elevado: serra Geral (1.398 m). 
c) Rios principais: Uruguai, Taquari, Ijuí, Jacuí, Ibicuí, Pelotas, Camacuã.  
d) Clima: tropical.  
e) Vegetação: campos (campanha gaúcha) a sul e oeste, floresta tropical a leste, matas das araucárias a norte, 
mangues litorâneos.  
 
28. Marque a alternativa que registra corretamente o nome dos estados que fazem divisa com o estado 
do Rio Grande do Sul.  
a) Paraná e Santa Catarina. 
b) Santa Catarina. 
c) Paraná. 
d) Paraná, Santa Catarina, Argentina e Uruguai. 
e) Argentina e Uruguai. 
 
29. Assinale a alternativa correta sobre o horário de verão. 
a) O horário de verão iniciou, no corrente ano, no dia 21 de outubro, nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 
b) O objetivo do horário de verão é reduzir a demanda de energia do País. 
c) O horário de verão foi instituído pela primeira vez no Brasil no verão de 1931/1932, pelo Presidente Getúlio 
Vargas. 
d) O horário de verão vai vigorar até 17 de janeiro de 2013. 
e) Segundo previsão do Ministério de Minas e Energia (MME), o horário de verão gera uma economia de energia 
de, aproximadamente, 5% a 5,5%.  
 
30. O IBAMA tem como principais atribuições: 
(     ) exercer o poder de polícia ambiental.  
(   ) executar ações das políticas nacionais de meio ambiente, referentes às atribuições federais, relativas 
ao licenciamento ambiental, ao controle da qualidade ambiental, à autorização de uso dos recursos 
naturais e à fiscalização, monitoramento e controle ambiental.  
(   ) executar as ações supletivas de competência da União de conformidade com a legislação ambiental 
vigente.  
Analise as atribuições acima, marque V para verdadeira e F para falsa e assinale a alternativa que 
apresenta sequência correta, de cima para baixo.   
a) V,  F,  V.   
b) F,  V,  V.   
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c) V,  V,  V.   
d) V,  F,  F.   
e) V,  V,  F.   
 
LEGISLAÇÃO 
31. A respeito da Administração Pública, é correto afirmar: 
a) Os atos de improbidade administrativa importarão a cassação dos direitos políticos, a perda da função pública, 
a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da 
ação penal cabível. 
b) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão 
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, exceto quando estes agirem com dolo ou 
culpa. 
c) A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter, 
simultaneamente, caráter educativo, informativo e de orientação social, dela não podendo constar nomes, 
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 
d) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos 
pelo Poder Executivo. 
e) O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável duas vezes, por igual período. 
 
32. A Lei Orgânica poderá ser emendada mediante proposta: 
a) De no mínimo 1/6 (um sexto) dos membros (vereadores) da Câmara dos Vereadores. 
b) De no mínimo 1% (por cento) dos eleitores do município. 
c) Do Prefeito, subscrita pelos Vereadores. 
d) Dos Vereadores, subscrita pelos eleitores. 
e) Dos Vereadores, do Prefeito e eleitores do município, independentemente. 
 
33. Compete privativamente ao Prefeito, exceto: 
a) Vetar projetos de lei. 
b) Planejar e promover a execução dos serviços municipais. 
c) Impedir o funcionamento regular da Câmara de Vereadores. 
d) Decidir sobre os requerimentos, reclamações ou representações que lhe forem dirigidas em matéria da 
competência do Executivo Municipal. 
e) Requisitar o auxílio da polícia estadual para a garantia do cumprimento da lei e da ordem pública. 
 
34. Compete à Câmara de Vereadores, com a sanção do Prefeito, entre outras atribuições, dispor sobre 
todas as matérias atribuídas ao Município pelas Constituições Federal e Estadual e pela Lei Orgânica, 
especialmente sobre: 
I – criação de conselhos de cooperação administrativa municipal. 
II – alienação e aquisição de bens imóveis. 
III – criação, alteração e extinção dos órgãos públicos do Município. 
VI – contratação de empréstimos e operações de crédito, bem como a forma e os meios de pagamento. 
Diante disso, assinale a alternativa correta: 
a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Somente afirmativas I e IV estão corretas. 
c) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
d) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
e) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
 
35. A respeito da fiscalização financeira e orçamentária do município, assinale a alternativa incorreta: 
a) O controle externo da Câmara será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ou órgão estadual 
a que for atribuída essa incumbência, e compreenderá a apreciação das contas do Executivo e do Legislativo, o 
acompanhamento das atividades financeiras e orçamentárias, bem como o julgamento das contas dos 
administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos. 
b) A fiscalização financeira e orçamentária do Município será exercida pelo Legislativo, mediante controle 
externo. 
c) Somente por decisão de 1/3 (um terço) dos membros da Câmara Municipal deixará de prevalecer o parecer 
emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, ou órgão estadual incumbido dessa missão. 
d) O Executivo manterá sistema de controle interno a fim de criar condições indispensáveis para assegurar 
eficácia ao controle externo e regularidade na realização da receita e da despesa. 
e) As contas relativas à aplicação dos recursos transferidos pela União e Estado serão prestadas na forma da 
legislação federal e estadual vigentes, podendo o Município suplementar essas contas, sem prejuízo de sua 
condução na prestação anual de contas. 
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36. Segundo o Estatuto do Servidor Público Municipal de Eldorado do Sul - RS (Lei Municipal n° 1.108, de 
28 de julho de 1999 e alterações posteriores), além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as 
seguintes vantagens: Indenizações, Gratificações, Adicionais, Prêmio Assiduidade e Auxílio para 
diferença de caixa. Qual vantagem não se incorpora ao vencimento ou provento do servidor? 
a) Indenizações. 
b) Gratificações. 
c) Adicionais. 
d) Prêmio Assiduidade. 
e) Auxílio para Diferença de Caixa. 
 
37. Aduz o Estatuto do Servidor Público Municipal de Eldorado do Sul - RS (Lei Municipal n° 1.108, de 28 
de julho de 1999 e alterações posteriores), que o servidor terá direito anualmente ao gozo de um período 
de férias, sem prejuízo da remuneração. Com base nessas informações, assinale a alternativa incorreta. 
a) O gozo das férias poderá ocorrer a partir do dia em que completados 11 (onze) meses de vigência da relação 
entre o Município e o servidor. 
b) A requerimento do servidor e no interesse da administração o gozo das férias poderá ser dividido em até 02 
(duas) etapas, de, no mínimo, 10 (dez) dias cada uma. 
c) É vedado descontar, do período aquisitivo de férias, as faltas do servidor ao serviço, salvo quando por 
suspensão disciplinar. 
d) O tempo de serviço anterior será somado ao posterior para fins de aquisição do período aquisitivo de férias 
em todos os casos de afastamentos legais. 
e) Adquirido o direito às férias pelo servidor, não há prazo para sua concessão e gozo. 
 
38. Pautando-se no Estatuto do Servidor Público Municipal de Eldorado do Sul - RS (Lei Municipal n° 
1.108, de 28 de julho de 1999 e alterações posteriores), leia o texto, julgue os itens a seguir e assinale a 
alternativa correta: 
“São requisitos básicos para ingresso no Serviço Público Municipal:” 
I – Ser brasileiro. 
II – Ter idade mínima de vinte e um anos. 
III – Estar quite com as obrigações militares e eleitorais. 
a) Somente o que se apresenta no item I está correto. 
b) Somente o que se apresenta no item II está correto. 
c) Somente o que se apresenta no item III está correto. 
d) Somente o que se apresenta nos itens I e II está correto. 
e) Somente o que se apresenta nos itens I e III está correto. 
 
39. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e alterações 
posteriores) responda: poderá ser deferida a tutela à pessoa que tenha até quantos anos completos? 
a) 17 (dezessete). 
b) 18 (dezoito). 
c) 19 (dezenove). 
d) 20 (vinte). 
e) 21 (vinte e um). 
 
40. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e alterações 
posteriores), é proibido qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a menores de 
a) 18 (dezoito) anos de idade. 
b) 17 (dezessete) anos de idade. 
c) 16 (dezesseis) anos de idade. 
d) 15 (quinze) anos de idade. 
e) 14 (quatorze) anos de idade. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
41. O Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados define desinfecção como 
a) operação que permite efetivo recolhimento e apropriado destino final de lote de alimentos exposto à 
comercialização. 
b) operação de redução, por método físico e ou agente químico, do número de microrganismos a um nível 
quenão comprometa a segurança do alimento. 
c) operação destinada à redução de microrganismos presentes na pele, por meio de agente químico, após 
lavagem, enxágue e secagem das mãos. 
d) operação de remoção de terra, resíduos de alimentos, sujidades e ou outras substâncias indesejáveis. 
e) operação que se divide em duas etapas, limpeza e assepsia. 
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42. As Unidades de Alimentação e Nutrição devem cumprir as exigências da Resolução nº 275 de 
21/10/02, que dispõe dos Procedimentos Operacionais Padronizados – POPs, indique a alternativa que 
expõe um dos requisitos específicos desta resolução: 
a) A frequência das operações nome, cargo e ou função dos responsáveis por sua execução devem estar 
especificados em cada POP. 
b) O responsável da Unidade deverá avaliar, regularmente, a efetividade dos POPs implementados pelo 
estabelecimento e, de acordo com os resultados, deve-se fazer os ajustes necessários. 
c) O estabelecimento deve dispor de procedimentos operacionais especificando os critérios utilizados para a 
seleção e recebimento da matéria-prima, embalagens e ingredientes, e, quando aplicável, o tempo de 
quarentena necessário. 
d) Os POPs devem ser aprovados, datados e assinados pelo responsável técnico, responsável pela operação, 
responsável legal e ou proprietário do estabelecimento, firmando o compromisso de implementação, 
monitoramento, avaliação, registro e manutenção dos mesmos. 
e) A implementação dos POPs deve ser monitorada periodicamente de forma a garantir a finalidade pretendida, 
sendo adotadas medidas corretivas em casos de desvios destes procedimentos. 
 
43. A merendeira deve sempre atentar em confeccionar uma alimentação equilibrada, a fim de garantir o 
fornecimento de nutrientes necessários para o crescimento e manutenção do organismo da criança. Qual 
a alternativa que expressa a melhor opção de cardápio?  
a) Cenoura ralada – alface – abóbora refogada. 
b) Batata frita – arroz com cenoura e isca de fígado. 
c) Alface – arroz carreteiro – batata sauté. 
d) Risoto de frango – alface – beterraba cozida. 
e) Macarrão ao sugo – frango assado – arroz com legumes. 

 
44. As proteínas são nutrientes que participam da multiplicação das células e, por isso, são essenciais 
para o crescimento da criança. São fontes de proteínas, exceto: 
a) Carne bovina. 
b) Leite e derivados. 
c) Gelatina natural. 
d) Ovo. 
e) Inhame. 

 
45. A vitamina C é muito importante para o nosso organismo e exerce a função de aumentar a resistência 
do corpo, proteger as gengivas e melhorar a absorção do ferro. Ela pode ser encontrada em qual dos 
alimentos abaixo relacionados? 
a) Mexirica. 
b) Germe de trigo. 
c) Banana. 
d) Ovo. 
e) Nozes. 

 
46. O recebimento de mercadorias é uma das etapas importantes do controle de qualidade de uma 
cozinha, nesta etapa, devemos observar: 
I – Existência de Certificado de Vistoria do veículo de transporte. 
II – Características específicas de cada produto. 
III – Dados pessoais dos funcionários da empresa. 
IV – Prazo de validade. 
Estão corretos os itens: 
a) I e III, apenas. 
b) II e III, apenas. 
c) I, II e IV, apenas. 
d) III e IV, apenas. 
e) I, II e III, apenas. 
 
47. A etapa onde os alimentos estão expostos para consumo imediato, porém sob controle de tempo e 
temperatura, para não ocorrer multiplicação microbiana é chamada de 
a) porcionamento. 
b) armazenamento. 
c) recebimento. 
d) distribuição. 
e) cocção. 
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48. Os alimentos industrializados devem conter no rótulo as informações obrigatórias abaixo 
relacionadas, exceto: 
a) Número de registro no Ministério da Fazenda ou Secretaria da Fazenda de produtos de origem animal. 
b) Nome do produto e marca. 
c) Número de registro no Ministério da Saúde para produtos de origem vegetal ou mista. 
d) Nome e endereço do fabricante. 
e) Modo de conservação. 

 
49. Indique a alternativa que explica a forma correta de realizar a diluição da solução clorada para a 
desinfecção dos alimentos: 
a) 20 ml (2 colheres de sopa rasas) de água sanitária para uso geral a 2% - 2,5% em 1 litro de água. 
b) 10 ml (1 colher de sopa rasa) de hipoclorito de sódio a 1% em 1 litro de água. 
c) 10 ml (1 colher de sopa rasa) de água sanitária para uso geral a 2% em 1 litro de água. 
d) 10 ml (1 colher de sopa rasa) de água sanitária para uso geral a 2% - 2,5% em 1 litro de água. 
e) 20 ml (2 colheres de sopa rasas) de hipoclorito de sódio a 1% em 2 litros de água. 

 
50. Os alimentos são compostos por nutrientes que têm diferentes funções no organismo. Eles são 
classificados em 
a) carboidratos – proteínas – ferritina – gorduras – antioxidante – retinol. 
b) carboidratos – sais minerais – vitaminas – proteínas – lipídeos – fibras. 
c) proteínas – sais funcionais – gorduras – lipídeos – biotina – ferritina. 
d) alimentos funcionais – sais funcionais – carboidratos – gorduras. 
e) proteínas – gorduras – vitaminas – biotina – antioxidante. 

 
51. Qual quantidade de arroz deverá ser comprada para atender 100 crianças, sabendo que o per capta é 
250g e o fator de cocção do produto é 2? 
a) 12kg 
b) 25,5kg 
c) 50kg 
d) 12,5kg 
e) 25kg 
 
52. Indique a quantidade de alface que deverá ser comprada para atender 60 adolescentes, sabendo que 
o per capta é de 80g e o fator de correção é 1,5 
a) 7,8kg 
b) 6,3kg 
c) 7,2kg 
d) 5,5kg 
e) 6,8kg 

 
53. A contaminação decorrente da presença de fios de cabelo e lascas de unha ou esmalte nos alimentos 
é denominada 
a) contaminação interna. 
b) contaminação física. 
c) contaminação funcional. 
d) contaminação química. 
e) contaminação externa. 

 
54. Podemos evitar a contaminação biológica: 
I – Garantindo que a temperatura das preparações a quente chegue a atingir 74ºC. 
II – Mantendo os alimentos armazenados junto a produtos de limpeza, químicos ou de higiene. 
III – Evitando que alimentos refrigerados permaneçam em temperatura ambiente por mais de 60 minutos. 
IV – Realizando a correta higienização e sanitização das verduras. 
Estão incorretos os itens: 
a) I e IV, apenas. 
b) II e III, apenas. 
c) I e III, apenas. 
d) III e IV, apenas. 
e) Todos os itens estão corretos. 

 
55. As geladeiras devem ser bem organizadas a fim de garantir que os alimentos recebam a temperatura 
correta. Sobre isso, é incorreto afirmar: 
a) Na parte mais alta da geladeira devem ficar os alimentos prontos para consumo. 
b) Na parte mais baixa da geladeira devem ficar os alimentos in natura. 
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c) Na parte intermediária da geladeira devem ficar os alimentos pré–preparados.  
d) Apenas poderão ser empilhados os alimentos perecíveis, como carnes. 
e) Dispor os alimentos adequadamente, garantindo espaço livre para a circulação de ar frio. 

 
56. Uma criança, após a ingestão de um bolo recheado, começou a apresentar sintomas de vômitos e 
náuseas, sem febre. A mãe relatou que o funcionário que as atendeu conversava sem parar sobre a fatia 
do bolo. Após análise laboratorial o diagnóstico foi de intoxicação alimentar ocasionada provavelmente 
por qual microorganismo?  
a) Staphylococcus aureus. 
b) Proteus sp. 
c) Salmonella sp. 
d) Bacillus cereus. 
e) Pseudomonas sp. 

 
57. O Clostridium botulinum é um microorganismo patogênico causador de toxinfecções alimentares, ele 
pode sobreviver a cocção e reaquecimentos podendo provocar no ser humano paralisia respiratória, 
dificuldade para deglutir, visão dupla, entre outros. Quais as fontes alimentares mais comuns de 
contaminação por esse microrganismo? 
a) Cremes, tortas à base de chantilly e alimentos muito manipulados. 
b) Peixes, frutos do mar e amendoim. 
c) Leite cru, produtos à base de ovos e aves. 
d) Alimentos muito processados, vegetais e alimentos contendo amido de milho.  
e) Alimentos enlatados mal processados, conservas caseiras e embutidos não refrigerados.  

 
58. Qual o hábito de higiene pessoal que o manipulador de alimentos não deverá praticar, a fim de 
proteger os alimentos de contaminações?  
a) Tomar banho diariamente. 
b) Lavar a cabeça com frequência e escovar bem os cabelos. 
c) Conservar os uniformes limpos. 
d) Manter a higiene adequada das mãos. 
e) Manter as unhas apenas com base incolor. 

 
59. Os macronutrientes ingeridos e metabolizados proporcionam energia em forma de calorias para o 
nosso organismo. Indique quantas calorias são fornecidas por grama de carboidrato: 
a) 4 calorias.  
b) 5 calorias. 
c) 7 calorias. 
d) 9 calorias. 
e) 10 calorias. 
 
60. Qual das características abaixo não está correta em relação à área de armazenamento dos alimentos? 
a) Piso de material lavável e resistente. 
b) Temperatura não superior a 26ºC. 
c) Janelas e aberturas teladas. 
d) Ralos para escoamento de água. 
e) Boa iluminação. 
 
 
 
 




