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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/ 
OPERÁRIO GERAL 

 
 

 
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 – OPERÁRIO GERAL 
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. Analise as afirmações abaixo:  
I – É permitido queimar, somente nos quintais da própria residência, lixos ou quaisquer outras matérias, 
desde que em quantidade não capaz de molestar a vizinhança.  
II – É proibido varrer ou despejar detritos sobre o leito ou ralos das vias públicas. 
III – É proibido lavar roupas em chafarizes, fontes ou tanques situados em logradouros públicos. 
IV – O serviço de limpeza das ruas, praças e demais logradouros públicos será executado diretamente 
pela Prefeitura ou por concessão.  
Quais das afirmações acima exprimem conceitos verdadeiros sobre higiene pública? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas II e IV. 
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d) Apenas II, III e IV. 
e) Apenas I, II e IV. 
 
42. É considerado Parque e Área Verde Urbana:  
a) jardim residencial existente em terreno acima de 1.000 m2. 
b) jardim residencial existente em terreno entre 1.000m2 (metros quadrados) e 10.000m2. 
c) espaço de domínio público que desempenhe função ecológica, paisagística e recreativa. 
d) qualquer espaço de domínio público. 
e) espaço urbano tombado pelo patrimônio público. 
 
43. Os agrotóxicos podem ser divididos em duas categorias: 
a) Perigosos e não perigosos. 
b) Agrícolas e não agrícolas. 
c) Orgânicos e não orgânicos. 
d) Industriais e não industriais. 
e) Quentes e frios. 
 
44. Analise as afirmações abaixo:  
I – O fornecedor deve assegurar a identificação do produto químico perigoso com rótulo, no qual estão 
relatadas informações essenciais quanto aos riscos à segurança, à saúde e ao meio ambiente. 
II – O trabalhador é responsável por agir de acordo com as recomendações do rótulo do produto químico 
perigoso. 
III – O trabalhador não é responsável por preservar as informações da rotulagem do produto químico 
perigoso até a sua destinação final apropriada. 
IV – Os textos da rotulagem de produto químico perigoso devem ser breves, precisos, redigidos em 
termos simples e de fácil compreensão. 
Quais das afirmações exprimem conceitos verdadeiros e corretos sobre o rótulo de identificação e as 
recomendações de uso do produto químico perigoso? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas II e IV. 
d) Apenas II, III e IV. 
e) Apenas I, II e IV. 
 
45. No caso de resíduo químico perigoso, a rotulagem deve conter as seguintes informações: 
a) Endereço de todos os locis de descarte do resíduo químico perigoso. 
b) Identificação do resíduo químico, do perigo que ele oferece ao trabalhador, a composição química do produto 
e o telefone de emergência do gerador do resíduo. 
c) Endereços e telefones de contatos do Vendedor, do Corpo de Bombeiros e do Químico responsável pela 
fórmula do produto. 
d) No mínimo, o prazo de validade do resíduo químico perigoso. 
e) Além do prazo de validade do resíduo químico perigoso, o prazo máximo para o descarte. 
 
46. A cor da lixeira que identifica o coletor de resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde é 
a) amarela. 
b) vermelha. 
c) marrom. 
d) verde. 
e) branca. 
 
47. A cor “Verde” da lixeira indica que ela é coletora de 
a) papel e papelão. 
b) plástico. 
c) vidros. 
d) resíduos orgânicos. 
e) metais. 
 
48. O lixo orgânico é resultado de descartes em residências, escolas, empresas e consiste de  
a) papel, madeira e cascas de ovos. 
b) agulhas, luvas e sondas utilizadas. 
c) copos e sacos plásticos utilizados. 
d) pregos e parafusos enferrujados. 
e) latinhas e garrafas de refrigerantes vazias. 
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49. São considerados lixos hospitalares: 
a) Baterias velhas dos aparelhos “marca passo”. 
b) Seringas e agulhas descartáveis utilizadas. 
c) Copos plásticos utilizados para água ou cafezinho. 
d) Restos de frutas consumidas. 
e) Papéis de escritório utilizados na administração hospitalar. 
 
50. A cor da lixeira que identifica o coletor de metais é 
a) amarela. 
b) vermelha. 
c) marrom. 
d) verde. 
e) branca. 
 
51. A cor “marrom” da lixeira indica que ela é coletora de 
a) papel e papelão. 
b) plástico. 
c) metálicos. 
d) resíduos orgânicos. 
e) vidros. 
 
52. São considerados lixos industriais os 
a) restos de materiais utilizados nos refeitórios das indústrias. 
b) restos de materiais utilizados nos sanitários das indústrias. 
c) restos de materiais utilizados na fabricação dos produtos feitos pelas indústrias. 
d) restos de materiais utilizados nos escritórios internos das indústrias. 
e) restos de materiais utilizados nas áreas de lazer e descanso das indústrias. 
 
53. A reciclagem de lixo foi uma das principais soluções encontradas para 
a) diminuir a quantidade de lixo gerada pela população. 
b) diminuir as agressões causadas ao meio ambiente pelo lixo descartado. 
c) diminuir a quantidade de ratos e baratas nas cidades. 
d) diminuir o mau cheiro dos lixões. 
e) diminuir a quantidade de lixo nas coletas urbanas. 
 
54. Analise as afirmações abaixo:  
I – A enchente é um fenômeno natural, ao passo que a inundação é o resultado da ocupação de áreas 
que pertencem ao rio.  
II – Em muitas situações, o leito maior do rio é ocupado, fazendo com que a enchente do rio se 
transforme em inundação, com perdas humanas e patrimoniais. 
III – Para evitar que as inundações ocorram, é importante canalizar todos os rios urbanos. 
IV – Não se pode evitar as inundações provocadas pelos rios, cabendo às autoridades municipais avisar 
a população minutos antes da inundação ocorrer, para que ela se afaste desses locais. 
Quais das afirmações exprimem conceitos verdadeiros e corretos sobre as características das 
inundações? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas II e IV. 
d) Apenas II, III e IV. 
e) Apenas I, II e IV. 
 
55. A cor da lixeira que identifica o coletor de resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde é 
a) amarela. 
b) vermelha. 
c) marrom. 
d) verde. 
e) branca. 
 
56. Em relação à poluição do ar, pode-se afirmar que  
a) a exposição aos poluentes atmosféricos e os efeitos causadas por sintomas respiratórios (asma, bronquite, 
enfisema pulmonar e câncer de pulmão) são os responsáveis pelo elevado índice de mortes na população. 
b) as populações mais vulneráveis à poluição, antigamente eram entendidas como sendo as de crianças e de 
idosos. Atualmente, são reconhecidas somente aquelas populações formadas pelos trabalhadores que estão 
expostos em locais muito poluídos das fábricas ou expostos às fumaças provocadas por atividades rurais.   
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c) a poluição atmosférica não traz sérios prejuízos à saúde e à qualidade de vida das pessoas, mas sim aos 
cofres públicos, uma vez que a exposição aos poluentes atmosféricos acarreta no aumento do número de 
atendimentos e internações hospitalares. 
d) os custos relativos ao uso de medicamentos poderiam ser aumentados com a melhoria da qualidade do ar das 
grandes cidades, e também daquelas cidades que sofrem com a incidência de queimadas. 
e) os custos relativos ao uso de medicamentos poderiam se manter estáveis com a melhoria da qualidade do ar 
das grandes cidades, e também daquelas que sofrem com a incidência de queimadas. 
 
57. São consideradas como Coletas Seletivas de Resíduos Urbanos: 
a) Somente as coletas dos resíduos secos e úmidos ou recicláveis. 
b) Somente as coletas dos resíduos orgânicos ou recicláveis.  
c) Somente as coletas dos resíduos inorgânicos ou recicláveis.  
d) As coletas dos resíduos orgânicos e inorgânicos ou secos e úmidos ou recicláveis e não recicláveis. 
e) As coletas dos resíduos orgânicos e inorgânicos ou secos, úmidos, molhados e os não recicláveis. 
 
58. É considerado uma Central de Triagem de resíduos urbanos: 
a) O local onde são armazenados os resíduos coletados. 
b) O local onde são armazenados os resíduos coletados, os quais serão separados de acordo com as suas 
tipologias, prensados e enviados aos aterros sanitários.  
c) O local onde são armazenados os resíduos coletados, os quais serão separados de acordo com as suas 
tipologias, prensados e enfardados para posteriormente serem comercializados. 
d) O local onde são armazenados os resíduos coletados e em seguida reciclados no mesmo local.  
e) O local onde são realizados os exames médicos para acompanhamento da saúde dos catadores de materiais 
recicláveis.  
 
59. Entende-se por área contaminada: 
a) Somente aquela onde não é realizada a coleta dos resíduos recicláveis. 
b) Somente aquela onde não é realizada a coleta dos resíduos orgânicos ou recicláveis.  
c) Somente aquela onde é realizada periodicamente a coleta dos resíduos inorgânicos ou recicláveis.  
d) Somente aquela que não contenha quantidades ou concentrações de quaisquer substâncias ou resíduos em 
condições que causem ou possam causar danos ao município e aos cofres públicos. 
e) Somente aquela que contenha quantidades ou concentrações de resíduos em condições que causem ou 
possam causar danos à saúde humana e ao meio ambiente. 
 
60. O gerenciamento de áreas contaminadas se baseia em procedimentos e ações voltadas para: 
a) Somente evitar danos ao bem e aos cofres públicos. 
b) Eliminar a atenção ao perigo ou ao risco à saúde humana.  
c) Aumentar o consumo de remédios para combater os efeitos das contaminações.  
d) Eliminar  ou minimizar os riscos ao meio ambiente e à saúde humana.  
e) Aumentar o número de internações hospitalares. 
 

 
 




