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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA - RS 
2013 

 
Organização: 

ENERGIA ESSENCIAL CONCURSOS LTDA. 
 
 

Informações importantes para a realização das provas 
 

01. No cartão de respostas, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica 

(tinta azul ou preta) toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites. 

02. O cartão de respostas não poderá ser assinado fora da área definida e nem poderá ser substituído, portanto, não o rasure 

nem o amasse. Lembre-se de assinar o cartão resposta, pois é de sua inteira responsabilidade a assinatura. 

03. A duração da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do cartão de respostas. 

04. Este Caderno de Provas contém 30 questões objetivas de múltipla escolha, com quatro opções a, b, c, e d a serem 

respondidas com apenas uma alternativa correta. Após ter recebido o caderno de provas, você deve conferi-lo, verificando se 

está completo. Caso contrário, deve solicitar a sua substituição dentro dos primeiros 15 (quinze) minutos do andamento da 

prova. 

05. Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção. 

06. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 

permitido o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadora, celulares, aparelho de som, etc.). 

07. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas, pois o entendimento das questões é parte integrante da prova. 

08. Entregue o cartão de respostas, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída, que não poderá ocorrer antes de decorrido 60 

minutos a partir do início das provas. O não cumprimento dessa exigência acarretará a sua exclusão do concurso. 

09. Ao final da prova, o candidato poderá levar consigo o caderno de questões somente após ter transcorrido 2 horas e 45 

minutos marcados do início da prova. 

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até a entrega da prova pelo último candidato. 

 
 

Nome do candidato Data: 
14/07/2013 

Assinatura do candidato Nº de inscrição 

 

Boa Prova! 
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Língua Portuguesa 
 

Leia o texto abaixo e responda as questões que seguem. 
Os estudantes de medicina de faculdades públicas e 

privadas, para quem começar o curso a partir de 2015, terão que 
passar por um segundo ciclo de formação. Os universitários vão 
trabalhar dois anos no Sistema Único de Saúde (SUS) para atuar na 
atenção básica e nos serviços de urgência e emergência. 

“Todos os estudantes de medicina, depois dos seis anos 
de graduação, ficariam dois anos trabalhando na saúde popular no 
SUS. Eles vão receber bolsa de estudo para fazer este trabalho e 
esse período poderá ser usado como residência médica. Ele vai 
terminar a sua formação trabalhando no Sistema Único de Saúde, 
dando sua contribuição, humanizando”, disse o ministro da 
Educação, Aloizio Mercadante, durante anúncio nesta segunda-
feira. 

Os estudantes, durante o segundo ciclo, permanecerão 
vinculados à faculdade e receberão bolsa do governo. Eles 
receberão autorização provisória para exercício da medicina 
e, somente após esta fase, será possível fazer inscrição plena no 
Conselho Regional de Medicina. 

 Texto adaptado encontrado na internet em 9 de julho de 2013 em 
http://noticias.terra.com.br/educacao 

 

1. Segundo o texto podemos garantir que: 
(a) Os estudantes de medicina que começarem o curso até o ano 
de 2015 terão que passar por um segundo ciclo de formação.  
(b) Os estudantes de medicina de faculdades públicas e privadas 
atuarão nos serviços de urgência e emergência. 
(c) Os estudantes de medicina de faculdades públicas e privadas 
permanecerão vinculados à universidade para receberem bolsa do 
governo. 
(d) O ministro da Educação, Aloizio Mercadante foi o responsável 
pela mudança no sistema de formação médica. 
 

2. A alternativa que apresenta a palavra com as sílabas separadas 
corretamente é: 
(a) u-ni-ver-si-tá-ri-os 
(b) po-ssí-vel 
(c) am-bi-cio-so 
(d) de-so-be-di-en-te 
 

3. A palavra “trabalho” no fragmento de texto “Eles vão receber 
bolsa de estudo para fazer este trabalho” deve ser classificada 
morfologicamente como: 
(a) substantivo 
(b) advérbio 
(c) adjetivo 
(d) artigo 
 

4. O núcleo do sujeito do verbo “dizer” no final do segundo 
parágrafo está apresentado na alternativa: 
(a) estudante. 
(b) ministro. 
(c) Aloizio Mercadante. 
(d) Sistema Único de Saúde. 
 
5. Assinale a única palavra que não é paroxítona. 
(a) medicina 
(b) saúde 
(c) possível 
(d) receber 
 

6. Assinale a alternativa com o grupo de palavras acentuadas pela 
mesma regra gramatical. 
(a) hábil - néctar - triângulo 
(b) herói - já- vatapá 

(c) saída – cérebro - regência 
(d) saí – Heloísa - baú 
 

7. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra grafada 
incorretamente. 
(a) frouxo  
(b) mexer 
(c) queixa 
(d) xicote 
 

8. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra grafada 
incorretamente. 
(a) habilidoso 
(b) informatizar 
(c) despretenciosa 
(d) improvisar 
 

9. O núcleo do sujeito do verbo “ter” da segunda linha do primeiro 
parágrafo está apresentado na alternativa: 
(a) faculdades. 
(b) quem. 
(c) estudantes. 
(d) públicas. 
 

10. A palavra “atuar” no final do primeiro parágrafo do texto pode 
ser substituída, sem alterar significativamente o sentido do texto, 
pela alternativa: 
(a) modificar 
(b) representar 
(c) agir 
(d) contestar 
 

Legislação 
 

11. De acordo com o Art. 2º da Lei Orgânica do Município de 
Estância Velha, são Órgãos da Administração Municipal: 
I – Poder Legislativo; 
II – Poder Executivo; 
III – Poder Moderador. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 
(a) apenas I e II 
(b) apenas I e III 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 

12. Segundo o Art. 3º da Lei Orgânica do Município de Estância 
Velha, os símbolos do Município são: 
I – Bandeira; 
II – Hino Rio-grandense; 
III – Brasão. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 
(a) apenas I e II 
(b) apenas I e III 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 

13. Conforme o Art. 4º da Lei Orgânica do Município de Estância 
Velha, compete ao Município, no exercício de sua autonomia: 
I – organizar-se administrativamente, observadas as Legislações 
Federal e Estadual; 
II – elaborar suas leis, expedir decretos e atos relativos aos 
assuntos de seu peculiar interesse; 
III – organizar os quadros e estabelecer o regime jurídico de seus 
servidores. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 
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(a) apenas I e II 
(b) apenas I e III 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 

14. De acordo com o Art. 6º da Lei Orgânica do Município de 
Estância Velha, compete ainda, ao Município, concorrentemente 
com a União ou Estado, ou supletivamente a ele: 
I – promover o vandalismo e a violência; 
I – estimular o melhor aproveitamento da terra, bem como a 
defesa contra as formas de exaustão do solo; 
III – abrir e conservar estradas e caminhos, e determinar a 
execução de serviços públicos. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 
(a) apenas I e II 
(b) apenas I e III 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 

15. Segundo o Art. 9º da Lei Orgânica do Município de Estância 
Velha, ao Município é vedado: 
I – estabelecer cultos religioso ou igrejas, subvencioná-las, 
embaraçar-lhes o exercício ou manter com eles ou seus 
representantes relações de dependências ou alianças; 
II – instituir ou aumentar tributos sem que a Lei o estabeleça; 
III – outorgar isenções e anistias fiscais, ou permitir a remissão de 
dívidas sem interesse público, justificado, sob pena de nulidade do 
ato. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 
(a) apenas I e II 
(b) apenas I e III 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 

16. Conforme o Art. 10 da Lei Orgânica do Município de Estância 
Velha, o Poder Legislativo do Município é exercido pelo(a): 
(a) Câmara Municipal de Vereadores 
(b) Prefeito 
(c) Governador do Estado 
(d) Presidente da República 
 

17. De acordo com o Art. 8º do Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos de Estância Velha, a divisão básica da carreira, agrupando 
os cargos de mesma denominação e idêntica natureza, segundo o 
nível de atribuições e vencimentos denomina-se: 
(a) cargo público 
(b) servidor 
(c) classe 
(d) quadro 
 
18. Segundo o Art. 12 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
de Estância Velha, são requisitos essenciais para ingresso no 
serviço público municipal: 
I – o gozo dos direitos políticos; 
II – a idade mínima de dezesseis anos; 
III – a boa saúde física e mental. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 
(a) apenas I e II 
(b) apenas I e III 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 

19. Conforme o Art. 15 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
de Estância Velha, são formas de provimento de cargo público: 
I – promoção; 
II – acesso; 

III – reversão. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 
(a) apenas I 
(b) apenas II 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 
20. Conforme o Art. 29 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
de Estância Velha, enquanto não adquirir a estabilidade, poderá o 
servidor ser exonerado no interesse do serviço público nas 
seguintes hipóteses: 
I – inassiduidade; 
II – indisciplina; 
III – insubordinação. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 
(a) apenas I 
(b) apenas I e II 
(c) apenas III 
(d) todas as afirmativas acima 
 

Conhecimentos Específicos 
 

21. De acordo com o Art. 96 do Código de Trânsito Brasileiro, os 
veículos classificam-se quanto à espécie de carga em, por 
exemplo: 
I – bicicleta; 
II – carroça; 
III – caminhonete. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 
(a) apenas I e II 
(b) apenas I e III 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 

22. De acordo com o Art. 172 do Código de Trânsito Brasileiro, 
atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias 
resulta em uma infração considerada: 
(a) gravíssima 
(b) grave 
(c) média 
(d) leve 
 

23. Segundo o Art. 258 do Código de Trânsito Brasileiro, as 
infrações punidas com multa classificam-se, de acordo com sua 
gravidade, em: 
I – infração de natureza gravíssima, punida com multa de valor 
correspondente a 200 (duzentos) UFIR; 
II – infração de natureza grave, punida com multa de valor 
correspondente a 120 (cento e vinte) UFIR; 
III – infração de natureza média, punida com multa de valor 
correspondente a 80 (oitenta) UFIR. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 
(a) apenas I e II 
(b) apenas I e III 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 

24. Analise a imagem a seguir: 
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Pode-se concluir que a imagem refere-se ao tipo de acidente de 
trânsito denominado: 
(a) Atropelamento 
(b) Capotamento 
(c) Tombamento 
(d) Choque 
 
25. Assinale a alternativa que corresponda à placa de 
regulamentação denominada Comprimento Máximo Permitido: 
 

(a)  
 

(b)  
 

(c)  
 

(d)  

 
26. De acordo com o Art. 143 do Código de Trânsito Brasileiro, os 
candidatos poderão habilitar-se nas categorias de A a E. Quem 
candidatar-se à categoria D, deverá obedecer a seguinte gradação: 
(a) Condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas, com ou 
sem carro lateral. 
(b) Condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de 
carga, cujo peso bruto total exceda a três mil e quinhentos 
quilogramas. 
(c) Condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de 
passageiros, cuja lotação exceda a oito lugares, excluído o do 
motorista. 
(d) Condutor de veículo motorizado, não abrangido pela categoria 
A, cujo peso bruto total não exceda a três mil e quinhentos 
quilogramas e cuja lotação não exceda a oito lugares, excluído o 
do motorista; 
 

27. Das alternativas abaixo, assinale a incorreta, levando-se em 
consideração a classificação dos sinais de trânsito, conforme o Art. 
87 do Código de Trânsito Brasileiro: 
(a) sonoros 
(b) transversais 
(c) gestos do agente de trânsito e do condutor 
(d) dispositivos de sinalização auxiliar 
 
28. Conforme o Art. 124 do Código de Trânsito Brasileiro, para a 
expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão 
exigidos os seguintes documentos: 
I – Certificado de Segurança Veicular e de emissão de poluentes e 
ruído, quando houver adaptação ou alteração de características 
do veículo; 
II – Registro Nacional de Transportadores Rodoviários, no caso de 
veículos de carga; 
III – Certidão negativa de roubo ou furto de veículo, expedida no 
Município do registro anterior, que poderá ser substituída por 
informação do RENAVAM. 

Quais afirmativas acima estão corretas? 
(a) apenas I 
(b) apenas I e II 
(c) apenas I e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 
29. Segundo o Art. 138 do Código de Trânsito Brasileiro, o 
condutor de veículo destinado á condução de escolares devera ter 
idade superior a: 
(a) 18 anos 
(b) 21 anos 
(c) 15 anos 
(d) 19 anos 
 
30. Conforme o Art. 136 do Código de Trânsito Brasileiro, os 
veículos especialmente destinados à condução coletiva de 
escolares somente poderão circular nas vias com autorização 
emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados 
e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto: 
I – pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta 
centímetros de largura, à meia altura, em toda a extensão das 
partes laterais e traseira da carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em 
preto, sendo que, em caso de veículo de carroçaria pintada na cor 
amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas; 
II – equipamento registrador instantâneo inalterável de 
velocidade e tempo; 
III – inspeção semestral para verificação dos equipamentos 
obrigatórios e de segurança. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 
(a) apenas I e II 
(b) apenas I e III 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 







