
1 

 

 

MUNICÍPIO DE DERRUBADAS - RS  
PODER EXECUTIVO 

Concurso Público 01/2012  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������������	
������
 

 

I N S T R U Ç Õ E S 
 

Leia e siga atentamente as instruções abaixo: 

1. Acompanhe, com o fiscal, a conferência da paginação do seu Caderno de Prova, apontando qualquer 
falha encontrada. 

2. Leia toda a prova para tomar conhecimento dos assuntos em questão. 
3. Em cada questão apenas uma das alternativas é correta. 
4. Na avaliação desta prova, somente serão consideradas as respostas marcadas adequadamente no 

“CARTÃO-RESPOSTA” de computador, que não deve conter rasuras. Questões que contenham 
respostas com rasuras ou mais de uma alternativa assinalada serão anuladas. 

5. O tempo de duração desta prova é de até três horas, contado a partir do sinal do início da mesma. O 
tempo mínimo de permanência na sala é de 1 (uma) hora, transcorrido este período o candidato poderá 
retirar-se e levar o caderno de questões. 

6. Os candidatos deverão entregar o cartão resposta e assinar a Ata/Lista de Presença para serem 
liberados. 

7. Qualquer pedido de esclarecimento deverá ser dirigido, em voz alta, ao fiscal da sala. 
8. As 30 (trinta) questões da prova são de múltipla escolha. Leia com atenção o(s) texto(s) e os enunciados 

das questões. Para evitar rasuras no “CARTÃO-RESPOSTA”, ao encontrar a alternativa correta, 
segundo o enunciado da questão, assinale a alternativa correta na GRADE-RASCUNHO, a qual consta 
na última folha da prova. Posteriormente, transcreva a alternativa no “CARTÃO-RESPOSTA”. 

9. Os dois últimos candidatos que assinarem a Ata de Presença deverão acompanhar o fiscal de sala para 
conferência e lacre dos cartões resposta. 

10. Estrutura da Prova por disciplina: 
 

Disciplina Nº de questões Pontuação por questão 

Parte I – Língua Portuguesa 10 (dez) questões  2 (dois) pontos 

Parte II – Legislação Municipal e Conhecimentos 
Gerais 10 (dez) questões  2 (dois) pontos 

Parte III - Conhecimento Específico  10 (dez) questões  4 (quatro) pontos 

. 
03/02/2013 
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Parte I – Língua Portuguesa 

(cada questão correta equivale a 2 (dois) pontos) 
Uma fortaleza contra o crack 
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     Boaventura tinha fome. Aos 17 anos, o rapaz saíra da casa dos pais, em Mato Grosso, e fora para 
São Paulo morar com uma tia. O plano inicial, completar o ensino médio e trabalhar, logo foi abandonado. 
“Minha família achava que eu estava estudando, mas passava o dia usando droga e me prostituindo”, diz. 
Viciou-se em crack e morou nas ruas por três anos. Um dia, descobriu que serviam comida num casarão 
em formato de castelo, na Rua Apa, no centro de São Paulo. O Clube de Mães chega a reunir 100 
pessoas nos almoços de sábado. São moradores de rua, a maioria vinda da área próxima apelidada de 
Cracolândia. Sua fundadora, Maria Eulina Hilsenbeck, recebe quem vem em busca de comida e tenta 
oferecer algo mais. Conversa com vários dos visitantes e encaminha os interessados a albergues. Alguns 
passam a participar das oficinas promovidas pela ONG durante a semana. 
      Faz cinco anos que Boaventura entrou no almoço que, provavelmente, salvou sua vida. “Viciado em 
crack não quer nada com nada, mas a Maria Eulina me deixou entrar mesmo assim”, diz. Eulina não se 
imagina agindo de outra forma. Ela criou o Clube em 1993, com a proposta de orientar as mães de áreas 
pobres e violentas. Logo passou a oferecer refeições grátis e cursos baratos aos interessados. Em 2009, 
a ONG foi obrigada a se reinventar, diante do avanço devastador do crack. 
      Eulina percebeu o poder destrutivo da nova droga desde o final dos anos 1990. Em 2005, a 
Secretaria Nacional de Políticas Contra Drogas calculava que 1,29 milhão de pessoas já a 
experimentaram. “Vi crianças acendendo um cachimbo de crack na minha esquina”, afirma Eulina. “Não 
podia deixar de me envolver, nem que fosse para salvar um ou dois.” 
      O índice de sucesso na recuperação desses dependentes é baixo. O tratamento pede recursos, 
equipes multidisciplinares e atuação em rede de vários tipos de instituições, diz a psiquiatra Ana Célia 
Marques, da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e outras Drogas (Abead). A síndrome de 
abstinência, se mal diagnosticada, pode causar demência. Entre os desafios antigos e graves com que já 
lidava – alcoolismo, abandono, falta de expectativas – e o novo, Eulina escolheu enfrentar o mais difícil. 
“O dependente de álcool, em alguns momentos, recobra a razão. O crack não dá trégua”, diz. 
      Há três anos, o Clube passou a se dedicar apenas a moradores de rua. Fechou os demais cursos, 
pagos, e manteve apenas oficinas gratuitas para esse grupo, como as de costura. Elas resultam em 
sacolas, bolsas e brindes, feitos com material reciclado e vendido a empresas. McDonald’s e Pão de 
Açúcar estão entre os parceiros eventuais. A ONG conta com dois funcionários e dois voluntários, além 
de Eulina. Não tem condições de lidar com casos mais graves. Os que pedem são encaminhados para 
tratamento. Eulina calcula que, desde 2002, o Clube tenha ajudado 2 mil pessoas a deixar drogas 
variadas. 
      Deixar de ministrar cursos pagos teve consequências. O Clube deve R$ 48 mil. Eulina não se 
arrepende da decisão e considera o trabalho na ONG uma extensão de sua própria história. Ela nasceu 
no Maranhão e foi para São Paulo aos 20 anos. Viveu dois anos nas ruas. Às vezes, escondia-se no 
Castelinho. O lugar estava abandonado desde 1937. Um dia, uma desconhecida ofereceu abrigo e 
emprego de assistente. No trabalho, Eulina conheceu o futuro marido, que a ajudou a reorganizar a vida. 
Ela decidiu ajudar quem precisava. O governo estadual admitiu a ONG no Castelinho em 1996. 
       Inquieta, Eulina se prepara para um novo desafio. Desde 1o de agosto, 20 pessoas que participaram 
das oficinas do Clube assumiram a coleta seletiva do Mercado Municipal Paulistano, o Mercadão. A 
renda com as vendas será dividida entre os trabalhadores. A administração do Mercado se encantou com 
o projeto. “Nos sete anos em que trabalho aqui, o Clube foi a única ONG que não me pediu mais nada – 
só trabalho”, diz o supervisor de abastecimento José Roberto Graziani. 
      Boaventura, que chegou ao Clube em 2007 atrás de comida, participou das oficinas por sete meses. 
Foi encaminhado para tratamento. Tornou-se atendente na clínica de reabilitação e se matriculou num 
curso superior. Ele se mantém em tratamento até hoje. Eulina se lembra dele com orgulho: “Fico muito 
feliz de ver a vida deles decolando”.  

Rafael Ciscati com Marcos Coronato 
Disponível em: http://revistaepoca.globo.com/vida/noticia/2012/08/uma-fortaleza-contra-o-crack.html. 

Acesso em: 03 de jan. de 2013 
 

 

1. Qual das afirmações abaixo está de acordo com o texto:  
a) O índice de recuperação de dependentes de crack é o mesmo que de dependentes de outras drogas ilícitas.  
b) A ONG volta-se apenas para auxiliar usuários de crack, portanto não tem auxiliado outros dependestes a 

deixarem o uso de drogas variadas.  
c) No que se refere ao tratamento de dependentes de crack, a ONG tem condições de lidar até com casos mais 

graves.  
d) Boaventura fora abandonado por sua família aos 17 anos na cidade de São Paulo.  
e) O Clube fora criado em 1993, com o intuito de orientar as mães de áreas pobres e violentas.  
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2. O texto trata principalmente: 
a) da história de vida de Boaventura, um viciado em crack.  
b) das ações do Clube criado por Maria Eulina Hilsenbeck, que hoje trabalha com moradores de rua. 
c) de como vivem os viciados em crack no estado de São Paulo. 
d) dos efeitos causados pela dependência em drogas, como o crack, por exemplo.  
e) da vida sofrida de Maria Eulina Hilsenbeck, que além de ser moradora de rua foi também usuária de drogas.  
 

3. Dentre as afirmações abaixo, identifique a que não está de acordo com o texto:  
a) O jovem Boaventura, tinha planos de trabalhar e estudar em São Paulo. 
b) Crianças também são usuárias de crack, como relatou a fundadora do Clube, Maria Eulina Hilsenbeck.  
c) O Clube fundado por Maria Eulina Hilsenbeck não deixou de ministrar cursos pagos, pois precisava de verbas 

para manter a assistência aos viciados.  
d) O grupo de Eulina se prepara para um novo desafio: a coleta seletiva do Mercado Municipal Paulistano.  
e) Faz cinco anos que Boaventura participa do Clube, indo até lá em busca de almoço. 
 
4. O pronome desses, na linha 19, se refere adequadamente a que ideia dentro do texto? 
a) dependentes de qualquer droga. 
b) participantes dos cursos no Clube. 
c) dependentes de álcool. 
d) dependentes de crack.  
e) somente das crianças dependentes de drogas. 
 

5. Em qual das alternativas abaixo todos os verbos pertencem à mesma conjugação: 
a) morar – completar – descobrir. 
b) orientar - oferecer – descobrir. 
c) orientar – entrar – lidar. 
d) agir – passar – oferecer. 
e) envolver – ajudar – orientar. 
 
6. A divisão silábica das palavras multidisciplinares (linha 20), gratuitas (linha 26) e além (linha 28) está 
correta em todas as palavras da alternativa: 
a) mul – ti – dis – ci – pli – na – res / gra – tu – i – ta / a – lém. 
b) mul – ti – di – sci – pli – na – res / gra – tui – ta / além. 
c) mul – ti – dis – ci – pli – na – res / gra – tui – ta / a – lém. 
d) mul – ti – di – sci – pli – na – res / gra – tu – i – ta / além. 
e) mul – ti – dis – ci – pli – na – res / gra – tu – i – ta / além. 
 

7. Quantas alterações são necessárias para passar a seguinte frase para o plural: “O índice de sucesso na 
recuperação desses dependentes é baixo.” (linha 19):  
a) quatro. 
b) três. 
c) duas. 
d) cinco. 
e) sete. 
 

8. Quanto à grafia das palavras abaixo, qual está correta? 
a) carpintero. 
b) batedera. 
c) distansia. 
d) característica. 
e) dissiplina. 
 

9. O texto está dividindo em: 
a) oito parágrafos. 
b) sete parágrafos. 
c) oito estrofes.  
d) quatro parágrafos e quatro períodos. 
e) cinco parágrafos e três períodos.  
 

10. Todas as palavras a seguir são acentuadas pela mesma regra que próxima (linha 6), exceto: 
a) políticas. 
b) trânsito. 
c) líderes. 
d) grátis. 
e) única. 
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Parte II – Legislação Municipal e Conhecimentos Gerais 
(cada questão correta equivale a 2 (dois) pontos) 

 
11. Analise as afirmativas abaixo e após assinale a alternativa correta, conforme o Estatuto do Servidor Público 
Municipal: 
I – Não é necessário ser brasileiro para ingressar no serviço público municipal. 
II – Para ingressar no serviço público municipal o habilitado deverá ter idade mínima de 18 anos. 
III - Um concurso público poderá ter validade de no máximo 4 (quatro) anos, considerando toda(s) 
possibilidade(s) de prorrogação. 
a) Apenas a III é correta. 
b) Apenas a II é correta. 
c) Apenas a II e a III são corretas. 
d) Apenas a I e a II são corretas. 
e) Apenas a I e a III são corretas. 
 
12. Segundo o Estatuto do Servidor Público Municipal, após a data de publicação do ato de nomeação o Servidor 
Público deverá, independentemente de pedido de prorrogação de prazo, tomar posse no prazo de: 
a) 5 dias. 
b) 10 dias. 
c) 30 dias. 
d) 15 dias. 
e) 48 horas. 
 
13. Sócrates, Servidor Público municipal, havia sido aposentado por invalidez, mas depois de verificado em 
processo que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria ele teve de retornar às atividades no 
serviço público municipal. Diante dessa situação, considerando o Estatuto do Servidor Público Municipal, o 
retorno de Sócrates ao serviço público é caracterizado como: 
a) Recolocação. 
b) Readaptação. 
c) Recondução. 
d) Reintegração. 
e) Reversão. 
 
14. Conforme expresso no Estatuto do Servidor Público Municipal, quando acontece o deslocamento, a pedido 
ou de ofício, do Servidor Público municipal de uma repartição para outra repartição ocorre uma: 
a) Remoção. 
b) Transferência. 
c) Realocação. 
d) Adaptação. 
e) Recondução. 
 
15. Segundo o Estatuto do Servidor Público Municipal, além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as 
seguintes vantagens, exceto: 
a) Indenizações. 
b) Gratificações e adicionais. 
c) Seguro familiar para parentes consanguíneos até 2º grau. 
d) Prêmio por assiduidade. 
e) Auxílio para diferença de caixa. 
 
16. A base da economia do município de Derrubadas é o setor primário, sustentando-se da agropecuária. Desde 
a colonização a economia passou por quatro períodos distintos. Assinale a alternativa que apresenta um período 
de culturas que não fazem parte da realidade econômica do município: 
a) PERÍODO DA MADEIRA - início da colonização, com a exploração da madeira para comércio, construção de 

casas e demais dependências. 
b) PERÍODO DA CULTURA DE SUBSISTÊNCIA – época em que os colonizadores preparavam a terra para a 

produção de feijão, arroz, mandioca, milho e trigo, além da criação de aves, suínos e bovinos em pequena 
escala. 

c) PERÍODO DA SUINOCULTURA – a produção de suínos teve incentivo, o preço era compensador, pois as 
grandes plantações de milho e mandioca barateavam os custos de produção. 

d) PERÍODO DA MONOCULTURA – com o desenvolvimento tecnológico houve a mecanização das lavouras e 
consequentemente uma rápida modernização da agricultura.  

e) PERÍODO DAS CULTURAS DIVERSIFICADAS – com o cultivo principalmente de: arroz, trigo, ovelhas de 
corte, cevada, queijo de cabra e batata doce. 
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17. Segundo o site http://www.derrubadas-rs.com.br – sobre a Caracterização do município de Derrubadas é 
correto afirmar que, exceto: 
a) Está localizado no Noroeste do Estado do RS. 
b) Derrubadas limita-se ao Norte com a República Argentina e o Estado de Santa Catarina. 
c) A hidrografia do Município de Derrubadas é formada pelo Rio Ijuí e Conceição. 
d) O Parque Florestal Estadual do Turvo possui uma área de 174 km. 
e) A vegetação da área do Município de Derrubadas é a mata latifoliada subtropical. 
 
18. Assinale a alternativa que indica o atual Governador do Estado do Rio Grande do Sul e Prefeito do Município 
de Derrubadas, respectivamente: 
a) Tarso Genro e Almir Jose Bagega. 
b) Tarso Genro e Alair Cemin 
c) Almir Jose Bagega e Alair Cemin 
d) Olívio Dutra e Almir Jose Bagega. 
e) Yeda Crusius e Almir Jose Bagega. 
 
19. Segundo o Censo Demográfico do IBGE 2010 o Município de Derrubadas possui a população de 
___________ mil habitantes. Preencha a lacuna com o número de habitantes e assinale a alternativa correta: 
a) 2.510  
b) 3.190  
c) 3.950  
d) 3.830  
e) 3.940  

20. No Noroeste do estado do RS, Derrubadas é o município gaúcho com maior área preservada de Mata 
Atlântica, com quase metade de seu território ocupado pelo bioma, onde está localizado o Parque do Turvo. O 
nome do município se origina:  
Assinale a alternativa correta: 
a) da década de 1930, quando os primeiros colonizadores alemães chegaram à região e se depararam com uma 

grande área devastada – daí o nome Derrubadas. 
b) da estrada de terra de 14 quilômetros que corta a floresta, onde foi feita a derrubada das árvores para se 

fazer a travessia de carro. 
c) do trajeto de pedras, que é o leito do Rio Uruguai exposto quando o nível da água está baixo. 
d) do Salto do Yucumã, que é uma fenda de  cerca de 120 metros de profundidade que fica na fronteira do Brasil 

com a Argentina e possui quase dois quilômetros de cachoeiras. 
e) das lavouras que dividem espaço com a vegetação natural. 

Parte III - Conhecimento Específico 
(cada questão correta equivale a 4 (quatro) pontos) 

 
21. Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, identifique a afirmativa incorreta: 
Vários procedimentos devem ser observados em manobras de conversão e mudança de direção na pista.  
a) Para mudar de faixa em rodovias com acostamento, o condutor deve aguardar condição favorável junto à 

faixa central. 
b) Antes de mudar de faixa ou direção, o condutor deve se assegurar de que sua manobra não causa risco a 

ninguém e sinalizar com a devida antecedência. 
c) Conversões e retornos somente deverão ser realizados em locais permitidos, usando sempre sinalização 

correta e posicionando-se corretamente na pista. 
d) Uma mudança de direção deve sempre ser precedida de redução de velocidade. 
e) Em uma conversão à esquerda devemos aproximar-se o máximo possível da linha divisória da pista quando 

estiver em vias de duplo sentido, só então depois completar o cruzamento. 
 

22. Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, identifique a afirmação correta. O motorista defensivo é 
aquele que dirige: 
a) Não fazendo ultrapassagens. 
b)  Em algumas circunstância, fazendo a ultrapassagem pelo acostamento. 
c) Procurando evitar acidentes, apesar das ações incorreta dos outros motoristas e das condições adversas. 
d) Participando de pegas ou rachas com outros motoristas. 
e) Andar o mais próximo possível do outro veiculo. 
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23. Assinale a alternativa correta. De acordo com o artigo 180 do CTB, “ter seu veículo imobilizado na via por 
falta de combustível constitui uma infração”: 
a) média; penalidade - multa; medida administrativa - remoção do veículo. 
b) leve; penalidade – multa. 
c) grave; penalidade - multa; medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação. 
d) gravíssima; penalidade - multa e suspensão do direito de dirigir; medida administrativa - remoção do veículo. 
e) leve; penalidade - multa; medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação. 
 
24. Quais os motivos que pode levar a máquina pesada (motoniveladora, pá carregadeira, retroescavadeira) 
perder a capacidade de frear. 
a) Cano/mangueira de condução de óleo de freio furado ou danificado. 
b) Cano/mangueira de condução de água do freio furado ou danificado. 
c) Freio regulado. 
d) Nível do óleo do motor baixo. 
e) Cano injetor quebrado. 
 
25. Assinale a definição correta de veículo misto: 
a) Veículo destinado ao transporte de carga, podendo transportar dois passageiros exclusive o condutor. 
b) Combinação de veículos, sendo o primeiro um veículo automotor e os demais reboques ou equipamentos de 

trabalho agrícola, construção, terraplenagem ou pavimentação. 
c) Veículo automotor destinado ao transporte simultâneo de carga e passageiro. 
d) Veículo destinado ao transporte de pessoas e suas bagagens. 
e) Veículo destinado ao transporte de carga superior a 10 toneladas. 
 
26.  Os danos: de Oxidação ou ferrugem no radiador, a formação de depósitos de sais que se acumulam nas 
partes externas das camisas, são decorrentes de manutenção inadequada do sistema: 
a) elétrico. 
b) de transmissão. 
c) de arrefecimento. 
d) de suspensão. 
e) de direção. 
 
27. Ao aproximar-se de um cruzamento, o sinal muda para amarelo. A atitude correta é: 
a) reduzir a velocidade do veículo e completar a travessia do cruzamento. 
b) ficar atento, reduzir a velocidade e parar. 
c) aumentar a velocidade do veículo. 
d) buzinar e completar a travessia. 
e) completar a travessia pois o veículo tem preferência. 
 
28. Os motores de combustão interna que funcionam com menor índice de emissão de gases poluentes são 
abastecidos com o produto contendo elementos derivados de vegetais. Este produto é denominado: 
a) GNV – Gás Natural Veicular. 
b) Hidrocarboneto líquido. 
c) Biocombustível. 
d) Gasolina. 
e) Óleo diesel. 
 
29. O elemento “diferencial” no sistema de transmissão de um veículo permite a independência de velocidade das 
rodas de tração, sob certas circunstâncias, ou melhor, possibilita que uma roda gire a uma velocidade diferente 
da outra roda, sem deixar de tracionar o veículo. A denominação dada ao conjunto de engrenagens que permite 
esta independência de movimentos é: 
a) Caixa redutora. 
b) Cremalheira e pinhão. 
c) Planetárias e satélites. 
d) Engrenagens de dentes retos. 
e) Embreagem. 
 
30. Indique o procedimento correto a tomar em relação aos acessórios de carregamento, ao estacionar a 
máquina e deixar a área do operador: 
a) Baixar ao chão. 
b) Levantar por completo. 
c) Remover da máquina. 
d) Enterrar no solo. 
e) Usar somente o freio estacionário. 







