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PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO (RS) 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

17 DE MARÇO DE 2013 
 

CARGO: 

Visitador 
 

INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 25 questões, constituídas com cinco alternativas (A, B, C, D, E) e 
uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de 
Questões, solicite providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Concurso (CP Erval Seco-RS), Nº de Inscrição, respostas por 
questão e Assinatura. 
O Nº de Inscrição deverá ser preenchido da seguinte forma, de acordo com o exemplo abaixo: 

Nº Inscrição:  36  (exemplo de nº de inscrição) 

 

As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, na ordem de 
01 à 25, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de 
preenchimento abaixo: 

 
O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o preenchimento 
incorreto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e de 
inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos 
ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente 
eliminado do Concurso Público. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala 
auxiliar na interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 
permitida após transcorrido 45 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o 
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, 
implicará na eliminação do candidato do Concurso Público. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala para, 
juntamente com os fiscais de sala, conferirem os Cartões Resposta e assinarem a folha ata e o lacre 
dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de 
Concurso Público, do presente Caderno de Questões e de preenchimento do 
Cartão Resposta, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público. 
O gabarito preliminar e as provas escritas objetivas estarão disponíveis, no dia 
18 de março de 2013, no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita 
objetiva, no prazo de 19 a 21 de março de 2013, nos termos do Edital, devendo 
ser remetido ao Prefeito Municipal. 
 




 

Língua Portuguesa 

 
Após a leitura do poema Fundo do mar, responda as 
questões 01 e 02: 
 

Fundo do mar 
 

No fundo do mar há brancos pavores, 
Onde as plantas são animais 

E os animais são flores. 
 

Mundo silencioso que não atinge 
A agitação das ondas. 

Abrem-se rindo conchas redondas, 
Baloiça o cavalo-marinho. 

Um polvo avança 
No desalinho 

Dos seus mil braços, 
Uma flor dança, 

Sem ruído vibram os espaços. 
 

Sobre a areia o tempo poisa 
Leve como um lenço. 

 
Mas por mais bela que seja cada coisa 

Tem um monstro em si suspenso. 
 

ANDRESEN, Sophia de Mello Breyner. Obra Poética I. 
Lisboa: Caminho, 1998. 

 
01) De acordo com o poema, use V para verdadeiro e F 
para falso: 
 
(   ) A autora compara as coisas que vê no fundo do mar 
com algo que provoca irrisão. 
(   ) A primeira estrofe apresenta um “fundo do mar” 
fora dos padrões normais. 
(   ) Baloiça é a forma variante de balouçar. 
 
a) F - F - V 
b) F - V - V  
c) F - V - F 
d) V - V - F  
e) V - F - F  
 
02) “Mas por mais bela que seja cada coisa                 

Tem um monstro em si suspenso.” Nesse fragmento do 
poema temos uma figura de linguagem denominada 
antítese. Qual par de palavras reflete essa relação? 
 
a) Seja e em si. 
b) Coisa e suspenso. 
c) Mas e mais. 
d) Bela e monstro. 
e) Mas e tem. 
 

03) Identifique a sentença que está incorreta em 
relação a regência verbal: 

a) – Mauro, atenda ao telefone. 
b) Cheguei a casa mais tarde ontem. 
c) A atriz da novela namora com o repórter do jornal 

esportivo.  
d) O povo cubano aspira a maior liberdade. 
e) O detetive precisou a hora do acidente. 
 
04) “A banca de pamonha estava decorada com espigas 

de milho.” O conjunto que indica espigas de milho é: 
 
a) Atilho. 
b) Caterva. 
c) Girândola. 
d) Feixe. 
e) Plantel. 
    
05) Analise o número de letras e de fonemas dos 
vocábulos dados: 
 

I. EXCESSO = 7 letras e 5 fonemas. 
II. NINHO = 5 letras e 5 fonemas. 

III. COMPLEXO = 8 letras e 9 fonemas. 
 
a) Apenas III é verdadeira. 
b) Apenas I é verdadeira. 
c) Apenas II e III são verdadeiras. 
d) Apenas I e II são verdadeiras. 
e) Apenas I e III são verdadeiras. 
 

Matemática 

 
06) Paulo possui 17 anos, seu tio Abelardo possui o 
triplo da idade de Paulo mais três anos. Então, a idade 
do tio de Paulo é de: 
 
a) 57 anos. 
b) 42 anos. 
c) 54 anos. 
d) 48 anos. 
e) 51 anos. 
 
07) Sendo dada a expressão matemática (0,5 + 0,125), 
ela é igual a: 
 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 
08) Um quadrado possui perímetro de 12 cm, então a 
área desse quadrado em cm2 é de: 
 






 

a) 8. 
b) 16. 
c) 15. 
d) 9. 
e) 10. 
 
09) Um móvel possui a velocidade constante de 10 
km/h, mantendo esta velocidade, o móvel irá percorrer 
quantos metros em 6 minutos? 
 
a) 3000 
b) 300 
c) 3600 
d) 600 
e) 1000 
 
10) Um triângulo retângulo possui sua hipotenusa 
valendo 10 cm e um de seus catetos valendo 6 cm, 
então o outro cateto desse triângulo retângulo é em 
cm: 
 
a) 5. 
b) 7. 
c) 9. 
d) 11. 
e) 8. 
 

Conhecimentos Gerais 

 
11) Acerca do Município de Erval Seco (RS) podemos 
afirmar que: 
 

I. Teve suas origens nos idos de 1900. 
II. Recebeu o nome de Erval Seco devido a um grande 

incêndio ter queimado os campos e secado os 
ervais. 

III. Possui como Municípios limítrofes: Seberi, 
Redentora, Dois Irmãos das Missões, Tenente 
Portela, Palmitinho, Vista Alegre, Taquaruçu do Sul. 

 
a) Somente I e II estão corretos. 
b) Somente I e III estão corretos 
c) Somente II e III estão corretos. 
d) Somente II está correto. 
e) Todos estão corretos. 
 
12) Após dois dias de conclave o mundo todo tomou 
conhecimento do novo Papa. Trata-se de Jorge Mario 
Bergoglio, de nacionalidade: 
 
a) Italiana. 
b) Brasileira. 
c) Argentina. 
d) Portuguesa. 
e) Venezuelana. 
 
 

13) A bandeira do Estado do Rio Grande do Sul foi 
elaborada no ano de 1835 e, a partir de 11 de setembro 
de 1836, começou a ser usada pelos rebeldes que 
participavam da Revolução Farroupilha (Guerra dos 
Farrapos). A bandeira é composta por três faixas 
diagonais, sendo:  
 
a) Verde (superior), vermelha (meio), amarela (inferior). 
b) Vermelha (superior), verde (meio), amarela (inferior). 
c) Amarela (superior), vermelha (meio), verde (inferior). 
d) Verde (superior), amarela (meio), vermelha (inferior). 
e) Vermelha (superior), amarela (meio), verde (inferior). 
 
14) Cientistas da Agência Espacial Americana 
declararam que o planeta _______________ já teve 
condições de abrigar vida. A análise à distância de 
amostras do solo coletadas pela nave-robô Curiosidade 
em uma região que já foi um rio ou um lago encontrou 
enxofre, nitrogênio, oxigênio, fósforo e carbono. Esses 
elementos químicos são fundamentais para o 
desenvolvimento de micro-organismos. A Nasa afirmou 
que o planeta, em algum momento, já teve um 
ambiente capaz de abrigar vida em escala 
microscópica. A alternativa que completa corretamente 
o trecho é: 
 
a) Júpiter. 
b) Saturno. 
c) Marte. 
d) Urano. 
e) Mercúrio. 
 
15) Recentemente a população acompanhou nos 
noticiários o julgamento de um advogado e policial 
militar reformado que foi condenado pela morte de sua 
ex-namorada, Mércia Nakashima. Estamos falando de: 
 
a) Alex Siwek. 
b) Mizael Bispo de Souza. 
c) Luiz Fernando da Costa. 
d) Gil Rugai. 
e) Bruno Fernandes de Souza. 
 

Conhecimentos Específicos 

 
16) De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, podemos afirmar que: 
 

I. É assegurado a gestante, através do Sistema Único 
de Saúde, o atendimento pré e perinatal. 

II. O Poder Público, as instituições e os empregados 
propiciarão condições adequadas ao aleitamento 
materno, inclusive aos filhos de mães submetidas a 
medida privativa de liberdade. 

III. Os estabelecimentos de atendimentos à saúde 
deverão proporcionar condições para a 
permanência em tempo integral de um dos pais ou 






 

responsável, nos casos de internação de criança ou 
adolescente. 

 
a) Somente I e II estão corretos. 
b) Somente I e III estão corretos. 
c) Somente II e III estão corretos. 
d) Todos estão corretos. 
e) Todos estão incorretos. 
 
17) Conforme prescreve o art. 15 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), a criança e o 
adolescente têm direito à liberdade. O direito à 
liberdade compreende os seguintes aspectos, EXCETO: 
 
a) Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços 

comunitários, independente de ressalva legal. 
b) Participar da vida familiar e comunitária, sem 

discriminação. 
c) Opinião e expressão. 
d) Buscar refúgio, auxílio e orientação. 
e) Brincar, praticar esportes e divertir-se. 
 
18) O art. 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional prescreve que a educação, dever da família e 
do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos 
ideais de solidariedade humana, tem por finalidade: 
 

I. O pleno desenvolvimento do educando. 
II. O preparo do educando para o exercício da 

cidadania. 
III. A qualificação do educando para o trabalho. 

 
a) Somente I e II estão corretos. 
b) Somente II e III estão corretos. 
c) Somente I está correto. 
d) Todos estão incorretos. 
e) Todos estão corretos. 
 
19) De acordo com o art. 29 da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, a educação infantil, primeira 
etapa da educação básica, tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança até ________ anos 
de idade, em seus aspectos físico, psicológico, 
intelectual e social, complementando a ação da família 
e da comunidade. Assinale a alternativa que completa 
corretamente o trecho acima: 
 
a) 5. 
b) 6. 
c) 7. 
d) 8. 
e) 9. 
 
20) Nos termos da Lei 8.080/90, à direção municipal do 
Sistema de Saúde (SUS) compete executar serviços de, 
EXCETO: 
 
 

a) Vigilância epidemiológica. 
b) Vigilância sanitária. 
c) Alimentação e nutrição. 
d) Saneamento básico. 
e) Saúde da criança e do adolescente. 
 
21) Acerca do Programa Primeira Infância Melhor - PIM 
podemos afirmar que: 
 

I. O Programa Primeira Infância Melhor - PIM , é parte 
integrante da Política Estadual de Promoção e 
Desenvolvimento da Primeira Infância. 

II. O PIM tem por finalidade a promoção do 
desenvolvimento integral da criança, desde a 
gestação até os oito anos de idade, com ênfase na 
faixa etária de zero a três anos, complementando a 
ação da família e da comunidade. 

III. O desenvolvimento integral da criança deverá 
abranger os aspectos físico, psicológico, intelectual 
e social. 

 
a) Somente I e III estão corretos. 
b) Somente II e III estão corretos. 
c) Somente III está correto. 
d) Todos estão corretos. 
e) Todos estão incorretos. 
 
22) Com o objetivo de orientar as famílias, a partir de 
sua cultura e experiências, para o estímulo ao 
desenvolvimento das capacidades e potencialidades de 
suas crianças, as ações do PIM consistirão em:  
 

I. Apoiar e fortalecer as competências da família 
como primeira e mais importante instituição de 
cuidado e educação da criança nos primeiros anos 
de vida. 

II. Prestar apoio educacional e amparar as crianças 
para complementar as ações da família e da 
comunidade. 

III. Prestar assistência social às crianças e às famílias 
beneficiadas por serviços de proteção social básica.  

IV. Prestar toda e qualquer orientação às famílias sobre 
cuidados de saúde da gestante e da criança, em 
articulação com os programas de saúde da mulher, 
da criança e da família. 

 
a) Somente I, II e IV estão corretos. 
b) Somente I, II e III estão corretos. 
c) Somente I, III e IV estão corretos. 
d) Todos estão corretos. 
e) Todos estão incorretos. 
 
23) O Programa Primeira Infância Melhor - PIM será 
implementado em duas categorias, sendo: 
 
a) Individual e coletiva. 
b) Superior e inferior. 
c) Adulta e infantil. 






 

d) Principal e secundária. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
24) Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um 
método contraceptivo comportamental: 
 
a) Tabelinha. 
b) Temperatura basal. 
c) Muco cervical. 
d) Coito interrompido. 
e) Diafragma. 
 
25) O leite materno é completo. Isso significa que até 
os ____________ o bebê não precisa de nenhum outro 
alimento (chá, suco, água ou outro leite). Depois desse 
período a amamentação deverá ser complementada 
com outros alimentos. A alternativa que completa 
corretamente o trecho acima é: 
 
a) 3 meses. 
b) 4 meses. 
c) 5 meses. 
d) 6 meses. 
e) 7 meses. 
 
 
 
 
 







