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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA 

 

www.idrhconcursos.com.br 

Concurso Público Municipal 
Prova Escrita referente ao 

EDITAL nº 01/2013 para o Cargo 
de Agente Administrativo 

 

Orientações ao Candidato: 

1 - Esta é uma prova objetiva. Contém 25 (Vinte e Cinco) questões. Junto à prova, existirá o Cartão de 
Respostas que deverá, à caneta e sem rasuras, ser assinalado pelo candidato uma única alternativa para 
cada questão, de acordo com a opção desejada; 
2 – O Cartão de Respostas deverá ser assinado e preenchido com caneta esferográfica azul ou preta; NÃO 
deverá constar qualquer tipo de assinalamento fora do Cartão de Respostas. A falta 
de assinatura no cartão de Resposta levará automaticamente a Desclassificação do candidato. 
3 - O caderno de questões é o local para você desenvolver o seu raciocínio, podendo ser rabiscado e/ou 
rasurado; 
4 - Não será permitido o uso de máquina calculadora, aparelho de telefonia celular e similares; 
5 - Se necessitar afastar-se da sala durante a prova, chame o fiscal que ele providenciará alguém para 
acompanhá-lo; 
6 - Será permitido copiar a suas respostas no verso da ficha de inscrição, para fins de conferência com o 
gabarito oficial a ser divulgado conforme edital nº 01/2013; 
7 - Não deixe de assinar a ata de presença da prova e o cartão de resposta; 
8 - A não observância destas orientações implicará na desclassificação do candidato; 
9 - A prova terá duração de 3 (três) horas. 
10 – O Cartão de Resposta será corrigido por Leitura Ótica. 

 

Dados de Identificação: 

 

Nome completo do candidato: ___________________________________________ 

Nº de inscrição: _____________ 

Nº do documento de Identificação (RG): ____________________ 

Assinatura: ______________________________________ 
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Língua Portuguesa: 

 

Leia o texto: 
Os usos do esquecimento 

          Se há coisa que as pessoas temem é a perda da memória. Esquecer nomes, rostos, números 
de telefone é uma ameaça que vai crescendo exponencialmente com a idade até se transformar em 
pânico. O que gerou uma verdadeira indústria da memória. O renascimento especializou-se em 
técnicas mnemônicas. Uma delas era o “teatro da memória”, esta concebida como uma espécie de 
anfiteatro: em cada fileira eram acomodadas ideias ou recordações devidamente agrupadas. Depois, 
surgiram as substâncias químicas. Quando se descobriu que o fósforo tem certo papel no 
metabolismo cerebral, produtos à base de fosfato invadiram o mercado. Mas tratava-se de um uso 
empírico: até recentemente o cérebro era um território misterioso. Para estudá-lo, era preciso 
encontrar casos de lesões em áreas circunscritas e ver que tipo de problema resultava de tais 
lesões. Hoje, com o enorme progresso na área de radioimagem, essa tarefa ficou consideravelmente 
mais simples. Estamos vivendo uma verdadeira área do cérebro. E com isso surgiu uma nova 
mnemônica, cujo princípio básico é exercitar a função da memória. Exercitar não no sentido que se 
exercita o músculo. No caso do cérebro, a ideia é estimulas a formação de conexões entre células 
nervosas. Para isso, é preciso romper com a rotina: é preciso pensar em coisas diferentes. É preciso 
flexibilização, uma palavra que apavora os assalariados, mas que, no caso da memória, funciona. 

          Mas será que esquecer é mesmo tão ruim? Será que não existe um uso no esquecimento? 
Freud sustenta que sim. Esquecemos, dizia ele, as coisas que nos traumatizam, que nos afligem. 
Mas, quando esquecemos, essas coisas não estão perdidas. Assim como existe a “lixeira” no 
computador, o lugar onde vão os textos deletados, temos, em nossa mente, um compartimento 
chamado inconsciente, de onde memórias podem eventualmente, ser recuperadas. Mas só serão 
recuperadas mediante entendimento, esclarecimento; caso contrário permanecerá como causa de 
conflito. 

          A verdade é que não podemos lembrar tudo, e o esquecimento é uma proteção contra a 
sobrecarga. Também é verdade que não precisamos lembrar tudo: existem agendas, existem 
cadernetas, existem gravadores, fotos, vídeos. A aflição que uma pessoa sente por esquecer é, não 
raro, um prejuízo maior que o esquecimento. É muito melhor dizer algo como “desculpe, esqueci seu 
nome”, do que ficar suando frio e escavando em vão a memória. Isso sem falar nas situações em 
que pessoas- mas são pessoas especiais- optam abertamente pelo olvido. “Nunca esqueço um 
rosto- mas no seu caso, abrirei uma exceção”. Essa frase, um primor de franqueza, foi dita por 
alguém a uma pessoa muito chata. Infelizmente, esqueci quem foi esse alguém.  

                                                                                                   

 

       Moacyr Scliar 
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Responda às questões seguintes conforme o 
texto: 
01. Tendo em vista o pânico que se cria diante da 
perda de memória, escreva (V) para as afirmativas 
verdadeiras e (F) para as falsas e, em seguida, 
assinale a alternativa com a sequência correta, de 
alguns mecanismos que se criaram para diminuir essa 
possibilidade, através dos tempos. 
( ) Com esse avanço mnemônico, descobriu-se que se 
exercitar o cérebro, a perda de memória não diminui 
gradativamente. 
( ) O cérebro começou a ser melhor estudando através 
do enorme progresso na área de radioimagem. 
( )  Assim que se descobriu que o fósforo tem papel 
importante no metabolismo cerebral, produtos à base 
de fósforo invadiram o mercado. 
( ) O renascimento se especializou em técnicas 
mnemônicas, como o “teatro da memória. 
(   ) É preciso romper com a rotina. 
Marque a sequência correta: 
a) V – F – F – V – V 
b) V – V – F – V – V 
c) F – V – V – F – F 
d) F – V – F – V – V 
e) V – V – V – V – V 

 
 

02. A frase: “Uma delas era o teatro da memória” 
O termo sublinhado é: 
(   ) predicativo 
(   ) sujeito 
(   ) Objeto direto 

 
O termo em Negrito é: 
(   ) predicativo 
(   ) sujeito 
(   ) Objeto indireto 
A resposta correta é: 
a) Predicativo e sujeito. 
b) Sujeito e objeto indireto. 
c) Objeto direto e objeto indireto. 
d) Sujeito e predicativo. 
e) Predicativo e predicativo. 

 
 
 
 
 

03. O segundo parágrafo do texto inicia com o “MAS” 
que é um articulador de oposição de ideias. Quais são 
as duas ideias que o autor opõe neste texto? 
I) A verdade é que não podemos lembrar tudo. 
II) A aflição que uma pessoa sente por esquecer, 

um prejuízo maior que o esquecimento. 
III) Realmente vale a pena fazer de tudo para não 

esquecer certas coisas ou será que não existe 
um uso no esquecimento? 

IV) O renascimento especializou-se em técnicas 
mnemônicas, uma delas era o “teatro da 
memória”. 

V) É preciso pensar em coisas diferentes; é preciso 
flexibilização. 

Sobre as afirmações: 
a) Apenas os itens I e II estão corretos. 
b) Apenas o item V está correto. 
c) Apenas o item III está correto. 
d) Apenas os itens III e IV estão corretos. 
e) Apenas o item II está correto. 

 
04. “Estamos vivendo uma verdadeira era do 
cérebro”. 
O sujeito desta oração é: 
(   ) composto 
(   ) desinencial 
(   ) indeterminado 

 
O termo sublinhado é: 
(   ) Objeto indireto 
(   ) Objeto direto 
(   ) predicativo do sujeito 
A resposta correta é: 
a) Indeterminado e predicativo do sujeito 
b) Composto e predicativo do sujeito 
c) Desinencial Objeto indireto 
d) Composto Objeto direto 
e) Indeterminado e Objeto direto. 
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05. “Temos, em nossa mente, um compartimento...” 
O termo entre vírgulas é chamado, sintaticamente, de: 
(   ) Aposto 
(   ) Adjunto adverbial 
(   ) Objeto direto 

 
O termo sublinhado tem a função de completar o 
sentido de: 
(   ) nossa 
(   ) nossa mente 
(   ) temos 
A resposta correta é: 
a) Aposto e nossa. 
b) Objeto direto e nossa mente. 
c) Aposto e nossa mente. 
d) Adjunto adverbial e temos. 
e) Objeto direto e nossa. 

 
06. Numere as frases, utilizando os numerais com a 
resposta correta: 
(01) Frase nominal 
(02) Período simples 
(03) Período composto 
(  ) “Se há uma coisa que as pessoas temem, é a 
memória”  
(   ) Surgiu uma nova mnemônica.                                         
(   ) Os usos do esquecimento 
A sequência correta é: 
a) 3, 2, 1 
b) 1, 2, 3 
c) 2, 3, 1 
d) 3, 1, 2 
e) 1, 3, 2 

 
07. Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas. 
Um dos candidatos ________ prefeito de São Paulo 
informou _________ assessores ________ não 
receberá os jornalistas. 
a) À – os – de que 
b) À – os – que 
c) A – aos – de que 
d) À – os – que 
e) A – aos – que 

 
 

08. “Essa frase, um primor de franqueza, foi dita por 
alguém a uma pessoa muito chata.” 
Complete as lacunas, usando o período acima: 
a) O sujeito _____________________ tem como 
núcleo a palavra _____________________ por isso é 
um sujeito simples. 
b) O termo entre vírgulas é um 
__________________, pois constitui-se num termo 
nominal explicativo do núcleo já identificado do sujeito. 
A resposta correta é: 
a) Essa frase, frase, sujeito+ verbo de ligação + 

oração subordinada. 
b) Primor de franqueza, alguém, predicado+ verbo 

de ligação + sujeito. 
c) Essa frase, chata, sujeito+ predicado+ oração 

subordinada 
d) Por alguém, pessoa, objeto direto + verbo de 

ligação + oração coordenada. 
e) Primor de franqueza, frase, predicado + predicado 

+ verbo de ligação. 
 

09. Análise a frase: 
“As pessoas temem a perda de memória.”  
I) Sujeito + verbo + objeto direto 
II) Sujeito + predicado + objeto direto 
III) Sujeito + verbo + objeto indireto 
IV) Sujeito + predicado + objeto indireto 
V) Sujeito + verbo + verbo de ligação 
Pode-se afirmar que: 
a) Apenas o tem I está correto. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens II e IV estão corretos. 
d) Apenas os itens III e V estão corretos. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 
10. A medicina agora está estudando a importância 
do bom humor e dos sentimentos positivos na 
prevenção e no tratamento de moléstias. 
Nas palavras destacadas, constata-se, 
respectivamente, a seguinte sequência de letras e 
fonemas: 
a) 9-9 / 5-3 / 11-10 / 9-9 
b) 9-7 / 5-5 / 10-9 / 8-8 
c) 9-9 / 4-4 / 10-10 / 8-7 
d) 9-8 / 5-4 / 11-9 / 9-8 
e) 9-9 / 5-5 / 11-11 / 10-10 
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Prova de Matemática 
 

11. Há cinco anos, a idade de Camila era o triplo da 
idade de Amanda. Daqui a cinco anos será o dobro. 
Quantos anos tem cada uma? 
a) Camila tem 15 anos e Amanda tem 5. 
b) Camila tem 45 anos e Amanda tem 15. 
c) Camila tem 15 anos e Amanda tem 45. 
d) Camila tem 35 anos e Amanda tem 15. 
e) Camila tem 15 anos e Amanda tem 35. 

 

12. Qual é o valor da área de um retângulo, sabendo 
que a diagonal mede 10m e o perímetro é igual a 
28m? 
a) 40 m2 

b) 44 m2 
c) 48m2 
d) 84 m2 
e) 88 m2 

 

13. Qual é o valor da área do hexágono regular da 
figura abaixo? 

 

      E                        D 
           20 cm  

                        F                                             C 

 

 A B 

a)  cm2 

b)  cm2 

c)  cm2 

d)  cm2 

e)   cm2 

 

 

 

 

14. Uma empresa produziu 10000 bonecas em 2011. 
A cada ano seguinte produzirá 20% a mais em relação 
ao ano anterior. Quantas bonecas a empresa 
produzirá no período de 2011 a 2015? 
a) 14400 bonecas. 
b) 17280 bonecas. 

c) 20736 bonecas. 

d) 44400 bonecas. 

e) 74416 bonecas. 
 

15. Supondo que no dia 05 de dezembro de 2012, o 
Serviço de Meteorologia do Estado do Rio Grande do 
Sul tenha informado que a temperatura na cidade de 
Porto Alegre atingiu o seu valor máximo às 14h, e que 
nesse dia a temperatura f(t) em graus é uma função 
do tempo t medido em horas, dada por f(t) = - t2 + bt – 
156, quando 8 < t < 20. Obtenha o valor de b. 
a) 14 
b) 21 

c) 28 

d) 35 

e) 42 
 

Espaço para Cálculos 
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Prova de Legislação 

16. Segundo Art. 31 da Lei Orgânica do Município de 
Glorinha, a Comissão Representativa funciona no 
recesso da Câmara Municipal  e tem as seguintes 
atribuições: 
I – Zelar pelas prerrogativas do Poder Legislativo; 
II – autorizar o Prefeito a se ausentar do Município, 
Estado e do País; 
III – convocar extraordinariamente a Câmara; 
IV – tomar medidas urgente de competência da 
Câmara Municipal. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 
c) Apenas os itens I e IV estão corretos. 
d) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
17. Segundo o Art. 34 da Lei Orgânica do Município 
de Glorinha, o Poder Legislativo compreende a 
elaboração de: 
I – Emendas à Lei Orgânica; 
II – Leis Complementares; 
III – Leis Ordinárias; 
IV – Decretos Legislativos; 
V – Resoluções. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas os itens II, III e V estão corretos. 
c) Apenas os itens I, III e V estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
18. Segundo o Art. 20 do Regime Jurídico do 
Município de Glorinha, o servidor nomeado para o 
cargo de provimento efetivo em virtude de concurso 
público adquire estabilidade após ____________ de 
efetivo exercício, na forma da Lei. 
Preencha a lacuna corretamente: 
a) Um (01) ano. 
b) Dois (02) anos. 
c) Três (03) anos. 
d) Quatro (04) anos. 
e) Cinco (05) anos. 
 

19. Segundo o Art. 65 do Regime Jurídico do 
Município de Glorinha, nos serviços públicos 
ininterruptos poderá ser exigido o trabalho nos dias 
feriados civis e religiosos, hipótese em que as horas 
trabalhadas serão pagas com acréscimo de 
____________________ salvo a concessão de outro 
dia de folga compensatória. 
Preencha a lacuna corretamente: 
a) 50% (cinquenta porcento). 
b) 60 % (sessenta porcento). 
c) 70 % (setenta porcento). 
d) 90 % (noventa porcento) 
e) 100% (cem porcento). 
 
20. Segundo o Art. 99 do Regime Jurídico do 
Município de Glorinha, após casa período de doze 
meses de vigência da relação entre o Município e o 
servidor, terá este direito a férias, na seguinte 
proporção: 
I – trinta dias corridos, quando não houver faltado ao 
serviço mais de cinco vezes; 
II – vinte e quatro dias corridos, quando houver tido de 
seis a quatorze faltas; 
III – dezoito dias corridos, quando houver tido de 
quinze a vinte e seis faltas; 
IV – doze dias corridos, quando houver tido vinte e 
quatro a trinta e duas faltas. 
Assinale a alternativa incorreta: 
a) Apensa o item I está incorreto. 
b) Apenas o item II está incorreto. 
c) Apenas o item III está incorreto. 
d) Apenas o item IV está incorreto. 
e) Apenas os itens I, III e IV estão incorretos. 

 

Prova de Informática 
 

21. Qual a sequência de teclas usada para imprimir 
um documento do MS-Word? 
a) CtrI+T 
b) AIt+A 
c) Ait+E 
d) CtrI+P 
e) Ctrl+l 
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22. Após a digitação de uma fórmula, o Excel retorna 
como resultado “#VALOR!”, qual foi o tipo de erro 
cometido? 
a) O nome de uma função foi digitada 

incorretamente, o Excel não reconhece o texto na 
fórmula. 

b) Um valor não se encontra disponível para essa 
função ou fórmula. 

c) O tipo de argumento ou operando errado é usado, 
como tentar somar um número com um texto. 

d) A fórmula divide por 0 (zero). 
e) A célula contém um número, data ou hora mais 

longos do que o tamanho da célula, basta arrastar 
a borda da célula, para aumentar o tamanho e o 
resultado aparecer. 

 
23. Quando o usuário precisa fechar uma janela ou 
aplicação, estando no ambiente do Windows Vista ou 
utilizando o pacote Office, ele deve pressionar as 
teclas: 
a) SHIFT + F3 
b) CTRL + F2 
c) ALT + F4 
d) TAB + F8 
e) SHIFT + F5 
 
24. Sobre as proposições a seguir,  
I - Ao excluir um arquivo no Windows pressionando as 
teclas SHIFT+Delete não será mais possível recuperá-
lo ou restaurá-lo posteriormente.   
II -  A tecla F11, normalmente, é utilizada como atalho 
para acessar a Ajuda na maioria dos aplicativos do 
Windows. 
III - O atalho de teclas CTRL+C pode ser utilizado 
para copiar textos, arquivos, ou, até mesmo, uma 
pasta inteira no Windows.  
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas o item III está correto. 
d) Apenas os itens I e II estão corretos. 
e) Apenas os itens I e III estão corretos. 
 
 
 
 

25. No que se refere a conceitos sobre Internet e 
correio eletrônico, qual das alternativas está correta? 
a) Ao anexar um arquivo em uma mensagem de e-

mail, ele é enviado ao destinatário e movido da 
máquina local definitivamente. 

b) O correio eletrônico é um serviço de troca de 
mensagens de texto, que pode conter arquivo 
anexado. Esse serviço utiliza um protocolo 
específico denominado FTP. 

c) Os mecanismos de busca atualmente utilizados 
na internet, como o Google, por exemplo, 
permitem o acesso a páginas de intranets de 
empresas. 

d) Através do Internet Explorer pode-se fazer 
downloads de arquivos e salvá-los no computador 
local. 

e) A diferença entre Intranet e Internet é que na 
Intranet os arquivos são armazenados em 
servidores localizados fisicamente na empresa e 
na Internet os arquivos são armazenados em 
servidores externos. 

 
 
 

 




