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CÂMARA MUNICIPAL DE PAROBÉ
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das
provas e das normas que regem esse Concurso ou Processo Seletivo.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente
devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica, documento de identidade, lanche e
água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida,
acarretando a imediata exclusão do candidato.

3. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição.

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E,
sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o
preenchimento da grade de respostas.

6. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a
Ata de Prova.

7. Nenhuma informação sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal.

8. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar e calcular.

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados em data, horário e local descritos no
Cronograma de Execução desse Concurso ou Processo Seletivo.

10. Certifique-se de que este caderno contém 40 (quarenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal
da sala a sua substituição.

Boa prova!

CONTADOR
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LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.

Cultura da Bebida

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

A droga mais consumida mundo afora continua gerando muita polêmica. Legalizado na
maior parte dos países, o álcool é a substância que, paradoxalmente, mais custa ___ saúde
pública. Se colocarmos na ponta do lápis gastos com hospitais, mortes, acidentes, violência,
seguros, entre outros, percebemos que o poder de fogo da bebida é alto.

Nas últimas semanas, o tema voltou ___ tona com a notícia de que circula um projeto de
lei no parlamento da Indonésia (em que 88% da população é muçulmana), que propõe prisão de
até dois anos para quem for pego bebendo, produzindo ou distribuindo álcool. A informação é da
agência de notícias EFE.

Se aprovada, a lei equipara um consumidor de álcool ao de outras drogas ilícitas, podendo
inclusive ser tratado como traficante. Segundo os autores da proposta, o álcool é responsável por
58% dos crimes cometidos no país. Bom lembrar que em boa parte do mundo islâmico o consumo
de álcool é proibido.

Longe da medida extrema que está sendo discutida na Indonésia, a ingestão responsável
de bebida é um grande desafio. A maior parte das pessoas que bebe acaba ingerindo álcool de
forma adequada e não enfrenta maiores problemas. O álcool está inserido culturalmente no
mundo ocidental desde sempre. Mas e o uso nocivo e os impactos que ele pode trazer para a
vida de cada um? O que fazer?

A revista alemã Deutsche Welle traz um estudo do final de fevereiro, publicado no periódico
Scientific Report, que mostra que o álcool pode ser considerado até 114 vezes mais letal do que
a maconha. Ou seja, algumas questões devem e precisam ser discutidas em um mundo em que
as pessoas gostam de beber.

Que beber álcool em excesso faz mal para a saúde não resta dúvida. Mas será que o
consumo moderado poderia trazer algum benefício? Muitos pesquisadores defendem que um
pouco de bebida faz bem, mas a realidade pode ser diferente.

Beber muito álcool – tanto em ocasiões isoladas como ao longo do tempo – pode levar a
problemas cardíacos, doenças no fígado e até alguns tipos de câncer, sem contar problemas como
violência, acidentes, abuso e dependência.

Mas como fica a questão de beber algo como uma dose por dia? Um estudo publicado no
início do ano pelo European Heart Journal, divulgado pelo site Medical News Today, aponta uma
redução de risco de problemas cardíacos da ordem de 15% a 20% nos consumidores moderados
de bebida. Outro trabalho, da Escola de Saúde Pública de Harvard (EUA), mostra que, em mais
de cem estudos prospectivos, parece haver uma relação positiva entre consumo moderado e
menor risco de infartos, derrames e doenças cardíacas.

Aparentemente, haveria um efeito protetor do álcool, que funcionaria como uma espécie
de antioxidante, aumentando os níveis do HDL colesterol (“colesterol bom”), o que em tese
protegeria ___ saúde de nossos vasos sanguíneos. O vinho teria o efeito mais conhecido, mas,
recentemente, a cerveja parece ter alcançado o mesmo status.

Mas essa suposta proteção está longe de ser unanimidade. Muitos especialistas acreditam
que os eventuais benefícios não superam os riscos, mesmo no consumo moderado. Para eles, os
estudos superestimam as vantagens de beber um drinque diário. Haveria, possivelmente, apenas
alguns grupos que teriam benefícios, como o dos homens entre 50 e 64 anos e o das mulheres
acima dos 65 anos.

Outra pesquisa sueca recente, da Universidade de Gotemburgo, mostra que os eventuais
benefícios do consumo moderado de álcool para o coração podem ter muito mais ___ ver com
um genótipo específico do que com uma determinada faixa de idade. Apenas 15% da população
teriam genes específicos que garantem uma suposta proteção do álcool ___ saúde do coração.
Será?

(Jairo Bauer – Revista da Cultura, 08 de maio de 2015 – disponível em http://www.revistadacultura.com.br – adaptação)
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QUESTÃO 01 – Analise as afirmações abaixo
em relação ao assunto discutido no texto.

I. O autor demonstra ser a favor da medida
empregada na Indonésia.

II. O autor emprega exemplos científicos a
favor do consumo moderado de álcool.

III. Para o autor, há dúvidas com relação à
predisposição genética para os benefícios
do consumo moderado de álcool.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas I e III.
E) Apenas II e III.

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que
apresenta um resultado benéfico do consumo
moderado de bebida alcoólica.

A) Evita o consumo de maconha por ser uma
droga lícita.

B) Reduz problemas de colesterol quando
ingerida em altas doses.

C) Reduz o risco de problemas no coração
através do aumento da quantidade de HDL.

D) Influencia em questões de violência
doméstica.

E) Causa mais benefícios a homens do que a
mulheres.

QUESTÃO 03 – Considerando o acento
indicativo de crase, assinale a alternativa que
preenche, correta e respectivamente, as lacunas
das linhas 02, 05, 36, 44 e 46.

A) à – à – a – a – à.
B) a – a – a – a – à.
C) a – à – a – à – a.
D) a – a – à – à – a.
E) à – à – à – à – à.

QUESTÃO 04 – Considerando o emprego das
orações subordinadas, analise as assertivas a
seguir:

I. Na linha 10, o vocábulo “Segundo” inicia
uma oração subordinada substantiva.

II. Nas linhas 23-24, a oração “que um pouco
de bebida faz bem” é uma oração
subordinada objetiva direta.

III. Na linha 34, o pronome “que” introduz uma
oração subordinada adjetiva.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) Apenas II e III.

QUESTÃO 05 – Na linha 13, caso
substituíssemos o vocábulo “medida” por sua
forma plural, quantas outras alterações
deveriam ser feitas a fim de que se
mantivessem as corretas relações de
concordância no período?

A) 2.
B) 3.
C) 4.
D) 5.
E) 6.

QUESTÃO 06 – Considerando o emprego do
infinitivo, analise as assertivas a seguir:

I. Na linha 03, em ”Se colocarmos na ponta do
lápis”, temos um caso de infinitivo pessoal,
uma vez que o autor coloca o leitor como
parte integrante do discurso.

II. Nas linhas 09-10, em “podendo inclusive ser
tratado como traficante”, temos um caso de
infinitivo impessoal cujo sujeito é “um
consumidor de álcool” (l. 09).

III. Na linha 24, em “mas a realidade pode ser
diferente”, caso a frase fosse toda redigida
no plural, a forma infinitiva deveria também
ser flexionada.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) Apenas I e III.
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QUESTÃO 07 – Desconsiderando o uso de
maiúscula ou minúscula, na linha 36, a
expressão mas é utilizada para introduzir a ideia
de __________, podendo ser substituída, sem
provocar alteração de sentido, por
___________, desde que _____________
alterações no período.

Assinale a alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas do trecho acima.

A) adversidade – contudo – se façam
B) adversidade – contudo – não se façam
C) condição – caso – não se façam
D) condição – caso – se façam
E) coordenação – mesmo que – não se façam

QUESTÃO 08 – Considerando o emprego
correto das vírgulas, analise as assertivas a
seguir:

I. Na linha 02, a segunda e terceira
ocorrências de vírgula marcam o emprego
de um adjunto adverbial intercalado ao
período.

II. Na linha 07, o emprego da vírgula deve-se
à separação de uma oração subordinada
substantiva.

III. Na linha 20, o emprego da vírgula deve-se
à ocorrência de uma expressão explicativa.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas I e III.
E) Apenas II e III.

QUESTÃO 09 – Considerando o emprego da
acentuação gráfica, analise as assertivas a
seguir:

I. Na linha 02, caso suprimíssemos o acento
de “substância”, teríamos uma forma
verbal.

II. Na linha 02, o vocábulo saúde deve ser
acentuado devido a ocorrência de hiato em
palavra paroxítona.

III. Na linha 35, o vocábulo “níveis” é acentuado
em sua forma plural, mas não em sua forma
singular.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas I e III.
E) Apenas II e III.

QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa cuja
expressão poderia explicar a palavra
“prospectivos” (l. 32).

A) Que faz ver mais.
B) Que faz ver melhor.
C) Que faz ver adiante.
D) Que faz ver antes.
E) Que faz ver perto.
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INFORMÁTICA

Para responder às questões 11 e 12,
considere a Figura 1 abaixo, criada
utilizando o Excel 2010.

Figura 1

QUESTÃO 11 – No Excel 2010, se incluirmos o
comando =SOMA(B6;B4;B2) na posição C7,
qual será o resultado?

A) 22.
B) 112.
C) 30.
D) 68.
E) Comando não funciona.

QUESTÃO 12 – No Excel 2010, se incluirmos o
comando =MÁXIMO(B2:B6) na posição D7, qual
será o resultado?

A) 30.
B) 68.
C) 112.
D) 16.
E) 19.

QUESTÃO 13 – Quanto ao Word 2010, analise
as assertivas abaixo:

I. É possível configurá-lo para verificação
ortográfica.

II. É possível configurá-lo para verificação
gramatical.

III. É possível verificar ortografia e gramática
em outro idioma (além do português).

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 14 – Sobre a barra de tarefas do

Windows 7, o ícone , quando exibido
exatamente dessa forma, que fica à direita da
barra de tarefas, significa que:

A) O monitor está funcionando.
B) O monitor tem problemas, e o cabo VGA deve

ser verificado.
C) Um cabo de rede está conectado ao

computador e o Windows está com acesso à
internet.

D) O monitor está com resolução baixa e deve
ser reconfigurado.

E) O recurso Lupa está ativado.

QUESTÃO 15 – Sobre o Windows 7, quais são
os 3 programas, listados como tecnologias
assistenciais, oferecidos como recursos de
acessibilidade?

A) Lupa, Narrator e Teclado Virtual.
B) Aumento de Som, Lupa e Teclado Virtual.
C) Teclado Virtual, Microfone e Lupa.
D) Narrator, Lupa e Aumento de Som.
E) Microfone, Fone de Ouvido e Lupa.

QUESTÃO 16 – Dentre os itens de
acessibilidade do Word 2010, podemos citar os
seguintes:

I. Utilização de atalhos de teclado.
II. Opções de tamanho e zoom.

III. Opções de cor e som.

Quais estão corretos?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.
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QUESTÃO 17 – Sobre o navegador Google Chrome, analise a Figura 2 abaixo:

Figura 2

O ícone    ,,, indicado pela seta vermelha, significa que:

A) O site está com vírus.
B) O Firewall do computador identificou vírus e irá bloquear o site.
C) O site está aguardando uma atualização.
D) A identidade do site não foi confirmada e, por isso, a conexão pode não ser segura.
E) A página está em manutenção e será desativada para sua segurança.

QUESTÃO 18 – Sobre o Internet Explorer 11, analise a Figura 3 abaixo:

Figura 3

Ao clicar no ícone , identificado pela seta vermelha, o que ocorre?

A) O site atual, listado na barra de endereços, é automaticamente bloqueado.
B) São exibidos os favoritos, os feeds e o histórico.
C) O site é incluído nos sites seguros do Internet Explorer.
D) O navegador é direcionado para a página da Microsoft.
E) Esse é um ícone sem ação. Não é possível clicar nele.

QUESTÃO 19 – O Sistema Integrado de
Administração Financeira (SIAFI) pode ser
organizado informalmente em alguns grupos
principais. Um desses grupos se chama
“Execução Orçamentária e Financeira”, que
possui os seguintes subsistemas:

A) Contábil – CONTABIL; Documentos do SIAFI
– DOCUMENTO; e Orçamentário e Financeiro
– ORCFIN.

B) Administração do Sistema – ADMINISTRA;
Contábil – CONTABIL; e Convênios –
CONVENIOS.

C) Tabelas Administrativas – TABADM; Centro
de Informação – CI; e Contábil – CONTABIL.

D) Administração do Sistema – ADMINISTRA;
Auditoria – AUDITORIA; e Centro de
Informação – CI.

E) Dívida Pública – DIVIDA; Haveres –
HAVERES; e Controle de Obrigações –
OBRIGACAO.

QUESTÃO 20 – Quanto ao SIAFI, analise as
assertivas abaixo:

I. Permite o acompanhamento e a avaliação
do uso dos recursos públicos.

II. Proporciona a transparência dos gastos do
Governo Federal.

III. Sistema disponível para utilização em dias
úteis, das 8h às 18h.

IV. Sistema utilizado regionalmente no RS.

Quais estão corretas?

A) Apenas III.
B) Apenas IV.
C) Apenas I e II.
D) Apenas I, II e III.
E) I, II, III e IV.
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LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 21 – Em relação às competências do
Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul,
definidas na Resolução nº 1.028/2015, que
aprova o Regimento Interno do Tribunal de
Contas do Estado, analise as assertivas abaixo
e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

(  ) Emitir Parecer Prévio sobre as contas do
Governador e dos Prefeitos Municipais.

(  ) Fiscalizar a legalidade e a legitimidade da
procedência dos bens e rendas acrescidos
ao patrimônio de agente público, bem como
o cumprimento da obrigatoriedade da
apresentação de declaração de bens e
rendas no exercício de cargo, função ou
emprego público, nos termos da legislação
estadual e federal aplicável.

(  ) Representar ao Governador do Estado e à
Assembleia Legislativa, ao Prefeito e à
Câmara Municipal, sobre irregularidades ou
abusos apurados no exercício de suas
atividades fiscalizadoras.

(  ) Exercer fiscalização junto à Administração
Direta e Indireta, aos consórcios, às
fundações, às associações, inclusive às
organizações da sociedade civil, e às demais
sociedades instituídas e/ou mantidas pelos
Poderes Públicos estadual e municipais.

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) F – F – F – V.
B) V – V – V – V.
C) V – F – V – F.
D) F – V – F – F.
E) V – V – F – V.

QUESTÃO 22 – Analise as assertivas abaixo em
relação à Lei nº 8.429/1992, que dispõe sobre
as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos
casos de enriquecimento ilícito no exercício de
mandato, cargo, emprego ou função na
administração pública direta, indireta ou
fundacional e dá outras providências:

I. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o
agente público ou terceiro beneficiário os
bens ou valores acrescidos ao seu
patrimônio.

II. A declaração de bens será semestralmente
atualizada e na data em que o agente
público deixar o exercício do mandato,
cargo, emprego ou função.

III. Qualquer pessoa poderá representar à
autoridade administrativa competente para
que seja instaurada investigação destinada
a apurar a prática de ato de improbidade.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 23 – Conforme a Lei Orgânica do
Município de Parobé, as deliberações da Câmara
serão tomadas por maioria de votos, presente a
maioria de seus membros, salvo disposição em
contrário constante na:

A) Norma da Receita Federal e do Fórum
Distrital.

B) Constituição Federal e na Lei Orgânica do
Município.

C) Lei de Diretrizes Básicas Orçamentárias e do
Distrito Federal.

D) Pauta de votação do plenário e das comissões
especiais do Município.

E) Assembleia dos deputados e no Regimento
Interno do Município.
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QUESTÕES 24 – De acordo com a Lei Orgânica
do Município de Parobé, perderá o mandato o
vereador:

I. Cujo procedimento for declarado
incompatível com o decoro parlamentar ou
atentatório às instituições vigentes.

II. Que utilizar‐se do mandato para a prática de
atos de corrupção.

III. Que deixar de comparecer, em cada sessão
legislativa anual, a terça parte das sessões
ordinárias da Câmara, salvo de doença
comprovada, licença ou missão autorizada
pela edilidade.

IV. Que fixar residência fora do município.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e II.
B) Apenas III e IV.
C) Apenas I, II e III.
D) Apenas II, III e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 25 – Segundo as normas da
Resolução nº 002/1991, que dispõe sobre o
Regimento Interno da Câmara de Vereadores do
Município de Parobé, as Comissões Permanentes
se reúnem extraordinariamente, sempre que
necessário, a partir da convocação do respectivo
Presidente, no curso da reunião ordinária da
comissão, respeitando a exigência da presença
de, no mínimo:

A) 10% dos vereadores em exercício.
B) Cinco vereadores, o presidente ou o vice-

presidente da mesa.
C) Uma das comissões extraordinárias em

exercício.
D) Dois membros da Comissão Permanente em

questão.
E) 15% dos vereadores em exercício.

QUESTÃO 26 – A Resolução nº 002/1991, que
dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara de
Vereadores do Município de Parobé, denomina
que os Vereadores são agentes políticos
investidos de mandato legislativo municipal e a
eles são assegurados, dentre outros:

I. Participar de todas as discussões e votar
nas deliberações do Plenário, salvo quando
tiver interesse na matéria, o que
comunicará ao Presidente.

II. Concorrer aos cargos da Mesa e das
Comissões, salvo impedimento legal ou
regimental.

III. Dar vistas como membro efetivo das
Comissões Parlamentares de Inquéritos do
Senado Federal.

Quais estão INCORRETOS?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 27 – A Lei Complementar
nº 002/2012, que dispõe sobre o Regime
Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de
Parobé, estabelece que o servidor que estiver
respondendo a processo administrativo
disciplinar só poderá ser exonerado a pedido do
cargo, ou aposentado voluntariamente,

A) após transcorridos doze meses do
julgamento do processo.

B) após dezoito meses do cumprimento da
sentença judicial.

C) somente mediante certidão negativa da
repartição ou do órgão que presta serviços.

D) nos casos em que não ficar comprovado ato
de improbidade administrativa por parte do
servidor.

E) após a conclusão do processo e o
cumprimento da penalidade, acaso aplicada.
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QUESTÃO 28 – Relacione a Coluna 1 à Coluna
2 no que diz respeito à classificação da unidade
contábil, prevista na NBC T 16 – Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público.

Coluna 1
1. Originária.
2. Descentralizada.
3. Unificada.
4. Consolidada.

Coluna 2
(  ) Representa o patrimônio das entidades do

setor público na condição de pessoas
jurídicas.

(  ) Representa a soma ou a agregação do
patrimônio de duas ou mais Unidades
Contábeis Originárias.

(  ) Representa parcela do patrimônio de
Unidade Contábil Originária.

(  ) Representa a soma ou a agregação do
patrimônio de duas ou mais Unidades
Contábeis Descentralizadas.

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) 1 – 4 – 2 – 3.
B) 2 – 3 – 1 – 4.
C) 4 – 1 – 3 – 2.
D) 2 – 4 – 1 – 3.
E) 1 – 4 – 3 – 2.

QUESTÃO 29 – Conforme NBC T 16 – Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público, o Balanço Patrimonial, estruturado em
Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, evidencia
qualitativa e quantitativamente a situação
patrimonial da entidade pública. Em relação a
essa afirmação, analise as assertivas abaixo e
assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

(  ) Ativo é um recurso controlado pela entidade
como resultado de eventos passados e do
qual se espera que fluam futuros benefícios
econômicos para a entidade.

(  ) Os ativos devem ser classificados como
“não circulante” quando satisfizerem a um
dos seguintes critérios: (a) estarem
disponíveis para realização imediata; (b)
tiverem a expectativa de realização até
doze meses da data das demonstrações
contábeis.

(  ) Contas de compensação compreendem os
atos que possam vir a afetar o patrimônio.

(  ) As contas do ativo devem ser dispostas em
ordem decrescente de grau de
conversibilidade; as contas do passivo, em
ordem decrescente de grau de exigibilidade.

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) F – F – F – V.
B) V – V – V – F.
C) F – F – F – F.
D) V – F – V – V.
E) V – V – F – V.

QUESTÃO 30 – Em relação à Lei
nº 11.079/2004, que institui normas gerais para
licitação e contratação de parceria público-
privada no âmbito da administração pública, é
vedada a celebração de contrato de parceria
público-privada:

I. Cujo período de prestação do serviço seja
inferior a 7 (sete) anos.

II. Cujo valor do contrato seja inferior a
R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).

III. Que tenha como objeto único o
fornecimento de mão de obra, o
fornecimento e instalação de equipamentos
ou a execução de obra pública.

Quais estão INCORRETAS?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.
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QUESTÃO 31 – Qual a população estimada de
Parobé de acordo com o IBGE?

A) Entre 30.000 e 40.000 habitantes.
B) Entre 40.001 e 50.000 habitantes.
C) Entre 50.001 e 60.000 habitantes.
D) Entre 60.001 e 70.000 habitantes.
E) Entre 70.001 e 80.000 habitantes.

QUESTÃO 32 – Parobé, situada na confluência
dos rios dos ____________ e _____________,
mais precisamente em sua margem direita,
surgiu na segunda metade do século XIX do
desmembramento da ________________.

Assinale a alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas do trecho acima.

A) Sinos – Taquari – Fazenda da Família
Lambert

B) Sinos – Paranhana – Fazenda de José Martins
C) Corvos – Taquari – Fazenda de Tristão José

Monteiro
D) Corvos – Taquari – Fazenda de José Martins
E) Sinos – Paranhana – Fazenda da Família

Lambert

QUESTÃO 33 – A partir da inauguração da
Estação de Trem Parobé (Figura 1), nome dado
em homenagem ao secretário de Obras Públicas
do Estado na época, realizada no dia 15 de
agosto de 1903, estruturou-se uma povoação ao
seu redor, que cresceu rapidamente. Em 1906,
instalou-se o Cartório e Registro Civil. Em 1908,
a região, que hoje é o município de Parobé, era
o 3º distrito de:

Figura 1

A) Igrejinha.
B) Nova Hartz.
C) Porto Alegre.
D) Taquara.
E) Sapiranga.

QUESTÃO 34 – Com o escândalo da Operação
Lava Jato, alguns dos presos fizeram um acordo
em troca de penas menores, como o doleiro
Alberto Youssef e o ex-diretor de Abastecimento
da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Qual o nome
desse instrumento jurídico que oferece
benefícios a um réu que provê informações
sobre um esquema criminoso?

A) Delação parcial.
B) Delação premiada.
C) Repartição de benefícios.
D) Regime semiaberto.
E) Liberdade provisória.

QUESTÃO 35 – Tramita no Congresso uma
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para
mudar as leis sobre partidos e eleições, que
inclui os seguintes temas:

I. Voto facultativo.
II. Fim da reeleição do executivo.

III. Realização simultânea de todas as eleições.
IV. Fixação de um teto para gastos de

campanha.

Quais estão corretas?

A) Apenas IV.
B) Apenas II e III.
C) Apenas I, II e III.
D) Apenas II, III e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 36 – Em 2014, quais foram as
Regiões com as maiores participações
agropecuárias no Brasil?

A) Região Sudeste e Região Sul.
B) Região Centro-Oeste e Região Sudeste.
C) Região Norte e Região Sul.
D) Região Centro-Oeste e Região Norte.
E) Região Centro-Oeste e Região Sul.
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QUESTÃO 37 – Recentemente, o atual Prefeito
de Parobé assinou a escritura pública de
_____________, localizados em
_____________, o que é considerado um fator
para mudar o status econômico de Parobé, com
objetivos de fortalecer o setor calçadista e
diversificar a economia para outros setores na
cidade. Nesse local, é planejada a implantação
______________ de Parobé.

Assinale a alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas do trecho acima.

A) 19 hectares – Santa Cristina do Pinhal – do
Distrito Industrial

B) 19 hectares – Nova Parobé – do Distrito
Industrial

C) 10 hectares – Santa Cristina do Pinhal – da
Faculdade de Nível Superior

D) 10 hectares – Nova Parobé – do Distrito
Industrial

E) 19 hectares – Poço Fundo – da Faculdade de
Nível Superior

QUESTÃO 38 – Foi descoberta debaixo do leito
do Oceano Atlântico e pode ter até 200 bilhões
de reserva de barris de petróleo e pode tornar o
Brasil um grande produtor mundial. O texto se
refere à

A) camada pré-sal.
B) jazida de ouro da Serra Pelada.
C) província mineral de Carajás.
D) jazida do Quadrilátero Ferrífero.
E) Serra do Navio.

QUESTÃO 39 – A crise hídrica teve grande
destaque nos últimos dois anos, ligada ao
crescimento da população e à falta de
planejamento urbano. Ao longo de 2014, o nível
das águas dos reservatórios que compõe o
sistema Cantareira baixou, chegando a 3,2%
em outubro. O texto acima apresenta a crise
vivida, no verão de 2015, intensamente pelo
estado de:

A) Goiás.
B) Mato Grosso do Sul.
C) Minas Gerais.
D) São Paulo.
E) Rio Grande do Sul.

QUESTÃO 40 – “Após a confirmação de duas
mortes e três casos da doença na Região
Metropolitana de Porto Alegre, identificou-se, na
quarta-feira (08/07/15), a ocorrência de um
surto comunitário de meningite bacteriana no
bairro Jardim Betânia. Com isso, cerca de 6 mil
pessoas devem ser vacinadas contra a doença
no município.” (Texto adaptado – Portal G1,
08/07/2015). Esse surto foi identificado na
cidade de:

A) Canoas.
B) Cachoeirinha.
C) Esteio.
D) Porto Alegre.
E) Viamão.




