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PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016

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 de material transparente com tinta azul
ou preta de ponta grossa, 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.

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 na data descrita no Cronograma de
Execução desse Concurso ou Processo Seletivo.

Boa prova!

AGENTE ADMINISTRATIVO, AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL
 E MONITOR/VISITADOR

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

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

Instrução: As questões de números 01 a 14 referem-se ao texto abaixo.

As oportunidades da crise
Por Gustavo Cerbasi

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

Tudo certo, nada resolvido. Esse é o clima para o cenário econômico para os próximos
meses. As perspectivas continuam ruins para a geração de empregos e recuperação econômica,
o que ...... impulsionando mudanças na vida de muitos brasileiros. Alguns, ajustando para baixo
seu padrão de vida. Muitos, partindo para o empreendedorismo por necessidade, negócio próprio,
atividades liberais. Em uma semana, de oito corridas que peguei no Uber, em cinco os motoristas
............ estar na atividade há menos de dois meses.

Mudanças não são necessariamente ruins, mas exigem estratégia. É essencial que, antes
de qualquer mudança, a situação seja encarada não como um fracasso nos planos, mas sim como
a oportunidade de refazer melhor o que não deu certo.

Se a crise ........... as contas e exige que a família se mude para um apartamento 20% mais
barato, por exemplo, sugiro que a mudança seja logo para um 25% mais barato e que permita
__ família dispor de uma verba para aquela viagem que não fazem __ três anos ou para um curso
profissionalizante. Incluindo uma conquista motivadora nos planos, a perspectiva passa a ser de
evolução, e não de estagnação. O momento é de mudança? Então, estabeleça sonhos __ alcançar
e faça contas e planos de como vai alcançá-los.

O preço é um elemento limitador. Mas, antes de desistir de planos mais caros, pense em
maneiras criativas de alcançar o que você busca, gastando menos. Cursos caros oferecem bolsas,
viagens caras oferecem promoções, carros caros custam menos com três anos de uso, decorações
caras custam menos de segunda mão. Use a cabeça e o tempo para usar menos dinheiro.

Imprevistos acontecerão, por isso conte com eles, em vez de temê-los. Para cada plano
que você colocar em prática, tenha na manga dois planos B: um para a possibilidade de fracasso
(um curso mais barato caso não consiga poupar), outro para a possibilidade de sucesso maior
que o esperado (um curso ou experiência melhor caso consiga poupar e ainda consiga uma bolsa).
Em minha carreira, minhas maiores conquistas foram frutos não de meus planos principais, mas
de meus planos B.

Finalmente, seja otimista ao fazer planos. Sempre que projetamos algo para o futuro,
estamos em um momento da vida anterior a um aprendizado que está por acontecer. Com planos,
seus interesses focam naquilo que está sendo construído, e informações novas tendem a melhorar
as condições e viabilizar aquilo que parecia pouco viável. Planeje e transforme – o momento é
bom para isso.

(Fonte: http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/gustavo-cerbasi/noticia/2016/06/oportunidades-da-crise.html
- Adaptado)

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que
preenche, correta e respectivamente, as lacunas
tracejadas das linhas 12 e 14.

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

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que
preenche, correta e respectivamente, as lacunas
pontilhadas das linhas 03, 06 e 10.

A) vem – disseram – apertou
B) vêm – disse – apertou
C) vem – disseram – apertaram
D) vêm – disseram – apertaram
E) vêm – disse – apertaram

QUESTÃO 03 – Em relação ao texto, analise as
seguintes assertivas:

I. De acordo com o texto, fazer mudanças em
nossas vidas pode ser bom se tivermos
planejamento.

II. Todas as mudanças que são bem planejadas
acarretam um futuro melhor.

III. Já que imprevistos podem acontecer, é bom
sempre ter uma alternativa no
planejamento de mudanças.

Quais estão INCORRETAS?

A) Apenas II.
B) Apenas III.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.
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QUESTÃO 04 – O pronome –los (l.15) retoma
a seguinte expressão:

A) três anos (l.12).
B) planos (l.13).
C) sonhos (l.14).
D) contas (l.15).
E) planos (l.15).

QUESTÃO 05 – As alternativas a seguir
apresentam somente linguagem denotativa,
EXCETO:

A) As perspectivas continuam ruins para a
geração de empregos e recuperação
econômica (l.02).

B) sugiro que a mudança seja logo para um 25%
mais barato (l.11).

C) Para cada plano que você colocar em prática,
tenha na manga dois planos B (l.20-21).

D) Finalmente, seja otimista ao fazer planos.
(l.26).

E) Planeje e transforme – o momento é bom
para isso. (l.29-30).

QUESTÃO 06 – Se a palavra ‘Mudanças’ (l.07)
fosse passada para o singular, quantas outras
alterações nesse período seriam necessárias
para fins de concordância?

A) Duas.
B) Três.
C) Quatro.
D) Cinco.
E) Seis.

QUESTÃO 07 – A palavra ‘viável’ (l.29) poderia
ser substituída, sem provocar alterações na
frase em que está inserida, por:

A) construído.
B) exequível.
C) planejado.
D) impossível.
E) fácil.

QUESTÃO 08 – Assinale a única alternativa que
pode substituir a conjunção ‘Mas’ (l.16).

A) Por isso.
B) Ademais.
C) Portanto.
D) No entanto.
E) Embora.

QUESTÃO 09 – A respeito da pontuação do
texto, analise as seguintes assertivas:

I. A vírgula da linha 03 é usada para omitir um
verbo.

II. As vírgulas da linha 18 separam orações
justapostas.

III. Os parênteses das linhas 22 e 23 poderiam
ser substituídos por travessões sem
acarretar incorreção ao período.

Quais estão corretas?

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

Para responder às questões 10 e 11,
considere o seguinte trecho:

Com planos, seus interesses focam naquilo
que está sendo construído, e informações
novas tendem a melhorar as condições e
viabilizar aquilo que parecia pouco viável.
Planeje e transforme – o momento é bom
para isso. (l.27-30)

QUESTÃO 10 – Analise as seguintes assertivas
a respeito do trecho acima e assinale V, se
verdadeiras, ou F, se falsas.

(  ) As formas verbais ‘focam’ e ‘tendem’ estão
flexionadas no presente do indicativo e
possuem o mesmo sujeito.

(  ) A forma verbal ‘parecia’ está flexionada no
pretérito perfeito do indicativo.

(  ) As formas verbais ‘Planeje’ e ‘transforme’
estão flexionadas na segunda pessoa do
singular do modo imperativo.

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

A) F – F – F.
B) V – F – F.
C) F – F – V.
D) V – V – V.
E) F – V – V.
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QUESTÃO 11 – Assinale a alternativa que
apresenta de forma correta e respectiva a
classificação gramatical das palavras
sublinhadas.

A) substantivo – pronome – artigo
B) adjetivo – pronome – pronome
C) advérbio – artigo – preposição
D) advérbio – pronome – pronome
E) adjetivo – artigo – pronome

Para responder à questão 12, considere a
seguinte frase:

Esse é o clima para o cenário econômico
para os próximos meses. (l.01-02)

QUESTÃO 12 – Analise as seguintes assertivas
a respeito da frase acima:

I. O sujeito da frase é ‘Esse’.
II. O predicado da frase classifica-se como

verbal.
III. Na frase, há um objeto indireto.

Quais estão corretas?

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

Para responder à questão 13, considere o
seguinte trecho:

Para cada plano que você colocar em
prática, tenha na manga dois planos B: um
para a possibilidade de fracasso (um curso
mais barato caso não consiga poupar),
outro para a possibilidade de sucesso
maior que o esperado (um curso ou
experiência melhor caso consiga poupar e
ainda consiga uma bolsa). (l.20-23)

QUESTÃO 13 – Assinale a alternativa que
apresenta o número de orações presentes no
trecho acima.

A) Quatro.
B) Cinco.
C) Seis.
D) Sete.
E) Oito.

QUESTÃO 14 – A vírgula da linha 24 (primeira
ocorrência) é empregada em função da mesma
regra que a da linha:

A) 01.
B) 07 (segunda ocorrência).
C) 20 (primeira ocorrência).
D) 26 (segunda ocorrência).
E) 27.

QUESTÃO 15 – Conforme o Manual de Redação
da Presidência da República, o ofício e o
memorando devem conter as seguintes partes,
EXCETO:

A) Tipo e número do expediente.
B) Local e data.
C) Assunto.
D) Nome do destinatário – vocativo.
E) Signatário.
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LEGISLAÇÃO

Para responder às questões 16 a 18,
considere a Lei Orgânica do Município de
Torres.

QUESTÃO 16 – O Art. 10 estabelece que o
Município poderá dividir-se, para fins
administrativos, em distritos já criados,
suprimidos ou fundidos por lei. Conforme
disposições do § 3º, o distrito terá o nome da
respectiva sede, cuja categoria será a de:

A) Vila.
B) Aldeia.
C) Bairro.
D) Subúrbio.
E) Povoado.

QUESTÃO 17 – O Art. 31 estabelece que os
atos administrativos de competência do
Prefeito devem ser expedidos em obediência às
normas estabelecidas naquele artigo.

As normas relacionadas no referido artigo são
para quais atos administrativos?

A) Aviso, Portaria e Ordem de Serviço.
B) Decreto, Portaria e Contrato.
C) Certidão, Circular e Despacho.
D) Circular, Instrução e Decreto.
E) Contrato, Ofício e Resolução.

QUESTÃO 18 – Com base no Capítulo VIII –
Do Prefeito e do Vice-Prefeito, analise as
seguintes assertivas:

I. O Poder Executivo Municipal é exercido
pelo Prefeito, auxiliado diretamente pelos
Secretários e Vereadores municipais.

II. Em caso de impedimento do Prefeito e
Vice-Prefeito, ou vacância dos respectivos
cargos, assumirá a Chefia do Executivo o
Presidente da Câmara Municipal.

III. O Prefeito e o Vice-Prefeito, quando no
exercício dos cargos, não poderão, sem
licença da Câmara Municipal, ausentar-se
do Município por período superior a cinco
(05) dias, sob pena de perda de mandato.

Quais estão corretas?

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

QUESTÃO 19 – Segundo o Art. 24 do Regime
Próprio de Previdência Social dos Servidores
Efetivos do Município de Torres, entre os
benefícios compreendidos no referido Regime,
quanto ao segurado, estão:

I. Aposentadoria por invalidez.
II. Aposentadoria por idade e tempo de

contribuição.
III. Salário-família.
IV. Auxílio-funeral.

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 20 – O Art. 31, do Regime Próprio
de Previdência Social dos Servidores Efetivos
do Município de Torres, estabelece que será
devido salário-maternidade à segurada
gestante, por ____________ dias
consecutivos, com início entre ____________
dias antes do parto e a data de ocorrência
deste.

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

A) cento e vinte – vinte e seis
B) cento e vinte – vinte e sete
C) cento e vinte – vinte e oito
D) cento e dez – vinte e sete
E) cento e dez – vinte e oito

Para responder às questões 21 a 24,
considere o Estatuto dos Funcionários
Públicos do Município de Torres.

QUESTÃO 21 – Segundo o Art.10, dentre os
casos de provimento de cargos públicos
municipais, estão:

I. Aproveitamento.
II. Reversão.

III. Readmissão.
IV. Reintegração.

Quais estão corretas?

A) Apenas II e IV.
B) Apenas I, II e III.
C) Apenas I, III e IV.
D) Apenas II, III e IV.
E) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 22 – Dentre os casos de vacância
de cargo, arrolados no Art. 38 do referido
Estatuto, NÃO está a:

A) Demissão.
B) Readaptação.
C) Promoção.
D) Aposentadoria.
E) Exoneração.

QUESTÃO 23 – Segundo o Art. 136, a
vantagem pecuniária que se destina a cobrir as
despesas de viagem e instalação do funcionário
que foi designado para exercer missão ou
estudo fora do Município, por tempo que
justifique a mudança temporária de residência,
denomina-se:

A) Ajuda de custo.
B) Abono.
C) Auxílio moradia.
D) Auxílio transporte.
E) Adicional de deslocamento.

QUESTÃO 24 – Segundo o parágrafo único do
Art. 175, o funcionário que atestar falsamente
a prestação de serviço extraordinário, ou que
se recusar, sem justo motivo, à prestação de
serviço extraordinário, será punido com a pena
de:

A) Advertência.
B) Multa.
C) Repreensão.
D) Suspensão.
E) Demissão.

QUESTÃO 25 – O Art. 5º, da Lei Municipal
nº 4.597/2013, arrola vinte e cinco Conselhos
Municipais que integram a organização
administrativa do Município de Torres como
órgão de cooperação e assessoramento ao
Prefeito. Nesse sentido, dentre os referidos
Conselhos, estão:

I. Conselho Municipal de Alimentação Escolar
– COMALES.

II. Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
– COMDIM.

III. Conselho Municipal de Entorpecentes –
COMEN.

IV. Conselho Municipal de Trânsito –
COMTRAN.

Quais estão corretas?

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

QUESTÃO 26 – São guias padrões do Word
2013:

A) Página Inicial, Inserir, Design e Referências.
B) Arquivo, Editar, Exibir e Revisão.
C) Arquivo, Formatar, Ferramentas e

Configurações.
D) Página Inicial, Editar, Exibir e Referências.
E) Página Inicial, Formatar, Ferramentas e

Editar.

QUESTÃO 27 – Analise a imagem abaixo do
Excel 2013:

Qual a função utilizada para chegar ao valor
total do carro (célula D2), sabendo que o valor
total é o valor do carro subtraindo-se o valor do
desconto?

A) =SUBTRAIR(B2-B3)
B) =SOMA(B2-B3)
C) =SUBTRAIR(Valor-Desconto)
D) =SOMA(Valor-Desconto)
E) =CALCULO(B2-B3)

QUESTÃO 28 – São navegadores utilizados no
Sistema Operacional Linux:

A) Mozilla Firefox, Google Chrome e Opera.
B) Mozilla Firefox, Unix e Safari.
C) Debian, Ubuntu e StarCalc.
D) StarOffice, StarCalc e StarWriter.
E) Unix, StarOffice e Google Chrome.

QUESTÃO 29 – São itens de facilidade de
acesso do Windows 10:

I. Tradutor.
II. Narrador.

III. Lupa.
IV. Alto Contraste.

Quais estão corretos?

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

QUESTÃO 30 – Qual a finalidade do modo de
navegação anônima no navegador Google
Chrome?

A) Navegação livre de vírus.
B) Navegação para controle dos acessos dos

filhos.
C) Navegação na internet sem que o Chrome

registre os sites visitados.
D) Navegação sem permitir que os sites

identifiquem o seu computador.
E) Apenas abre uma nova janela, não há

diferença em relação à navegação padrão.



406_MAT_NM_V3_22/7/201610:51:40

Execução: Fundatec
NÍVEL MÉDIO

8

MATEMÁTICA

QUESTÃO 31 – Um objeto lançado ao ar
desenvolve uma trajetória descrita por
y = - 3x² - 3x + 9, onde y é a altura em metros.
Qual foi a altura máxima, em metros, atingida
por esse objeto?

A) 6,25.
B) 7,50.
C) 8,25.
D) 9,75.
E) 10,00.

QUESTÃO 32 – Considerando que, em um
grupo de atletas, 20 praticam natação; 30,
maratona; 12, as duas modalidades e 15,
futebol, quantos atletas há nesse grupo?

A) 53.
B) 58.
C) 60.
D) 65.
E) 72.

QUESTÃO 33 – Se, em uma indústria, 10
máquinas produzem 4.250 peças trabalhando 6
horas por dia durante 7 dias, o número de
máquinas necessárias para que essa indústria
produza a mesma quantidade de peças em 15
dias, trabalhando 4 horas por dia, será de:

A) 5.
B) 7.
C) 8.
D) 12.
E) 14.

QUESTÃO 34 – Após iniciar o processo de
esvaziamento de uma piscina em formato de
paralelepípedo com a base medindo 4,2m de
largura e 5,0m de comprimento, o nível da água
havia baixado 25 cm. Quantos m³ de água
foram retirados dessa piscina nesse período?

A) 4,60.
B) 5,25.
C) 5,80.
D) 6,15.
E) 6,30.
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QUESTÃO 35 – Quantos cm² de papel são
necessários para construir uma pirâmide regular
de base quadrada com o lado medindo 18 cm e
a altura 12 cm? Observação: considerar a área
da base também.

A) 748.
B) 760.
C) 864.
D) 900.
E) 926.

QUESTÃO 36 – Conforme indicadores
econômicos, o valor de uma ação na bolsa de
valores teve um aumento de 5% e passou a
valer R$ 16,59. Qual era o valor dessa ação
antes do aumento?

A) R$ 14,70.
B) R$ 15,00.
C) R$ 15,20.
D) R$ 15,50.
E) R$ 15,80.

QUESTÃO 37 – Sabe-se que o preço de 4
revistas e 3 agendas é R$ 68,70 e 3 revistas e
uma agenda é R$ 35,90. A partir dessas
informações, qual é o preço de 2 revistas e 2
agendas?

A) R$ 35,80.
B) R$ 38,20.
C) R$ 40,60.
D) R$ 41,90.
E) R$ 43,10.

QUESTÃO 38 – Em uma empresa, trabalham 6
mecânicos e 3 técnicos. Quantas comissões
diferentes compostas por 4 mecânicos e 2
técnicos podem ser formadas para prestar
assistência técnica a um cliente?

A) 30.
B) 36.
C) 40.
D) 45.
E) 48.



406_MAT_NM_V3_22/7/201610:51:40

Execução: Fundatec
NÍVEL MÉDIO

10

QUESTÃO 39 – Sabe-se que, de um grupo com
80 mulheres, 20 são casadas, 60 são solteiras e
8 têm curso de especialização. A partir dessas
informações, qual é a probabilidade de escolher,
ao acaso, uma mulher solteira e que tenha curso
de especialização?

A) 7,5%.
B) 12,6%.
C) 18,0%.
D) 25,0%.
E) 28,4%.

QUESTÃO 40 – Um automóvel demora 1h e
25min para percorrer uma distância,
desenvolvendo uma velocidade média de
80 km/h. Se a velocidade média fosse de
100 km/h, quanto tempo esse automóvel levaria
para percorrer o mesmo trajeto?

A) 1h.
B) 1h e 8 min.
C) 1h e 10 min.
D) 1h e 12 min.
E) 1h e 15 min.


