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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO

CONCURSO PÚBLICO Nº01/2013

DESENHISTA PROJETISTA – FISCAL DE MEIO AMBIENTE –
INSPETOR SANITÁRIO – TOPÓGRAFO

Instruções
Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas
e das normas que regem este Concurso Público.

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

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

3. O tempo para a realização da prova é de 03 horas, incluindo o preenchimento da grade de respostas. O
candidato só poderá retirar-se do recinto da prova teórico-objetiva, portando o caderno de provas, após
transcorrida 1 hora e 30 minutos de seu início. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova
ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.

4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois
são parte integrante da prova.

5. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc.

6. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados no dia 13/01/2014, até as 23h59min, no site
www.fundatec.org.br.

7. 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 10 referem-se ao texto abaixo. 

Avós, filhos e netos 
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Qual papel dos avós no mundo atual? Essa tem sido uma questão muito visitada por pais com filhos 
pequenos ou nem tanto, e também por seus próprios pais, ou seja, os avós das crianças e dos 
adolescentes. 

Há muita reclamação do lado dos adultos – recíproca, por sinal – e talvez elas sejam um dos principais 
motivos que têm levado muita gente a pensar no assunto de forma fixa. Vamos levantar algumas questões 
nesse tema tão antigo e, ao mesmo tempo, tão novo. 

______ seria esse um tema novo? ______ desde que a família começou a mudar e a ganhar diversos 
desenhos e novas dinâmicas, desde que perdemos as referências sociais rígidas, mas que eram 
consideradas seguras, sobre o que é ser homem e o que é ser mulher, desde que os papéis de pai e de 
mãe passaram a mudar, os avós entraram em crise. 

Tradicionalmente, avós são velhos, e um grupo de avós de hoje não quer ser reconhecido como tal. 
Velhos são os bisavós, cada vez mais frequentes na vida familiar devido ao aumento da longevidade e, eles 
sim, com direito a ter cabelos brancos e agenda livre. 

Assim, há um grupo de avós que pouco tempo tem para os netos ______ estão muito envolvidos com a 
própria vida. Há, inclusive, avós que têm filhos quase da mesma idade que seus netos. Esse é um 
fenômeno bem novo, não é? 

Há também um grupo de avós que gostaria de se envolver com seus netos, mas que tem poucas 
chances de atuar à sua maneira com as crianças ______ seus filhos não querem muitas interferências na 
maneira de tratar seus – SEUS – filhos. Quando eles precisam da presença dos avós com a criança, 
deixam orientações expressas sobre como agir em todas as situações. E sobre como não agir também. 

Uma questão frequente desse grupo de pais é: como ensinar meu filho a não fazer determinada coisa 
em casa se os avós, na casa deles, permitem? Muitos têm se desvencilhado dessas situações 
simplesmente diminuindo as visitas aos avós. Como se as crianças não soubessem diferenciar os contextos 
que frequentam e as pessoas com quem convivem! 

E há, também, um grupo de avós que acredita ocupar o lugar de seus filhos em relação aos netos: ficam 
com eles boa parte do tempo, cuidam, educam, etc., _______ seus filhos pouco tempo têm por causa do 
envolvimento extremo com a vida profissional. 

Certamente há ainda outros grupos de avós aqui não mencionados, mas uma coisa é certa para todos 
eles: ser avó ou avô no mundo contemporâneo supõe a diversidade de papel, o que implica criação e 
inovação, o que é muito bom. 

Entretanto, mesmo com toda essa variedade de avós, todos devem – e podem – afetar a vida de seus 
netos. Aliás, qual o sentido de ser avó se não for para isso? 

A experiência de vida, a maturidade mesmo que com aparência juvenil, a paciência, a complacência, a 
generosidade, a tranquilidade, os valores e a sabedoria dos avós podem afetar positivamente os seus 
netos. 

E tudo isso vai se expressar ora no momento de negar algo com firmeza carinhosa, ora no momento de 
relevar um comportamento teimoso, ora quando dá vontade de mimar o neto e na hora de narrar a história 
da família, de sua cultura, de suas tradições. Avós podem ser ótimos contadores de histórias da família, do 
conhecimento e da humanidade. 

Avós e netos têm o direito a tudo isso, não é verdade? 

(Fonte: texto adaptado - http://www1.folha.uol.com.br/colunas/roselysayao/2013/12/1379976-avos-filhos-e-netos.shtml.) 

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das linhas 07, 14, 18 e 26, 
considerando o uso correto dos ‘porquês’. 

A) Por que – Porque – porque – porque – porque 
B) Por que – Por que – porque – porque – porquê 
C) Porque – Por que – por que – por que – porquê 
D) Por quê – Porquê – porquê – porque – por que 
E) Por que – Porque – por quê – porque – por que 
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QUESTÃO 02 – Analise as afirmações que são feitas, 
assinalando A, para as que estão de acordo com o 
texto, ou D, para as que estão em desacordo. 

(  ) No mundo atual, a função do que é ser avó não 
está mais delimitada, em virtude, por exemplo, das 
mudanças na definição do que é ser uma família.  

(  ) Não existe mais diferença entre ser avô ou bisavô, 
pois ambos, invariavelmente, são reconhecidos 
como aqueles que possuem cabelos brancos.  

(  ) Apesar de serem cada vez mais ativos do que em 
comparação com antigamente, os avós ainda 
podem afetar de alguma maneira a vida de seus 
netos.  

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

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

QUESTÃO 03 – Observe as afirmações que seguem 
sobre palavras do texto. 

I. A palavra ‘recíproca’ (l.04) indica que as 
reclamações sobre o papel dos avós no mundo 
atual são mútuas, ou seja, feitas tanto pelos 
adultos quanto pelas crianças.  

II. ‘interferência’ (l.18) poderia ser substituída por 
‘intervenções’, sem que provoque mudanças no 
sentido.  

III. Poder-se-ia substituir ‘complacência’ (l.33) por 
‘benevolência’, sem que o sentido do período 
fosse alterado. 

Quais estão corretas? 

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

QUESTÃO 04 – Observe as propostas de alteração 
de palavras do texto, assinalando A, para as que 
necessitam de alterações sintáticas para manter a 
correção do período, e M, para as que mantêm a 
estrutura. 

(  ) Alteração de ‘muita reclamação’ (l.04) por ‘muitas 
reclamações’.  

(  ) Substituição de ‘Muitos’ (l.22) por ‘Alguém’. 
(  ) Substituição de ‘supõe’ (l.29) por ‘presume’.  
(  ) Alteração de ‘Avós e netos’ (l.40) por ‘Avô e neto’. 

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

A) M – A – M – A. 
B) A – M – A – M. 
C) M – A – M – M. 
D) M – A – A – M. 
E) A – A – M – M. 

QUESTÃO 05 – Associe a Coluna 1 à Coluna 2, 
relacionando as palavras retiradas do texto à sua 
relação entre letras e fonemas. 

Coluna 1 
1. Mesmo número de letras e fonemas. 
2. Mais letras do que fonemas. 
3. Mais fonemas do que letras. 

Coluna 2 
(  ) Desvencilhar. 
(  ) Experiência.  
(  ) Extremo. 
(  ) Fenômeno. 
(  ) Fixa. 
(  ) Firmeza. 
(  ) Longevidade. 

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

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

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa cuja palavra, 
mesmo retirando-se o acento, continue sendo 
possível na língua portuguesa.  

A) avós (l.01) 
B) também (l.02)  
C) rígidas (l.08)  
D) interferências (l.18)  
E) família (l.38)  
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QUESTÃO 07 – Analise as assertivas sobre os sinais 
de pontuação. 

I. Os travessões da linha 04 poderiam ser 
substituídos por parênteses.  

II. Sem levar em consideração o uso de maiúsculas 
e minúsculas, poder-se-ia substituir o ponto final 
da linha 23 por uma vírgula.  

III. Todas as vírgulas do penúltimo parágrafo         
(l.36 a 39) são usadas em virtude da mesma 
regra.  

Quais estão INCORRETAS? 

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

QUESTÃO 08 – Qual frase abaixo pode ser 
transposta para a voz passiva? 

A) os avós entraram em crise. (l.10) 
B) Tradicionalmente, avós são velhos (l.11) 
C) há um grupo de avós que pouco tempo tem para 

os netos (l.14) 
D) deixam orientações expressas (l.20) 
E) Avós podem ser ótimos contadores de histórias da 

família (l.38) 

QUESTÃO 09 – Observe as relações entre os 
pronomes ou expressões do texto e suas referências. 

I. ‘Essa’ (l.01) – papel (l.01).  
II. ‘elas’ (l.04) – reclamação (l.04).  
III. ‘tal’ (l.11) – velhos (l.11). 
IV. ‘que’ (l.17 – 1ª ocorrência) – avós (l.17).  

Quais relações estão corretas? 

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

Para responder à questão 10, considere a frase 
abaixo, retirada do texto. 

Há, inclusive, avós que têm filhos quase da mesma 
idade que seus netos. (l.15) 

QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa que apresenta 
a classificação morfológica dos itens em destaque na 
frase acima, respectivamente. 

A) advérbio – adjetivo – adjetivo – pronome – 
adjetivo. 

B) advérbio – substantivo – advérbio – adjetivo – 
pronome. 

C) substantivo – substantivo – adjetivo – advérbio – 
adjetivo. 

D) substantivo – pronome – advérbio – pronome – 
pronome. 

E) adjetivo – adjetivo – adjetivo – advérbio – 
pronome. 
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INFORMÁTICA 

Para a resolução das questões desta prova, 
considere os seguintes detalhes: (1) o mouse está 
configurado para uma pessoa que o utiliza com a 
mão direita (destro) e usa, com maior frequência, 
o botão esquerdo, que possui as funcionalidades 
de seleção ou de arrastar normal, entre outras. O 
botão da direita serve para ativar o menu de 
contexto ou de arrastar especial; (2) os botões do 
mouse estão devidamente configurados com a 
velocidade de duplo clique; (3) os programas 
utilizados nesta prova foram instalados com todas 
as suas configurações padrão, entretanto, caso 
tenham sido realizadas alterações que impactem a 
resolução da questão, elas serão alertadas no 
texto da questão ou mostradas visualmente, se 
necessário; (4) no enunciado e nas respostas de 
algumas questões, existem palavras que foram 
digitadas entre aspas, apenas para destacá-las. 
Nesse caso, para resolver as questões, 
desconsidere as aspas e atente somente para o 
texto propriamente dito; e (5) para resolver as 
questões desta prova, considere, apenas, os 
recursos disponibilizados para os candidatos, tais 
como essas orientações, os textos introdutórios 
das questões, os enunciados propriamente ditos 
e os dados e informações disponíveis nas Figuras 
das questões, se houver. 

Para responder às questões 11 a 13, observe a 
Figura 01, relativa ao editor de textos Microsoft 
Word 2007 (Português).  

Figura 01: Utilização do Microsoft Word 2007. 

QUESTÃO 11 – A partir da situação mostrada na 
Figura 01, é possível afirmar que 

A) o nível de zoom é de 180%. 
B) o tamanho da fonte de todo o texto é 12. 
C) o texto selecionado está sublinhado. 
D) o texto selecionado está tachado. 
E) todo o texto do documento está em itálico. 

QUESTÃO 12 – Para definir a orientação da página, 
o usuário deve acessar qual menu? 

A) Inserir. 
B) Layout da Página. 
C) Referências. 
D) Correspondências. 
E) Revisão. 

QUESTÃO 13 – Para aceitar ou rejeitar alterações, o 
usuário deve acessar qual menu? 

A) Layout da Página. 
B) Referências. 
C) Correspondências. 
D) Revisão. 
E) Exibição. 

Para responder às questões 14 a 17, observe a 
Figura 02, relativa ao editor de planilhas 
eletrônicas Microsoft Excel 2007 (Português). 

Figura 02: Utilização do Microsoft Excel 2007. 

QUESTÃO 14 – Se for digitada a fórmula 
=D4+D6+D3-D5 na célula D9, o que deve aparecer 
em D9? 

A) 16,00 
B) 18,00 
C) 20,00 
D) 22,00 
E) 24,00 
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QUESTÃO 15 – Se for digitada a fórmula 
=SOMA(D3;D6;D8) na célula D10, o que deve 
aparecer em D10? 

A) 18,00 
B) 20,50 
C) 23,00 
D) 23,50 
E) 25,00 

QUESTÃO 16 – Se for digitada a fórmula 
=MENOR(D5:D8;1) na célula D11, o que deve 
aparecer em D11? 

A) 1,00 
B) 2,00 
C) 2,50 
D) 6,00 
E) 8,00 

QUESTÃO 17 – Se for digitada a fórmula 
=PROCV(1;B3:D8;2;VERDADEIRO) na célula C9, o 
que deve aparecer em C9? 

A) 1 
B) 5 
C) 6,00 
D) Cola 
E) Tesoura 

Para responder às questões 18 a 20, observe a 
Figura 03, relativa ao Windows Explorer     
(Windows 7 – Português). 

Figura 03: Utilização do Windows Explorer. 

QUESTÃO 18 – Que arquivo foi criado primeiro? 

A) ABC.docx 
B) Cadastro.docx 
C) Fornecedores.docx 
D) Gabarito.docx 
E) Teste.docx 

QUESTÃO 19 – Em que ordem os arquivos são 
mostrados? 

A) Ordem crescente de nome. 
B) Ordem crescente de data de criação. 
C) Ordem crescente de data de modificação. 
D) Ordem decrescente de data de criação. 
E) Ordem decrescente de data de modificação. 

QUESTÃO 20 – Que arquivo possui maior tamanho? 

A) ABC.docx 
B) Cadastro.docx 
C) Fornecedores.docx 
D) Gabarito.docx 
E) Teste.docx 

LEGISLAÇÃO 

QUESTÃO 21 – Conforme previsto na Lei Orgânica 
do Município de Viamão, em relação ao Poder 
Legislativo, marque a assertiva INCORRETA. 

A) O Poder Legislativo do Município será exercido 
pela Câmara de Vereadores. 

B) A Câmara de Vereadores terá recesso 
parlamentar de primeiro de janeiro ao final do mês 
de fevereiro. 

C) Durante o período legislativo ordinário, a Câmara 
realizará, no mínimo, duas sessões por semana. 

D) No primeiro ano de cada legislatura, cuja duração 
coincidirá com a do mandato dos Vereadores, a 
Câmara de Vereadores reunir-se-á no dia primeiro 
de fevereiro para dar posse aos Vereadores, 
Prefeito e Vice-Prefeito, bem como para eleger 
sua Mesa, Comissão Representativa e as 
Comissões Permanentes. 

E) O mandato da Mesa da Câmara de Vereadores 
será, no máximo, de um ano, sendo permitido a 
reeleição. 

QUESTÃO 22 – De acordo com a Lei Orgânica do 
Município de Viamão, dependerá do voto favorável de 
dois terços dos Vereadores, as deliberações sobre as 
seguintes matérias: 

I. A criação, alteração e extinção de cargos e 
funções da Câmara de Vereadores, bem como a 
fixação dos vencimentos e vantagens dos 
servidores da Câmara. 

II. Aprovação de Emenda à Lei Orgânica. 
III. Aprovação de Lei de autorização para admissão 

de servidores a prazo determinado para atender 
necessidade temporária de excepcional interesse 
público. 

IV. Julgamento do Prefeito, Vice-Prefeito e 
Vereadores com vistas à cassação do mandato. 

Quais estão corretas? 

A) Apenas I e II. 
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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QUESTÃO 23 – Com base na Lei Orgânica do 
Município de Viamão, marque a alternativa 
INCORRETA. 

A) São Servidores do Município, todos os que 
ocupam cargos, funções ou empregos da 
administração direta, das Autarquias e Fundações 
Públicas, bem como os admitidos por contrato 
para atender necessidades temporárias de 
excepcional interesse público do Município, 
definidos em Lei local. 

B) Aos Secretários do Município, de livre nomeação e 
exoneração pelo Prefeito, são aplicáveis no que 
couber, as normas previstas nas Leis para os 
demais Servidores Municipais. 

C) Durante o período da pauta regimental, poderão 
ser apresentadas emendas populares às 
propostas de Orçamento Anual e Plurianual, 
desde que firmadas por duzentos e cinquenta 
eleitores ou encaminhadas por seis entidades 
representativas da sociedade, respeitadas as 
condições constantes da Constituição Federal, 
artigo 166, parágrafos 2º, 3º e 4º, e Constituição 
Estadual. 

D) Os Conselhos Municipais são órgãos de 
cooperação governamental que tem por finalidade 
auxiliar a administração na orientação, 
planejamento, interpretação e julgamento de 
matéria de sua competência. 

E) O Município desenvolverá uma política fiscal com 
incidência do imposto sobre a propriedade 
territorial urbana, de forma progressiva com 
relação aos sítios de lazer sem utilização 
produtiva. 

QUESTÃO 24 – Conforme preceitua a Lei Orgânica 
do Município de Viamão, extingue-se o mandato do 
Prefeito e do Vice-Prefeito e, assim, deverá ser 
declarado pelo Presidente da Câmara de Vereadores: 

I. Por sentença judicial transitada em julgado. 
II. Por falecimento. 
III. Por renúncia oral ou escrita. 
IV. Quando deixar de tomar posse, com ou sem 

motivo comprovado perante a Câmara, no prazo 
fixado na Lei Orgânica. 

Quais estão corretas? 

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

QUESTÃO 25 – Marque a assertiva INCORRETA em 
relação ao Capítulo II – Das infrações e penalidades 
do Título I, previsto na Lei Municipal nº 2.041/1990. 

A) A pena, além de impor a obrigação de fazer ou 
desfazer, será pecuniária e implicará em multa, 
observados os limites estabelecidos no Código de 
Postura. 

B) Quando o infrator se recusar a satisfazer a 
penalidade pecuniária, imposta de forma regular e 
pelos meios hábeis, no prazo legal, esta será 
executada judicialmente. A multa deverá ser paga 
dentro do prazo decorrido da sua aplicação até 48 
horas após o auto de infração. 

C) As multas serão impostas em grau mínimo, médio 
ou máximo. 

D) A multa não paga no prazo regulamentar será 
inscrita em dívida ativa. 

E) Os infratores que estiverem em débito de multa 
não poderão receber quaisquer quantias ou 
créditos que tiverem com a Prefeitura, participar 
de concorrência, coleta ou tomada de preços, 
celebrar contratos ou termos de qualquer 
natureza, ou transacionar a qualquer título com a 
administração municipal, salvo se o débito for 
menor que um salário mínimo. 

QUESTÃO 26 – Conforme preceitua a Lei Municipal 
nº 2.041/90, poderão ser armados coretos ou 
palanques provisórios nos logradouros públicos para 
comícios políticos, festividades religiosas, cívicas ou 
de caráter popular, desde que sejam observadas as 
condições seguintes: 

I. Serem aprovados pela Prefeitura quanto a sua 
localização e chancelados por engenheiro civil. 

II. Não perturbarem o trânsito público. 
III. Não prejudicarem o calçamento nem o 

escoamento de águas pluviais, correndo por 
conta dos responsáveis pelas festividades, os 
estragos por acaso verificados. 

IV. Serem removidos no prazo máximo de 24 horas 
a contar do encerramento dos festejos. 

Quais estão corretas? 

A) Apenas I e II. 
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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QUESTÃO 27 – Em consonância com a Lei Municipal 
nº 2.663/98, marque a assertiva INCORRETA em 
relação à Estabilidade do Servidor Público do 
Município de Viamão. 

A) Adquire a estabilidade, após três anos de efetivo 
exercício, o servidor nomeado por concurso 
público. 

B) O servidor estável só perderá o cargo em virtude 
de sentença judicial transitada em julgado ou 
mediante processo administrativo em que lhe seja 
assegurada ampla defesa. 

C) Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para 
cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio 
probatório por período de 36 (trinta e seis) meses, 
durante o qual a sua aptidão e capacidade serão 
objeto de avaliação para o desempenho do cargo. 

D) Verificado em qualquer fase do estágio, seu 
resultado totalmente insatisfatório por duas 
avaliações consecutivas, será processada a 
exoneração do servidor, observado o disposto em 
regulamento do estágio probatório. 

E) Sempre que se concluir pela exoneração do 
estagiário, ser-lhe-á aberto vistas do processo, 
pelo prazo de cinco dias úteis para apresentar 
defesa. 

QUESTÃO 28 – De acordo com a Lei Municipal        
nº 2.663/98, complete as afirmativas abaixo. 

I. ____________ é o retorno do servidor estável ao 
cargo anteriormente ocupado. 

II. ____________ é a investidura do servidor em 
cargo de atribuições e responsabilidades 
compatíveis com a limitação que tenha sofrido 
em sua capacidade física ou mental, verificada 
em inspeção médica oficial, de acordo com 
solicitação do servidor ou encaminhada pelo 
empregador. 

III. ____________ é o retorno do servidor 
aposentado por invalidez à atividade no serviço 
público municipal, verificado, em processo, que 
não subsistem os motivos determinantes da 
aposentadoria. 

IV. ____________ é a investidura do servidor 
estável no cargo anteriormente ocupado, quando 
invalidada a sua demissão por decisão judicial, 
com ressarcimento de todas as vantagens. 

Marque a alternativa que completa, correta e 
respectivamente, as lacunas acima. 

A) Recondução – Reversão – Reintegração – 
Readaptação 

B) Recondução – Readaptação – Reversão – 
Reintegração 

C) Readaptação – Reversão – Recondução – 
Reintegração 

D) Reversão – Reintegração – Recondução – 
Readaptação 

E) Reintegração – Readaptação – Reversão – 
Recondução 

QUESTÃO 29 – De acordo com a Lei Municipal        
nº 2.663/98, em relação ao regime de trabalho dos 
servidores públicos do Município de Viamão, analise 
as afirmativas abaixo. 

I. Atendendo à conveniência ou à necessidade do 
serviço e mediante acordo escrito, poderá ser 
instituído sistema de compensação de horário, 
hipótese em que a jornada diária e a semanal 
poderá ser superior à estabelecida, sendo o 
excesso de horas compensado pela 
correspondente diminuição em outro dia ou na 
semana subsequente.  

II. O horário normal de trabalho de cada cargo ou 
função é o estabelecido na legislação específica, 
não podendo ser superior a oito horas diárias e a 
quarenta horas semanais.  

III. A possibilidade de redução de carga horária não 
vale aos servidores do magistério e detentores 
de função gratificada. 

IV. A redução de horário deverá ser solicitada de 
forma verbal ou por escrito pelo servidor e 
acordada entre o servidor e a Administração 
Pública, podendo ser atendida, negada ou 
interrompida a qualquer tempo por conveniência 
da Administração Pública. 

Quais estão INCORRETAS? 

A) Apenas I e II. 
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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QUESTÃO 30 – De acordo com a Lei Municipal        
nº 2.663/98, em relação ao Título V – Dos Direitos e 
Vantagens. 

I. O servidor público do Município de Viamão 
perderá a remuneração dos dias que faltar ao 
serviço injustificadamente, bem como dos dias 
de repouso da respectiva semana, sem prejuízo 
da penalidade disciplinar cabível. 

II. Vencimento é a retribuição paga ao servidor ou 
empregado pelo efetivo exercício do cargo ou 
função, correspondente ao valor fixado em lei. 

III. Nenhum servidor poderá receber, mensalmente, 
a título de remuneração, importância superior à 
soma dos valores fixados como remuneração, 
em espécie, a qualquer título, para o Prefeito 
Municipal. 

IV. Mediante autorização do servidor, poderá haver 
consignação em folha de pagamento a favor de 
terceiros, conveniados com a administração e 
com reposição de custos, até o limite de trinta 
por cento da remuneração. 

Quais estão corretas? 

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

MATEMÁTICA 

QUESTÃO 31 – Uma pequena indústria, com 25 
funcionários, fabrica 45 equipamentos em um 
determinado período de tempo. Mantendo as mesmas 
condições de trabalho, quantos equipamentos essa 
indústria produziria com 30 funcionários? 

A) 48 
B) 51 
C) 54  
D) 55 
E) 60 

QUESTÃO 32 – De uma folha de cartolina, medindo 1 
m de comprimento por 50 cm de largura, foi recortado 
um triângulo retângulo com os catetos medindo 40 cm 
e 30 cm. Quantos m² restaram dessa cartolina após o 
recorte? 

A) 0,12 
B) 0,28 
C) 0,38 
D) 0,40 
E) 0,44 
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QUESTÃO 33 – Sabe-se que 16% dos habitantes de 
uma cidade, com 150 mil habitantes, trabalham na 
capital, a partir desta informação, qual é o numero de 
pessoas que trabalham na capital? 

A) 12.800 
B) 20.000 
C) 22.500 
D) 24.000 
E) 30.000 

QUESTÃO 34 – Em um açude, há 240 peixes da 
espécie jundiá e esta espécie representa 2/5 de todos 
os peixes desse açude. Sabe-se ainda que 1/8 de 
todos os peixes do açude são da espécie carpa. 
Quantos peixes da espécie carpa há nesse açude? 

A) 60 
B) 75 
C) 80 
D) 100 
E) 125 

QUESTÃO 35 – Dois jogadores partem do mesmo 
ponto em um campo de futebol, o jogador A corre 10 
m em direção ao Norte e o jogador B, 24 m em 
direção ao Leste. Qual é a menor distância que os 
separa? 

A) 26 m 
B) 28 m 
C) 28,5 m 
D) 31,5 m 
E) 34 m 

QUESTÃO 36 – Em uma sorveteria, há 8 sabores 
disponíveis de sorvete. De quantas maneiras é 
possível servir uma casquinha com 3 sabores 
diferentes de sorvete?   

A) 24 
B) 32 
C) 48 
D) 49 
E) 56 

QUESTÃO 37 – Para ir ao trabalho, uma professora 
gasta 45 minutos de trem, 18 minutos de ônibus e 
mais 15 minutos de caminhada. A partir dessas 
informações, é possível concluir que o tempo total 
que essa professora leva para chegar ao trabalho é 
de: 

A) 1,18 h 
B) 1,30 h 
C) 1,35 h  
D) 1,40 h 
E) 1,50 h  
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QUESTÃO 38 – Um produtor rural dividiu uma 
quantia de R$ 4.200,00 entre seus empregados em 
partes diretamente proporcionais, segundo a 
quantidade de dias trabalhados na lavoura. O 
empregado A trabalhou 18 dias, o B 26 e o C 40. 
Após a divisão, o empregado A recebeu a quantia de: 

A) R$ 900,00 
B) R$ 1.000,00 
C) R$ 1.050,00 
D) R$ 1.150,00 
E) R$ 1.220,00 

QUESTÃO 39 – O custo mensal de um número de 
celular de uma determinada operadora é composto 
por um valor fixo de R$ 28,00 mais um valor de R$ 
0,50 por minuto de ligação. A função f(x) que 
representa o custo mensal em função da quantidade 
x de minutos por ligação é: 

A) f(x) = 28 x 
B) f(x) = 0,50 x + 28 
C) f(x) = 0,50 x + 0,50 
D) f(x) = 28 x + 0,50 
E) f(x) = 28,5 x + 28,5 

QUESTÃO 40 – De uma caixa de leite, medindo 
internamente 5 cm de largura, 10 cm de comprimento 
e 24 cm de altura, foi retirado a quantidade de 250 
cm³ desse produto. Quantos cm³ de leite restaram 
nessa caixa? 

A) 850 
B) 920 
C) 950 
D) 1.000 
E) 1.050 
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Questão Respostas Componente

1 A LíNGUA PORTUGUESA
2 B LíNGUA PORTUGUESA
3 D LíNGUA PORTUGUESA
4 C LíNGUA PORTUGUESA
5 D LíNGUA PORTUGUESA
6 A LíNGUA PORTUGUESA
7 C LíNGUA PORTUGUESA
8 D LíNGUA PORTUGUESA
9 B LíNGUA PORTUGUESA
10 B LíNGUA PORTUGUESA
11 A INFORMáTICA
12 B INFORMáTICA
13 D INFORMáTICA
14 D INFORMáTICA
15 B INFORMáTICA
16 A INFORMáTICA
17 E INFORMáTICA
18 D INFORMáTICA
19 A INFORMáTICA
20 B INFORMáTICA
21 D LEGISLAçãO
22 D LEGISLAçãO
23 C LEGISLAçãO
24 A LEGISLAçãO
25 E LEGISLAçãO
26 D LEGISLAçãO
27 D LEGISLAçãO
28 B LEGISLAçãO
29 B LEGISLAçãO
30 E LEGISLAçãO
31 C MATEMáTICA
32 E MATEMáTICA
33 D MATEMáTICA
34 B MATEMáTICA
35 A MATEMáTICA
36 E MATEMáTICA
37 B MATEMáTICA
38 A MATEMáTICA
39 B MATEMáTICA
40 C MATEMáTICA
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