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PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PALMEIRAS 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

 

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. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões; 

- refere-se ao cargo 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. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

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

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

AGENTE ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFE, FISCAL, 
MOTORISTA E TESOUREIRO
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

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

longo do texto estão citados nas questões. 
 

Gente Grande 
 

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 

 

Nós ensinamos aos nossos filhos o que é ser adulto. Se passamos o tempo todo no celular, 

isso é ser adulto. Se trabalhamos o tempo todo sem parar, isso é ser adulto. Se gritamos uns com os 

outros e nos desrespeitamos no trânsito, isso é ser adulto. Suas ações falam tão alto que a criança 

não ouve o que você diz que é certo ou errado. Seu filho vai imitar aquilo que você faz. Minha filha 

mais nova é muito apegada ___ mim e, sempre que eu saía para trabalhar, ela queria ir junto. Uma 

vez, visitando o escritório, perguntou se poderia trabalhar ali. Eu encaminhei a menina para o RH, que 

disse: "Claro, quando quiser vir, venha!", brincando. Minha filha respondeu: "Mas qual é a minha 

mesa? Onde está meu crachá?".  

Nossos filhos serão gente grande um dia. São pequenos pedaços de gente que vão se 

moldando olhando para nós. É uma responsabilidade. Sempre que um pai sai para trabalhar, e o filho 

pergunta "Por que você tem que trabalhar?", o pai responde "Tenho que pagar contas". Ou "Tenho 

que ganhar dinheiro!". Estamos ensinando aos filhos que a vida é nascer, crescer, pagar contas e 

morrer.  

Alguns pais já jogam a culpa no filho: "Tenho que pagar sua escola! Tenho que comprar seus 

brinquedos!". Uma mãe, depois de uma palestra em Florianópolis, me contou que respondeu dessa 

forma. "Meu filho perguntou 'Por que você tem que trabalhar?', e eu respondi 'Para pagar o leite da 

sua mamadeira'. Nesse momento, ele me entregou a mamadeira e disse: 'Então, eu paro de tomar 

mamadeira'."  

Só existe uma resposta aceitável, quando nossos filhos nos perguntam por que razão temos 

que ir trabalhar: "Porque amo meu trabalho". Experimente responder isso e verá os olhos de seu filho 

brilhando. "Papai vai realizar o sonho de ser aquilo que sempre quis ser." "Mamãe vai inspirar 

pessoas." "Papai está indo fazer algo que só o papai sabe fazer." Respostas que ensinam que a vida é 

nascer, crescer e realizar algo grandioso. Que inspiram nossos filhos ___ serem mais do que 

pagadores de conta. Nós ensinamos aos nossos filhos o que é ser adulto. Não tanto pelo que a gente 

fala, mas pelo que a gente faz. 

 
Marcos Piangers – Disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/marcos-

piangers/noticia/2018/10/gente-grande-cjn38b8sf03ui01rx7ceklmea.html - adaptação. 

QUESTÃO 01 – Considerando o exposto no texto, analise as assertivas a seguir: 

 

I. Os filhos aprendem através da observação das ações de seus pais muito mais do que a partir 

dos conselhos que lhes são dados. 

II. Muitos pais respondem a seus filhos que trabalham para poder lhes dar condições de vida. 

III. A filha do autor foi contratada formalmente pela empresa onde o pai trabalha. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma das justificativas colocadas pelo 

autor para ser adulto. 

 

A) Mexer bastante no celular. 

B) Trabalhar sem parar. 

C) Dirigir bastante e gentilmente. 

D) Pagar contas. 

E) Gritar com outras pessoas. 
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QUESTÃO 03 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, analise as assertivas a 

seguir: 

 

I. No trecho “ensinamos aos nossos filhos”, caso substituíssemos “nossos filhos” por “nossas filhas”, 

deveríamos grafar o trecho: “ensinamos à nossas filhas”. 

II. A lacuna da linha 05 deveria ser preenchida por “à”. 

III. A lacuna da linha 23 deveria ser preenchida por “a”. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 

 

 

QUESTÃO 04 – No trecho “São pequenos pedaços de gente que vão se moldando olhando para nós”, 

caso substituíssemos a palavra “pedaços” por sua forma singular, quantas outras alterações deveriam ser 

feitas, obrigatoriamente, a fim de que se mantivessem as corretas relações de concordância no trecho? 

 

A) 2. 

B) 3. 

C) 4. 

D) 5. 

E) 6. 

 

 

QUESTÃO 05 – Considerando o emprego correto dos sinais de pontuação, analise as assertivas a 

seguir e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Na linha 01, o emprego da vírgula deve-se à separação de orações subordinadas. 

(  ) Nas linhas 11-12, o emprego das aspas deve-se à transcrição de enunciados em discurso direto. 

(  ) Na linha 23, o emprego da vírgula deve-se à separação de itens em uma enumeração. 

 

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

 

A) V – F – F. 

B) V – V – V. 

C) V – V – F. 

D) F – V – F. 

E) F – F – F. 

 

 

QUESTÃO 06 – Considerando os processos de coesão textual, analise as assertivas a seguir: 
 

I. Na linha 02, em “Se trabalhamos o tempo todo sem parar”, o sujeito está elíptico, retomando o 

pronome “nós”, na linha 01. 

II. Na linha 02, em “isso é ser adulto”, o pronome “isso” refere-se a “é ser adulto”. 

III. Na linha 22, em “que só o papai sabe fazer”, o pronome relativo “que” refere-se ao seu 

antecedente, “algo”. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 
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QUESTÃO 07 – Na linha 25, temos a conjunção “mas”. Assinale a alternativa que apresenta uma 

conjunção que NÃO pode ser classificada igualmente àquela destacada do texto. 
 

A) Embora. 

B) Contudo. 

C) Porém. 

D) Todavia. 

E) Entretanto. 
 

 

QUESTÃO 08 – Na linha 05, no trecho “sempre que eu saía para trabalhar”, considerando os aspectos 

da transitividade verbal, a forma verbal “saía” pode ser classificada como: 
 

A) Verbo de ligação. 

B) Verbo transitivo direto. 

C) Verbo transitivo indireto. 

D) Verbo transitivo direto e indireto. 

E) Verbo intransitivo. 
 

 

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa que NÃO pode substituir corretamente o vocábulo “grandioso” 

(l. 23) por acarretar alteração do significado original do texto. 
 

A) Nobre. 

B) Importante. 

C) Extraordinário. 

D) Urgente. 

E) Pomposo. 
 

 

QUESTÃO 10 – Analise as assertivas a seguir acerca do emprego do vocábulo “se”, assinalando V, 

se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) Em “Se gritamos uns com os outros” (l. 02-03), temos uma conjunção subordinativa adverbial 

condicional. 

(  ) Em “perguntou se poderia trabalhar ali” (l. 06), temos uma conjunção subordinativa integrante. 

(  ) Em “que vão se moldando olhando para nós.” (l. 09-10), temos uma conjunção subordinativa 

adverbial condicional. 
 

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

A) V – V – V. 

B) V – F – V. 

C) V – V – F. 

D) F – V – F. 

E) F – F – V. 
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LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 11 – De acordo com a Lei Orgânica Municipal de Três Palmeiras, em relação à 

competência do munícipio no exercício de sua autonomia, analise as assertivas abaixo, assinalando 

V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Celebrar contrato com a administração pública, salvo quando o contrato obedecer às cláusulas 

uniformes. 

(  ) Fixar os feriados municipais, bem como o horário de funcionamento de estabelecimentos 

comerciais, industriais de prestação de serviços e outros. 

(  ) Legislar sobre serviços públicos e regulamentar os processos de instalação, distribuição e 

consumo de água, gás, luz e energia elétrica e todos os demais serviços de caráter e uso 

coletivo. 

(  ) Elaborar o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, estabelecendo normas de edificações, de 

loteamentos, de zoneamento, bem como diretrizes urbanísticas convenientes à ordenação de 

seus territórios. 

(  ) Mudar, temporária ou definitivamente, a sua sede. 

 

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

 

A) F – F – F – V – V. 

B) V – V – V – V – F. 

C) F – V – V – V – F. 

D) V – F – V – F – V. 

E) V – F – F – F – V. 

 

 

QUESTÃO 12 – Conforme o Art. 32 da Lei Orgânica Municipal de Três Palmeiras, a Comissão 

Representativa funciona no recesso da Câmara Municipal e tem as seguintes atribuições: 

 

I. Zelar pelas prerrogativas do Poder Legislativo e Executivo. 

II. Zelar pela observância da Lei Orgânica. 

III. Autorizar o Prefeito a se ausentar do Município e do estado. 

IV. Convocar extraordinariamente a Câmara. 

V. Tomar medidas urgentes de competência da Câmara Municipal. 

 

Quais estão INCORRETAS? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas V. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas III e IV. 

E) Apenas I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 13 – De acordo com as disposições do Art. 168 do Regime Jurídico dos Servidores 

Públicos do Município de Três Palmeiras, a autoridade competente poderá determinar a suspensão 

preventiva do servidor, até _______, prorrogáveis por mais trinta se, fundamentadamente, houver 

necessidade de seu afastamento para apuração de falta a ele imputada. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima. 

 

A) trinta dias 

B) quarenta dias 

C) quarenta e cinco dias 

D) sessenta dias 

E) setenta dias 
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QUESTÃO 14 – O Art. 35 da Lei Orgânica Municipal de Três Palmeiras expõe que o processo 

legislativo compreende a elaboração de, EXCETO: 

 

A) Emendas à Lei Orgânica. 

B) Leis Ordinárias e Complementares. 

C) Decretos Legislativos. 

D) Resolução. 

E) Memorandos.  

 

 

QUESTÃO 15 – De acordo com Art. 19 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de 

Três Palmeiras, o exercício da função de confiança inicia-se com a publicação do ato de designação, 

salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer motivo legal, hipótese em que 

o exercício se inicia no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não pode exceder a 

____ dias da publicação. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 

 

A) 10 

B) 15 

C) 20 

D) 25 

E) 30 

 

 

QUESTÃO 16 – O Art. 24 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Três 

Palmeiras estabelece que o servidor em estágio probatório pode:  

 

I. Exercer qualquer cargo em comissão ou função de confiança no órgão, autarquia ou fundação 

de lotação; 

II. Ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial ou de equivalente 

nível hierárquico. 

III. Ocupar cargo acumulável, sem comprovar a compatibilidade de horários. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I.  

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III.  

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 17 – Como estabelecido no Art. 23 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do 

Município de Três Palmeiras, é vedado à administração pública conceder licença não remunerada ou 

autorizar afastamento sem remuneração ao servidor em estágio probatório, SALVO em qual das 

situações abaixo? 

 

A) Para curso de aprimoramento profissional. 

B) Para fins de serviço militar obrigatório ou para o exercício de mandato eletivo. 

C) Para período de recesso. 

D) Para período de viagem de ordem pessoal. 

E) Para gozo de férias. 
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QUESTÃO 18 – Conforme exposto no Art. 39 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do 

Município de Três Palmeiras, é lícita a permuta entre servidores do mesmo cargo, mediante 

anuência prévia das respectivas chefias, com a autorização do Prefeito Municipal, mediante: 
 

A) Memorando. 

B) Ofício. 

C) Portaria. 

D) Convocação. 

E) Circular. 
 

 

QUESTÃO 19 – Segundo o Art. 19 da Lei Municipal nº 1.787/2017, suspendem a contagem do 

tempo para fins de promoção: 
 

I. As licenças e afastamentos sem direito a remuneração. 

II. As licenças para tratamento de saúde no que excede de noventa dias, mesmo quando em 

prorrogação, exceto as decorrentes de acidente em serviço. 

III. As licenças para tratamento de saúde de pessoa da família. 
 

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 20 – Conforme estabelecido no Art. 16 da Lei Municipal nº 1.787/2017, as promoções 

obedecerão ao critério de _____________ em cada classe e ao de _____________. 
 

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

A) tempo de exercício – indicação 

B) merecimento – prova de seleção 

C) indicação – equidade 

D) tempo de exercício – merecimento 

E) direito – solicitação 
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INFORMÁTICA 
 

QUESTÃO 21 – Os Grupos Fonte e Parágrafo, referentes ao programa Microsoft Word 2016, em sua 

configuração padrão, estão localizados em que Guia? 
 

A) Inserir. 

B) Exibir. 

C) Página Inicial. 

D) Layout. 

E) Referências 
 

 

QUESTÃO 22 – Os ícones , referentes ao programa Microsoft Word 

2016, em sua configuração padrão, estão localizados em que Guia? 
 

A) Referências. 

B) Design. 

C) Arquivo. 

D) Inserir. 

E) Exibir. 

 

 

QUESTÃO 23 – Com base na Figura 1 abaixo, considere que o usuário digitou, no endereço de 

célula D1, o seguinte: =SE(A3<>C4;C1^A1;B1+B3) e, logo após, pressionou a tecla Enter do 

teclado. Que valor conterá em D1? 

 

 

 
Figura 1 – Visão parcial de uma planilha do programa Excel 2016, em sua configuração padrão. 

 

A) 7 

B) 15 

C) 25 

D) 32 

E) 40 
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QUESTÃO 24 – Com base na Figura 2 abaixo, considere que o usuário digitou, no endereço de 

célula D3, o seguinte: =MÁXIMO(A3:C4;-5;7;26;50)*3-B2 e, logo após, pressionou a tecla Enter 

(teclado). Que valor conterá em D3? 

 

 
 

Figura 2 – Visão parcial de uma planilha do programa Excel 2016, em sua configuração padrão. 

 

A) 50 

B) 112 

C) 150 

D) 175 

E) 179 
 

 

QUESTÃO 25 – O atalho CTRL+E, disponível no Browser Internet Explorer 11, instalado em sua 

configuração padrão, tem como objetivo: 
 

A) Abrir uma consulta de pesquisa na barra de endereços. 

B) Ir para a Home Page. 

C) Ampliar o Zoom. 

D) Fechar o Histórico de navegação. 

E) Obter Ajuda e Suporte. 
 

 

QUESTÃO 26 – Considere que o usuário digitou, no endereço de célula A4, a seguinte fórmula: 

=D1+E$1+$F$1 e, logo após, copiou e colou a mesma fórmula em B5. Que fórmula constará em 

B5? 
 

A) =E2+F$1+$F$1 

B) =D1+E$1+$F$1 

C) =E2+G$2+$F$1 

D) =F1+F$4+F$1 

E) =G2+G3+$F2 
 

 

QUESTÃO 27 – Com base na Figura 3 abaixo, considere que o usuário digitou, no endereço de 

célula A4, o seguinte: =SOMASE(A1:B3;">20") e, logo após, pressionou a tecla Enter do teclado. 

Que valor conterá em A4? 
 

 
 

Figura 3 – Visão parcial de uma planilha do programa Microsoft Excel 2016, em sua configuração padrão. 
 

A) 2 

B) 20 

C) 30 

D) 80 

E) 117 
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QUESTÃO 28 – Qual alternativa representa uma Referência Relativa no programa Microsoft Excel 

2016, instalado em sua configuração padrão? 

 

A) $C$3 

B) B$1$ 

C) A40 

D) $v$$8 

E) 12B 

 

 

QUESTÃO 29 – Com base na Figura 4 abaixo, considere que o usuário digitou, no endereço de 

célula A5, o seguinte: =CONT.VALORES(A1:A4)+SOMA(B1;C4)*4 e, logo após, pressionou a tecla 

Enter do teclado. Que valor conterá A5? 

 

 
 

Figura 4 – Visão parcial de uma planilha do programa Microsoft Excel 2016, em sua configuração padrão. 

 

A) 35 

B) 36 

C) 96 

D) 112 

E) 119 

 

 

QUESTÃO 30 – Com base na Figura 5 abaixo, considere que o usuário digitou, no endereço de 

célula A2, o seguinte: =ARRED(A1;2) e, logo após, pressionou a tecla Enter. Que valor conterá em 

A2? 

 

 
 

Figura 5 – Visão parcial de uma planilha do programa Microsoft Excel 2016, em sua configuração padrão. 

 

A) 2,77 

B) 2,78 

C) 2,79 

D) 2,80 

E) 2,81 
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MATEMÁTICA 

QUESTÃO 31 – O valor de 81%  é: 

 

A) 9%. 

B) 90%. 

C) 9. 

D) 0,09. 

E) 90. 

 

 

QUESTÃO 32 – O juro composto obtido na aplicação de um capital de R$ 2.000,00 durante um 

bimestre, com uma taxa de 10% ao mês, é: 

 

A) R$ 420,00. 

B) R$ 600,00. 

C) R$ 1.600,00. 

D) R$ 2.400,00. 

E) R$ 2.420,00. 

 

 

QUESTÃO 33 – O número total de anagramas que podem ser feitos com as letras da palavra 

PALMEIRAS é: 

 

A)  
9!

2!
 

B)  9!  

C)  9! 2!  

D)  9! 2!  

E)  9! 2!  

 

 

QUESTÃO 34 – Ao lançar uma moeda não viciada três vezes consecutivas, a probabilidade de sair 

pelo menos duas caras é de: 

 

A) 10%. 

B) 20%. 

C) 30%. 

D) 40%. 

E) 50%. 

 

 

QUESTÃO 35 – Em um grupo de 80 animais, sabe-se que a razão do número de gatos e do número 

de cães é 
3

5
. O número total de gatos nesse grupo de animais é: 

 

A) 70. 

B) 50. 

C) 30. 

D) 20. 

E) 10. 
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QUESTÃO 36 – O juro simples produzido por um capital de R$ 500,00, aplicado durante meio ano, 

com uma taxa de 3% ao mês, é: 
 

A) R$ 30,00. 

B) R$ 50,00. 

C) R$ 70,00. 

D) R$ 90,00. 

E) R$ 590,00. 
 

 

QUESTÃO 37 – O valor da expressão numérica 
1 1

0,75 0,3
3 2
    é: 

 

A) 0,85 

 

B) 1 

 

C) 
5

6
 

  

D) 
53

60
 

 

E) 
77

60
 

 

 

QUESTÃO 38 – Em uma turma de 50 estudantes, sabe-se que 20 gostam de Matemática, 25 

gostam de Português e 10 não gostam das disciplinas de Matemática e Português. O número de 

estudantes que gosta das duas disciplinas ao mesmo tempo é: 
 

A) 25. 

B) 20.  

C) 15. 

D) 10. 

E) 5. 
  
 

QUESTÃO 39 – A média das alturas de um grupo de 5 amigos é 1,80m. Ao ingressar no grupo mais 

uma pessoa, a média das alturas passou a ser de 1,75m. A altura da pessoa que ingressou no grupo 

é: 
 

A) 1,30m. 

B) 1,40m. 

C) 1,50m. 

D) 1,60m. 

E) 1,70m. 
 

 

QUESTÃO 40 – A soma dos 100 primeiros termos da sequência numérica  10,12,14,  é: 

 

A) 10.000. 

B) 10.900. 

C) 11.800. 

D) 12.700. 

E) 13.600. 

 

 


