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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO-RS 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

  
Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                Número de Inscrição 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído:  

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa 
Informática 
Legislação 
 

15 
5 
20 
 

Total de questões  40 

 
 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a presença do fiscal. 

• Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no 
espaço indicado na frente do cartão. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, 
sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo 
totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

• Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE RESPOSTAS 
devidamente preenchido e assinado. 

• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

• APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. USO 
DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

Destaque aqui: 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO- RS- AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

Marque aqui as suas respostas:  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 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      
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LÍNGUA PORTUGUESA     

1) Assinale a oração em que há sujeito simples: 
a) O homem conquistou o espaço. 
b) Joao e Maria estudam matemática. 
c) os professores e os pais estavam em reunião. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
2) Assinale para quem se destina o tratamento “Vossa 
Eminência”: 
a) Tratamento dado aos sacerdotes em geral. 
b) Tratamento dado as Autoridades do Estado (Judiciário, 
Legislativo e Executivo). 
c) Tratamento dado aos cardeais. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
3) Com base nos pronomes pessoais, assinale qual 
frase contém o erro em relação ao uso culto da língua: 
 a) Sempre negaram-me carinho  
 b)  O chefe não lhes deu mais nenhuma ordem. 
 c)) O marido ligou-lhe, mas ela não atendeu o telefone. 
 d)  Nenhuma das alternativas. 
    
4) Assinale a alternativa cujo o emprego do verbo 
esteja errado: 
a) Faz meses que não te vejo. 
b) Havia sérios assuntos na empresa. 
c) Devem haver várias lojas.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
5)  Marque a opção em que todas as palavras estão 
grafadas corretamente: 
a) Almoxarife - -fecha – cachumba. 
b) Chuchu – luxo – toxa. 
c) Lixa – pechincha – comichão. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
6) As palavras: ninguém, alguém e outros, são 
classificadas como pronomes: 
a) Indefinidos. 
b) Demonstrativos. 
c) Pessoais. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
7)  Os pronomes pessoais são divididos em: 
a) Primeira e terceira pessoa. 
b) Tratamento e demonstrativo. 
c) Reto e obliquo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
8) Nas frases: 
 I) “A maioria dos alunos ____________ de ano” 
(reprovar) 
 II) “O grupo de policias ________ os ladrões” 
(prender) 
Em relação ao verbo em destaque seria correto 
afirmar: 
a) Ambas devem ficar no singular (reprovou/prendeu) 
b) Somente a primeira oração fica no plural 
(reprovaram/prendeu) 
c) Tanto a oração I como a II, o verbo pode ficar no 
singular e no plural 
(reprovou/reprovaram/prendeu/prenderam) 
d) Nenhuma das alternativas 
 

9) Quanto a significação das palavras sabe-se que o 
sinônimo de “alteração” é mudança, sendo assim, 
analise o antônimo da palavra “mudança”. 
a) Deslocar. 
b) Continuação. 
c) Modificação. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
10) Assinale a alternativa que complete corretamente 
as lacunas das orações abaixo de acordo com a 
norma culta padrão: 
 I) A gasolina está muito _______. 
 II) Os policiais estão ________. 
III) Pimenta é ________ para comida. 
IV) As cartas seguem em _______. 
V) Era meio dia e ____ quando ela disse adeus. 
a) Cara – alerta – bom – anexo – meia. 
b) Caro – alertas – boa -anexadas – meio. 
c) Caro – alertas – boa – anexas – meia. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
11) Quanto à concordância nominal, preencha as 
lacunas da frase: 
“Ela está _________furiosa, mas com ______ violência, 
ela e acalma. ” 
a) Meia – menos. 
b) Meio – menos. 
c) Meia- menos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
12) Após a reforma ortográfica várias palavras 
perderam a acentuação, marque qual NÃO recebe 
mais acento. 
a) Papéis. 
b) Mói. 
c) Feiúra. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
13) Assinale a alternativa que apresente erro na 
divisão silábica: 
a) Ex–ce–ção / guer-ra. 
b) Que-i-jo / trans-formar. 
c) Ca-rac-te-ris-ti-ca / fil-mar. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
14) Marque o aumentativo da palavra “ponte” 
a) Pontilhaço. 
b) Pontizao. 
c) Pontilhão. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
15)  Qual o tempo verbal da frase a seguir: 
“ Ao chegar em casa, espero que já tenha terminado a 
tarefa de casa” 
a) Futuro do subjuntivo, presente do subjuntivo 
b) Infinitivo, presente do subjuntivo 
c) Futuro do subjuntivo, pretérito perfeito do indicativo 
d) Nenhuma das alternativa. 
 
 INFORMÁTICA  

16) Assinale a alternativa CORRETA, referente ao 
programa utilizado para redigir textos, conta com um 
corretor ortográfico, fontes e configurações de 
revisão.  
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a) Word.  
b) Opera. 
c) Netscape. 
d) nenhuma das alternativas. 
 
17) Assinale a alternativa CORRETA, referente ao 
atalho do teclado, responsável por imprimir um 
conteúdo em um software, no produto Microsoft 
Office. 
 a) Control + G. 
 b) Control + J. 
 c) Control + P. 
 d) Nenhuma das alternativas. 
 
18) Assinale a alternativa CORRETA, referente ao 
método que permite escrever, enviar, anexar arquivos 
e receber mensagens através de sistemas de 
comunicação, podendo ser enviado de um navegador 
ou um aplicativo próprio. 
a) ADSL. 
b) PowerPoint.  
c) e-mail ou Correio eletrônico. 
d) nenhuma das alternativas. 
 
19) Assinale a alternativa CORRETA, referente à ação 
de salvar a tela atual, salvando o conteúdo exibido 
uma imagem no formato digital, trata-se de: 
a) foto digital. 
b) print screen ou captura de tela.  
c) copia digital.  
d) nenhuma das alternativas acima está correta. 
 
20) Assinale a alternativa CORRETA, INTERNET 
EXPLORER, FIREFOX, GOOGLE CHROME são 
softwares do tipo:  
a) editores de texto.  
b) planilhas eletrônicas.  
c) navegadores.  
d) nenhuma das alternativas acima está correta. 
 
LEGISLAÇÃO 

21) De acordo com BRASIL. Presidência da República. 
Manual de Redação da Presidência da República: Em 
uma frase, pode-se dizer que redação oficial é a: 
a) linguagem, clareza, concisão, formalidade e 
uniformidade. 
b)  transparência do sentido dos atos normativos, bem 
como sua inteligibilidade. 
c)  é a maneira pela qual o Poder Público redige atos 
normativos e comunicações. Interessa-nos tratá-la do 
ponto de vista do Poder Executivo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
22) Conforme BRASIL. Presidência da República. 
Manual de Redação da Presidência da República: A 
finalidade da língua é comunicar, quer pela fala, quer 
pela escrita. Para que haja comunicação, são 
necessários: Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) alguém que comunique.  
b) algo a ser comunicado.  
c) alguém que receba essa comunicação. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

23) Com base BRASIL. Presidência da República. 
Manual de Redação da Presidência da República: Há 
três tipos de expedientes que se diferenciam antes 
pela finalidade do que pela forma:  
a) o ofício, o aviso e o memorando. 
b) o ofício, o destinatário e o memorando.  
c) o ofício, o aviso e o documento.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
24) Baseando-se em BRASIL. Presidência da 
República. Manual de Redação da Presidência da 
República Complete a lacuna a seguir------------------------
-----------  é requisito elementar de qualquer texto, e 
ainda mais importante quando se trata de textos 
oficiais. 
a) A redação oficial 
b) A correção ortográfica 
c) A forma e estrutura 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
25)Conforme a Lei Nº 1809/2004 de Cerro Largo- RS: 
Art. 2º - Para os efeitos desta Lei, servidor público é a: 
a)  pessoa ser provido por nomeação. 
b) pessoa legalmente investida em cargo público. 
c) pessoa provida efetivo ou em comissão. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
26) Com base na Lei Nº 1809/2004 de Cerro Largo- RS: 
Lei Nº 1809/2004 de Cerro Largo- RS:   Art. 20 - O 
servidor nomeado para cargo de provimento efetivo 
em virtude de concurso público adquire estabilidade 
após três (03) anos de efetivo exercício. Parágrafo 
único - O servidor estável só perderá o cargo: Art. 20 - 
O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo 
em virtude de concurso público adquire estabilidade 
após três (03) anos de efetivo exercício. Parágrafo 
único - O servidor estável só perderá o cargo: 
Assinale a alternativa INCORRETA: 
a)  em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 
b) mediante processo administrativo em que lhe seja 
assegurada ampla defesa. 
c) mediante procedimento de avaliação periódica de 
desempenho, na forma de lei complementar, assegurada 
ampla defesa. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
27) Conforme a Lei Nº 1809/2004 de Cerro Largo- RS: 
Art. 23 – Recondução: 
a) é a investidura do servidor efetivo em cargo de 
atribuições. 
b) é o retorno do servidor aposentado por invalidez. 
c) é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente 
ocupado. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
28) De acordo com a Lei nº 2456/2014 de Cerro Largo- 
RS: Art. 2º Para efeitos desta Lei, considera-se: 
Carreira: 
a) o conjunto de cargos de provimento efetivo, para os 
quais os servidores poderão ascender através das 
classes, mediante promoção. 
b) o agrupamento de cargos da mesma denominação, 
com iguais atribuições e responsabilidades, constituída de 
padrões e classes. 
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c) o conjunto de atribuições e responsabilidades 
cometidas a um servidor público, mantidas as 
características de criação por Lei, denominação própria, 
número certo e retribuição pecuniária padronizada. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
29) Conforme a Constituição do Estado do Rio Grande 
do Sul Complete o Art. 229 - O Estado preservará a 
produção cultural gaúcha--------- 
a) em obras de arte, com a exposição destas em locais 
públicos, e incentivarão a instalação e manutenção de 
bibliotecas nas sedes e Distritos. 
b) com recursos para atender e incentivar a produção local 
e para proporcionar o acesso da população à cultura de 
forma ativa e criativa. 
c) em livro, imagem e som, através do depósito legal de 
tais produções em suas instituições culturais, na forma da 
lei, resguardados os direitos autorais, conexos e de 
imagem. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
30) Conforme a  Constituição do Estado do Rio Grande 
do Sul. Art. 221 - Constituem direitos culturais 
garantidos pelo Estado: V - o acesso ao patrimônio 
cultural do Estado, entendendo-se como tal o 
patrimônio natural e os bens de natureza material e 
imaterial portadores de referências à identidade, à 
ação e à memória dos diferentes grupos formadores 
da sociedade rio-grandense, incluindo-se entre esses 
bens: Assinale a alternativa CORRETA que condiz 
com três desses bens: 
a) as formas de expressão; os modos de fazer, criar e 
viver; as criações artísticas, científicas e tecnológicas. 
b) as obras de arte; s manifestações artísticas e culturais; 
formas de preservação cultural. 
c) patrimônio cultural; projetos culturais; produção 
cinematográfica, teatral, fonográfica, literária. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
31)  Baseando-se na Lei Orgânica do Município de 
Cerro Largo- RS. Complete a lacuna a seguir: Art. 4º. 
Os símbolos do Município são ------------------------------- e 
outros estabelecidos em Lei. 
a) o Bens Culturais Municipal, a Bandeira Municipal, o 
Hino Municipal 
b) o Brasão Municipal , a Bandeira Municipal, o Selo 
Municipal 
c) o Brasão Municipal, a Bandeira Municipal, o Hino 
Municipal 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
32) Mediante a Lei Orgânica do Município de Cerro 
Largo- RS: Art. 154. É proibido o transporte de 
depósito de lixo radioativo na área do Município. Art. 
119. O Poder Público Municipal dará apoio técnico e 
financeiro a todas as entidades voltadas para o 
atendimento: Analise as afirmativas abaixo 
I) de pessoas carentes.  
II) do menor abandonado. 
III) de deficiente de qualquer natureza.  
IV) dos idosos e outros. 
V) de pessoas com doenças infecto contagiosas. 
São verdadeiras: 
a) Somente I, II, III,V. 

b) Somente II, IV, V. 
c) Somente I, II, III, IV. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
33) Com base na Lei Orgânica do Município de Cerro 
Largo- RS: Complete o Art. 154. É proibido o 
transporte de:  
a) depósito de lixo radioativo na área do Município. 
b) cargas de alto risco na zona urbana do Munícipio. 
c) pesticidas ou produtos tóxicos em locais de acesso do 
público. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
34) De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Cerro Largo- RS: Art. 88. Os recursos 
correspondentes às dotações orçamentárias, 
compreendidos os créditos suplementares e 
especiais, destinados ao Poder Legislativo, ser-lhe-ão 
entregues até: 
a) o dia trinta (30) de cada mês. 
b) o dia vinte (20) de cada mês. 
c) o dia vinte e cinco (25) de cada mês. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
35) Conforme a Constituição da República Federativa 
do Brasil: Art. 13. A língua portuguesa é o idioma 
oficial da; 
a) República Federativa do Brasil. 
b) Constituição Federal do Brasil. 
c) Presidência da República do Brasil. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
36) Acerca da Constituição da República Federativa do 
Brasil: Art. 195. A seguridade social será financiada 
por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos 
termos da lei, mediante recursos provenientes dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, e das seguintes contribuições 
sociais:  I - do empregador, da empresa e da entidade 
a ela equiparada na forma da lei, incidentes 
sobre: Assinale a alternativa INCORRETA; 
a)  a folha de salários e demais rendimentos do trabalho 
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que 
lhe preste serviço, mesmo sem vínculo 
empregatício.                            
b) a receita ou o faturamento. 
c) o lucro. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
37)  Relevante a Constituição da República Federativa 
do Brasi Art. 216. Constituem patrimônio cultural 
brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 
tomados individualmente ou em conjunto, portadores 
de referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, 
nos quais se incluem: Complemente o § 1º O Poder 
Público, com a colaboração da comunidade, 
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, 
por meio de -----------------------, ----------------------, ------------
,--------------- e--------------------, e de outras formas de 
acautelamento e preservação. 
a) inventários, registros, memórias, tombamento e 
desapropriação 
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b) inventários, serviços culturais, vigilância, tombamento e 
desapropriação 
c) inventários, registros, vigilância, tombamento e 
desapropriação 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
38) Segundo a lei 1809/2004 de Cerro Largo- RS: 
Complemente o Art. 3º - Cargo público é o criado em 
lei, 
a) em número certo, com denominação própria, 
remunerado pelos cofres municipais, ao qual corresponde 
um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas 
a servidor público. 
b) depende de aprovação prévia em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza. 
c) para atender a encargos de direção, chefia ou 
assessoramento, fiscalização ou gerência de valores, 
sendo privativa de detentor de cargo de provimento 
efetivo, observados os requisitos para o exercício. 
d) Nenhuma das alternativas., 
 
39) De acordo com a lei 1809/2004 de Cerro Largo- RS: 
Art. 7º - São requisitos básicos para ingresso no 
serviço público municipal: 
 I) ser brasileiro. 
 II) ter idade mínima de dezoito anos. 
 III) estar quite com as obrigações militares e 
eleitorais.  
IV) gozar de boa saúde física e mental, comprovada 
mediante exame médico. 
 V ) ter atendido a outras condições prescritas em lei. 
VI) idade máxima fixada para o recrutamento. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) Apenas I, II, IV, V, VI. 
b) Apenas I, II, III, IV, V. 
c) Apenas  II, III, IV, VI. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
40) De acordo com  BRASIL. Presidência da República. 
Manual de Redação da Presidência da República. 
Assinale a alternativa que apresenta palavras escritas 
de forma CORRETA com a letra E: 
a) Acarear, boreal, falsear. 
b) Delapedar, destorção, calcáreo. 
c) Acremônea, embuer,desigual. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


