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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO-RS 

TELEFONISTA/RECEPCIONISTA 

  
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- TELEFONISTA/RECEPCIONISTA 
 

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   

Leia a tirinha e responda à questão a seguir: 

 
 
1) A tirinha é um gênero textual voltado ao humor, 
lendo essa tirinha anterior, como conseguimos 
identificar o humor em seu sentido.  
a) Podemos notar que os personagens estão disfarçados 
e não são chapeuzinho vermelho e o lobo mau de fato, 
isso causa riso no leitor.  
b) Podemos notar o humor na tirinha, uma vez que até 
mesmo a chapeuzinho vermelho está inclusa ao meio 
tecnológico, usando um aplicativo de localização para não 
ser engana pelo lobo. 
c) Podemos notar que o humor aparece no primeiro 
quadrinho, já que ela está cantando e dançando feliz, 
quando cai em uma casca de banana.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
2) Assim que lemos a tirinha conseguimos notar uma 
história já conhecida, dois dos personagens de um 
grande clássico dos contos de fadas foram usados 
para um novo contexto. Que nome é dado a esse 
recurso, de resgatar alguns aspectos de outras 
histórias já conhecidas e construir um novo texto? 
a) Intertextualidade.  
b) Imitação. 
c) Interpretação. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
3) Encontre o verbo na frase “ Eu conheço um atalho 
para casa da vovó” 
a) Conheço. 
b) Atalho. 
c) Casa 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
4) Ainda no trecho “ Eu conheço um atalho para casa 
da vovó” o termo grifado é classificado como:  
a) Adjetivo. 
b) Pronome. 
c)  Artigo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
5) Assinale a alternativa em que as palavras estão 
todas escritas corretamente.  
a) Acetinado, mulsumano, tristesa. 
b) Ascenção, sussetibilidade, meza. 
c) Essencial, sossego, ascensão.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
6) Sobre a concordância verbal, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
a) Nós chegaremos amanhã.  

b) Eu ouvi vários barulhos. 
c) A gente vamos dormir cedo.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
7) Assinale a alternativa CORRETA referente ao modo 
verbal. 
I) Eu gosto de cookies. 
II) Espero que você esteja bem. 
III) Não fale agora!  
a) I- modo subjuntivo, II-indicativo e III-modo imperativo. 
b) I- modo indicativo, II-modo subjuntivo e III-modo 
imperativo. 
c) I- modo imperativo, II-modo subjuntivo e III-modo 
indicativo. 

d) Nenhuma das alternativas. 
 
8) Assinale a alternativa em que um adjetivo exerce a 
função de substantivo na frase. 
a) O forte perdeu a luta. 
b) Eu estou forte, por isso vamos vencer a luta. 
c) o cara forte morreu solitário.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
9) Assinale a alternativa que o acento grave indicativo 
de crase está usado corretamente.  
a) Sairemos às nove horas em ponto. 
b) Viajarem à Roma na próxima semana.  
c) Caminhamos à paços lentos no museu.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
10) Assinale o aumentativo CORRETO de “Bala” 
a) Balão 
b) Balaço 
c) Balazorra 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
11) Quanto às regras de acentuação, assinale a 
alternativa em que TODAS as palavras são Oxítonas. 
a) Vírus, Bebê, Saúde; 
b) Grávidas, Público, Sífilis; 
c) Também, Gestação, Prevenção; 
d)  Saúde, Também, Prevenção; 
 
12) De acordo com a nova ortografia, assinale a 
alternativa em que possui palavras em que o hífen foi 
colocado de forma INCORRETA: 
a) Sob - roda, Sub - reino, Ab-rogar. 
b) Super - requintado, Super - realista, Inter-resistente. 
c) Micro-ondas, Anti-inflamatório, extra-oficial. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
13) Assinale a alternativa em que o emprego da crase 
está de forma INCORRETA: 
a) Marcaram de se encontrar às 7hs da manhã. 
b) Amanhã irei à escola, hoje não. 
c) Ele voltou à terra de seus pais. 
d) Fazemos entrega à domicílio. 
 
14) A respeito das regras sobre o emprego da crase, 
assinale a alternativa CORRETA. 
 a) Utilizamos crase antes de palavras femininas 
precedidas de artigo a. 
 b) Utilizamos crase antes de palavras que indiquem 
horas. 



4 

 

 

c) Utilizamos crase em frases que possuem locuções 
adverbiais, conjuntivas e prepositivas formadas por 
palavras femininas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
15) Assinale a alternativa que corresponda somente 
classes de palavras variáveis. 
a) Substantivo, artigo, adjetivo, pronome e numeral. 
b) Substantivo, artigo, advérbio, pronome e numeral. 
c) Substantivo, artigo, adjetivo, preposição e numeral. 
d) Substantivo, artigo, adjetivo, conjunção e numeral. 

 
 
 INFORMÁTICA  

16) Assinale a alternativa correta. O ________ é o 
cérebro do micro, encarregado de realizar a maior 
parte das tarefas matemáticas. Ele é também, o 
componente físico onde são usadas as tecnologias de 
fabricação mais recentes. 
a) sistema operacional  
b) cooler  
c) processador  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
17) Assinale a alternativa correta, os antivírus ou 
antimalwares, são programas concebidos para 
prevenir, detectar e eliminar vírus de computador e 
outros tipos de softwares nocivos, segue abaixo 
alguns vírus combatidos pelos antivírus: 
a) PAD Mouse – BIOS – PLUG AND PLAY. 
b) TROJAN HORSE – WORM – ADWARE. 
c) Cooler – TCP/IP – Router. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 18) Assinale a alternativa correta, para o 
procedimento, onde todos os programas são fechados 
e posteriormente é possível iniciar a área de trabalho 
com outro usuário, sem realizar a reinicialização do 
sistema. 
a) LOGOFF E LOGIN 
b) troca de senha. 
c) SHUT DOWN REBOOT 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
19)  Assinale a alternativa correta, é uma grande placa 
de circuitos onde são encaixados os outros 
componentes, ela recebe o processador, as memórias, 
os conectores de teclado, mouse e impressora. 
a) PLACA de Vídeo. 
b) FAX Modem.  
c) PLACA MAE. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
20) Assinale a alternativa correta, o Microsoft Office é 
uma suíte de aplicativos para escritório, que contém 
programas como processador de texto, planilha de 
cálculo, apresentação gráfica e gerenciador de tarefas, 
de e-mails e contatos, essas são conhecidas como:   
a) WORD, EXCEL, POWER POINT e OUTLOOK. 
b) WRITER, CALC, PRESENTER e THUNDERBIRD. 
c) GOOGLE DOCS, DROPBOX e BING. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

 

 
LEGISLAÇÃO 

21) De acordo com a Constituição do Estado do Rio 
Grande Do Sul, Art. 1°.:  
a) No Estado é vedado os poderes do cidadão, onde os 
mesmos não têm direito de expressão e quem exerce as 
tarefas são os poderes públicos.  
b) São Poderes do Estado, independentes e harmônicos 
entre si, o Representativo, o Libertativo e o Judiciário. 
c) O Estado do Rio Grande do Sul proclama os princípios 
fundamentais e os direitos individuais, coletivos, sociais e 
políticos a todas as pessoas no âmbito de seu território.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
22) O que cita na Constituição do Estado do Rio 
Grande do Sul no Art. 2°.? 
a) A soberania popular será exercida por sufrágio 
universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para 
todos e, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo 
e iniciativa popular.  
b) As pessoas têm direitos diferentes, dependendo de 
raça, cor, classe social, integrantes da família e caráter.  
c) É assegurada a escolha e a liberdade para a eleição, 
extinguindo a obrigação do voto e proibindo as 
manifestações populares.  
d) Nenhuma das alternativas. 

 
23) Referente a Constituição do Estado do Rio Grande 
do Sul, em seu CAPÍTULO II, Da Educação, Da Cultura, 
Do Desporto, Da Ciência E Tecnologia, Da 
Comunicação Social E Do Turismo, Seção I. Assinale a 
alternativa CORRETA: 
a) Art. 196.  A educação, direito de todos e dever do 
Estado e da família, baseada na justiça social, na 
democracia e no respeito aos direitos humanos, ao meio 
ambiente e aos valores culturais, visa ao desenvolvimento 
do educando como pessoa e à sua qualificação para o 
trabalho e o exercício da cidadania.  
b) Art. 198. O Estado complementará o ensino público 
com programas de transferência para escolas privadas, já 
que o ensino público não tem condições de manter um 
bom aprendizado.  
c) Art. 199. É dever da polícia rodoviária garantir o ensino 
fundamental, público, obrigatório e gratuito, inclusive para 
os que não tiveram acesso a ele na idade própria. 
d) Nenhuma das alternativas.  

 
24) Segundo o Art. 200 da Constituição do Estado do 
Rio Grande do Sul, o acesso ao ensino obrigatório e 
gratuito é direito público subjetivo. Sendo assim, 
assinale a alternativa INCORRETA:  
a) §  1.º  O não-oferecimento do ensino obrigatório e 
gratuito ou a sua oferta irregular, pelo Poder Público, 
importam responsabilidade da autoridade competente. 
b) §  3.º  Compete ao Estatuto da Criança e do 
Adolescente, articulado com os hospitais particulares, 
recensear os educandos para o ensino fundamental, 
fazendo-lhes a chamada anualmente. 
c) §  4.º  A comprovação do cumprimento do dever de 
frequência obrigatória dos alunos do ensino fundamental 
será feita por meio de instrumento apropriado, regulado 
em lei. 
d) Nenhuma das alternativas. 
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25) De acordo com o Art. 215 da Constituição do 
Estado do Rio Grande do Sul, o Poder Público 
garantirá o atendimento em creches e pré-escolas às 
crianças de zero a seis anos. Sendo assim, considere 
as afirmativas abaixo: 
I) §  1.º  Nas escolas públicas de ensino fundamental 
dar-se-á, obrigatoriamente, atendimento ao pré-
escolar.  
II) §  2.º A atividade de implantação, controle e 
supervisão de creches e pré-escolas fica a cargo dos 
pais e babás dos alunos. 
III) §  3.º A instituição de ensino manterá um sistema 
de bibliotecas escolares na rede privada e exigirá a 
existência de bibliotecas, com a opção de compra e 
venda de livros.  
Quais as alternativas INCORRETAS? 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I e III. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
26) Referente a Lei Orgânica do Município de Cerro 
Largo- RS, em seu TÍTULO I, Da Organização Do 
Município, CAPÍTULO I, Disposições Preliminares, Art. 
1º: 
a) As Sessões da Câmara serão privadas aos políticos e o 
voto é secreto por urnas de papel, somente nos casos 
previstos nesta Lei Orgânica e no Regimento Interno. 
b) São símbolos do Estado a Bandeira Brasileira, o Hino 
Farroupilha e as Armas, tradicionais. 
c) O Município de Cerro Largo, parte integrante da 
Republica Federativa do Brasil e do Estado do Rio Grande 
do Sul, organiza-se autônomo, regendo-se por esta Lei 
Orgânica e demais Leis que adotar, respeitados os 
princípios estabelecidos nas Constituições Federal e 
Estadual. 
d) Nenhuma das alternativas.  

 
27) Sobre a Lei Orgânica do Município de Cerro Largo- 
RS, em seu TÍTULO I, Da Organização Do Município, 
CAPÍTULO I, Disposições Preliminares: 
a) Art. 5º. A autonomia do Município se expressa pela 
eleição direta do Prefeito, que compõe o Poder Judiciário 
Estadual. 
b) Art. 3º. É mantido o atual território do Município, cujos 
limites só poderão ser alterados nos termos da Legislação 
Estadual. 
c) Art. 2º. São Poderes do Município, dependentes entre 
si, o Legislativo e o Regressivo. O cidadão investido na 
função de um deles pode exercer a de outro.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
28) Referente ao Art. 211 da Constituição do Estado do 
Rio Grande do Sul, em seu CAPÍTULO II, DA 
EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO DESPORTO, DA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 
E DO TURISMO, Seção I, o que o Estado promoverá? 
a) Política com vista à formação profissional nas áreas do 
ensino público estadual em que houver carência de 
professores; cursos de atualização e aperfeiçoamento aos 
seus professores e especialistas nas áreas em que estes 
atuarem, e em que houver necessidade; política especial 
para formação, em nível médio, de professores das séries 
iniciais do ensino fundamental. 

b) Cursos de gastronomia para os professores 
apresentarem alimentos saudáveis e apetitosos aos seus 
alunos.  
c) A implantação de impostos para aumentar a segurança 
e o policiamento nas ruas do Município de Cerro Largo.  
d) Nenhuma das alternativas.  

 
29) Segundo a Constituição do Estado do Rio Grande 
do Sul, CAPÍTULO II 
DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO DESPORTO, DA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 
E DO TURISMO, Seção I, Da Educação é CORRETO 
afirmar:  
a) Art. 209.  O ensino religioso, de matrícula facultativa, 
constituirá disciplina dos horários externos das escolas 
públicas do ensino fundamental e médio, como uma 
matéria extra e opcional.  
b) Art. 211. Na organização do sistema estadual de 
ensino, não serão considerados profissionais do 
magistério público estadual, os professores e os 
especialistas de educação. 
c) Art. 213.  As escolas públicas estaduais contarão com 
conselhos escolares, constituídos pela direção da escola e 
representantes dos segmentos da comunidade escolar, na 
forma da lei. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
30) O que dispõe a LEI Nº 1809/2004 de Cerro Largo - 
RS?  
a) Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos do Município e dá outras providências.  
b) Dispõe que o individuo que comprometer a ordem 
pública ou a segurança das pessoas, será recolhido a um 
estabelecimento de alienados.  
c) Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui 
normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, 
Estados e Municípios.  
d) Nenhuma das alternativas.  

 
31) Segundo o Art. 1º da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, TÍTULO I, Dos Princípios 
Fundamentais, a República Federativa do Brasil, 
formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 
Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: 
a) O pluralismo político, a cidadania e a medicina.  
b) A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa 
humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa 
e o pluralismo político. 
c) A paz, a desigualdade dos estados e o repúdio ao 
terrorismo.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
32) Assinale a alternativa CORRETA sobre a 
Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988. 
a) Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil: construir uma sociedade alienada, 
honesta e solidária; e garantir o desenvolvimento familiar. 
b) Art. 2º. São Poderes da União, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário.  
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c) Art. 6º. A República Federativa do Brasil buscará a 
integração econômica, política, social e cultural dos povos 
da Europa, visando à formação de uma comunidade 
europeu-brasileira de nações. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
33) No que se refere ao Art. 5º da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, TÍTULO II, Dos 
Direitos e Garantias Fundamentais, CAPÍTULO I, Dos 
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, todos são 
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
a) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei. 
b) Homens e mulheres possuem direitos e obrigações 
distintas nos termos desta Constituição. 
c) É proibida a manifestação do pensamento, sendo 
vedado o anonimato. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
34) O Presidente da República é o chefe de Estado e 
de governo da República Federativa do Brasil.  O 
presidente da República escolhe livremente seus 
auxiliares diretos, os ministros de Estado, sem haver 
nenhuma interferência por parte do parlamento, que 
no caso brasileiro, é o Congresso Nacional. No que diz 
respeito a isso, assinale a alternativa CORRETA: 
a) O Brasil é uma república 
federativa presidencialista desde 03 de novembro de 
1500, quando um golpe militar comandado por Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, pôs fim ao Império do Brasil 
b) O mandato do presidente da República do Brasil é de 
três anos com direito a duas disputas pela reeleição. A 
atual Constituição de 1988 havia fixado inicialmente 
mandato de cinco anos sem reeleição.  
c) Eurico Gaspar Dutra, Juscelino Kubitschek, Ernesto 
Geisel e José Sarney foram os presidentes que exerceram 
mandatos de cinco anos. O único presidente a exercer o 
mandato de seis anos foi João Figueiredo, por força 
da Emenda constitucional.  
d) Nenhuma das alternativas.  

  
35) No Brasil, alguns dos presidentes eleitos pelo voto 
direto que cumpriram integralmente seus mandatos 
foram: 
a) Prudente de Morais, Luiz Inácio Lula da Silva e 
Fernando Henrique Cardoso.  
b) Venceslau Brás, João Dutra e Artur Bernardes.  
c) Dilma Rousseff, Michel Temer e Eduardo Lopes.  
d) Nenhuma das alternativas.  

 
36) Em referência a Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, CAPÍTULO II, Da 
Seguridade Social, Seção I, Disposições Gerais, 
assinale a alternativa CORRETA: 
a) Art. 195. A seguridade social será financiada por todo o 
governo, de forma indireta, nos termos da intuição 
humana, mediante recursos provenientes dos Impostos, 
do Distrito Federal e do Presidente da República.  
b) Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 

sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à 
saúde, à previdência e à assistência social. 
c) Art. 196. É competência do Estado do Rio Grande do 
Sul, em comum com a União e os Municípios, zelar pela 
guarda das crianças e das instituições democráticas, além 
de conservar o patrimônio público.  
d) Nenhuma das alternativas.  

 
37) Referente ao Manual de Redação da Presidência da 
República, CAPÍTULO II, As Comunicações Oficiais, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
a) O vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas 
aos Chefes de Poder é Digníssimo Cavalheiro.   
b) O emprego dos pronomes de tratamento obedece a 
secular tradição. É de uso consagrado “Vossa Excelência” 
para as seguintes autoridades: do Poder Executivo, do 
Poder Legislativo e do Poder Judiciário. 
c) O pronome de tratamento Vossa Santidade, é usado em 
comunicações dirigidas ao Papa. 
d) Nenhuma das alternativas.  

 
38) De acordo com o Art. 203 da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, SEÇÃO IV, Da 
Assistência Social, a mesma será prestada a quem 
dela necessitar, independentemente de contribuição à 
seguridade social, e tem por objetivos: 
a) A proteção das mulheres da Lei Maria da Penha e a 
condenação dos homens denunciados.  
b) A proteção de animais, moradores de rua, crianças 
abandonadas, adolescentes infratores, e idosos 
debilitados; a garantia de um salário mínimo de benefício 
mensal a qualquer pessoa, que comprove não possuir 
meios de prover à própria manutenção. 
c) A proteção à família, à maternidade, à infância, à 
adolescência e à velhice; o amparo às crianças e 
adolescentes carentes; a promoção da integração ao 
mercado de trabalho; a habilitação e reabilitação das 
pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua 
integração à vida comunitária; e a garantia de um salário 
mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de 
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios 
de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por 
sua família, conforme dispuser a lei. 
d) Nenhuma das alternativas.  

 
39) Em relação a Constituição do Estado do Rio 
Grande do Sul, CAPÍTULO II, Da Educação, Da Cultura, 
Do Desporto, Da Ciência e Tecnologia, Da 
Comunicação Social e Do Turismo, SEÇÃO II, Da 
Cultura, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Art. 220. É dever das instituições privadas proteger e 
estimular as manifestações culturais dos diferentes grupos 
étnicos formadores da sociedade rio-grandense.  
b) Art. 221. Constituem direitos culturais garantidos pelo 
Prefeito do Paraná: a liberdade de criação e expressão 
artísticas; e o acesso à educação artística e ao 
desenvolvimento da criatividade.  
c) Art. 222.  O Poder Público, com a colaboração da 
comunidade, protegerá o patrimônio cultural, por meio de 
inventários, registros, vigilância, tombamentos, 
desapropriações e outras formas de acautelamento e 
preservação. 
d) Nenhuma das alternativas.  
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40) Sobre o Art. 232 da Constituição do Estado do Rio 
Grande do Sul, CAPÍTULO II, Da Educação, Da Cultura, 
Do Desporto, Da Ciência e Tecnologia, Da 
Comunicação Social e Do Turismo, SEÇÃO III, Do 
Desporto, é dever do Estado fomentar e amparar o 
desporto, o lazer e a recreação, como direito de todos, 
mediante: 
I) A promoção prioritária do desporto educacional, em 
termos de recursos humanos, financeiros e materiais 
em suas atividades-meio e fim.  
II) A garantia de condições para a prática de educação 
física, do lazer e do esporte ao deficiente físico, 
sensorial e mental. 
III)  A formação e o aperfeiçoamento de recursos 
manuais para a ciência, além do não incentivo à 
pesquisa no campo da educação física, da 
biomedicina, do lazer e da recreação. 
Quais dessas afirmativas encontram-se CORRETAS? 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I e III. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


