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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem esse Concurso Público.  

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 ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, 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 três 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! 

 

FISCAL DE OBRAS, INSPETOR SANITÁRIO, 
INSPETOR TRIBUTÁRIO, MONITOR DE ESCOLA, 

OFICIAL ADMINISTRATIVO E 
SECRETÁRIO DE ESCOLA
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 15 referem-se ao texto abaixo.  

        

Ser mentalmente flexível: habilidade essencial no século XXI 
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O historiador israelense Yuval Noah Harari é uma das mentes mais brilhantes da atualidade. 

Ele esteve no Brasil em novembro de 2019 participando de congressos e de diversas entrevistas. 

Nas palavras dele, “pela primeira vez na História não fazemos ideia de como estará o mercado 

de trabalho daqui a 30 anos e de que habilidades as pessoas precisarão. Por toda a História, 

prever o futuro tem sido difícil, é claro – o que vai acontecer na política, e assim por diante – mas 

no tocante __ habilidades básicas de que as pessoas precisam, a mudança era muito mais lenta, 

então você sabia o que ensinar __ próxima geração. Mas agora não fazemos ideia sobre quais 

habilidades as pessoas vão precisar em 2040 ou 2050. A única coisa de que temos certeza é que 

elas vão precisar continuar aprendendo e continuar se reinventando por toda a vida. Não é uma 

questão de aprender uma profissão aos 20 e poucos anos e trabalhar naquela profissão pelo resto 

da vida. Não. Você terá que mudar várias vezes”. E continua: “portanto, o mais importante é 

como ensinar às pessoas que elas devem continuar mudando por toda a vida. E isso é 

extremamente importante e extremamente difícil, porque mudanças são estressantes e, 

especialmente após certa idade, as pessoas não gostam de ficar mudando repetidas vezes. Mas 

no século XXI isso será uma necessidade. Portanto, esse é um insight vital: você não deve se 

concentrar numa habilidade em particular, por exemplo, ‘vamos ensinar às pessoas como 

programar computadores’ ou ‘vamos ensinar chinês às pessoas’. Precisamos ensinar as pessoas 

a serem mentalmente flexíveis”. 

Harari conta bastante em seus livros sobre a evolução tecnológica e o desenvolvimento da 

Inteligência Artificial. Tudo isso já está tornando as mudanças muito mais aceleradas e a 

obsolecência de alguns empregos e serviços uma realidade. Se você não buscar essa flexibilidade 

mental, infelizmente, será passado para trás. Achei bem importante ele tocar no assunto das 

pessoas que evitam a todo custo as mudanças, pelo fato de estas serem estressantes e 

desafiadoras. Mas, convenhamos, a vida é desafiadora! Ao contrário do que muitos pensam, isso 

é uma coisa boa, pois de certa forma nos força a sair da inércia, incitando-nos a muitas vezes 

despertarmos potenciais que estão adormecidos dentro da gente. 

No mundo atual, uma pergunta que deve estar presente com relação ao nosso trabalho é: 

“esse trabalho continuará sendo importante, sendo relevante, tendo demanda nos próximos 20, 

30, 40 anos?”. Certamente essa é uma pergunta difícil, porém necessária. Aqueles trabalhos 

voltados a atividades mecânicas repetitivas ou que envolvam softwares que estão em 

desenvolvimento, quem trabalha com eles precisa ficar bastante antenado para a possibilidade 

de ser substituído pelas máquinas ou softwares ultra-avançados. Quando o Harari fala em 

aprender, é lógico que ele está falando também em estudar. O estudo não necessariamente 

precisa estar vinculado a uma faculdade, universidade ou curso técnico. Você pode aprender por 

meio, inclusive, de tutoriais na internet ou cursos online. 

Percebo a existência de um movimento global no qual os contratantes estão vendo cada 

vez mais os indivíduos para além dos seus currículos, mas analisando também suas habilidades 

sociais, comunicacionais, emocionais, etc. Diria que essa mente flexível é como a mente de uma 

criança, que é ávida pela aprendizagem, por saber como as coisas funcionam, como desvendar 

os grandes mistérios. No século XXI, mais do que nunca precisamos ter esse olhar curioso, essa 

vontade de aprender mais e mais a cada dia. Os grandes educadores costumam dizer isso, as 

crianças têm essa curiosidade inata e, à medida que vão crescendo, vão deixando que ela 

arrefeça por conta de uma série de fatores, sendo um deles o medo de errar, o medo de falhar. 

Mas pense! Como podemos aprender algo novo sem errar, sem ter dificuldades? 

A flexibilidade é uma postura que envolve a humildade de saber que se é um eterno 

aprendiz e que se desconhece bem mais coisas do que se conhece. Essa é a dinâmica da vida, 

um eterno mergulho no desconhecido, dia após dia, ano após ano. Torna-se salutar ver de forma 

positiva a flexibilidade mental, pois ela é, na realidade, uma bela virtude. 
 

(Disponível em https://www.contioutra.com/ser-mentalmente-flexivel-habilidade-essencial-no-seculo-xxi/ 
– texto adaptado especialmente para esta prova.) 

 

 

 

 

https://www.contioutra.com/ser-mentalmente-flexivel-habilidade-essencial-no-seculo-xxi/
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QUESTÃO 01 – Considere os seguintes sinônimos apresentados ao lado das palavras extraídas do 

texto, verificando se podem substituí-las sem prejudicar o contexto em que ocorrem: 

 

A) brilhantes (l. 01) – luzidias. 

B) lenta (l. 06) – funesta. 

C) tutoriais (l. 35) – pesquisas. 

D) ávida (l. 39) – tépida. 

E) inata (l. 42) – referente. 

 

 

QUESTÃO 02 – Sobre a grafia de termos localizados no texto, considere as seguintes afirmações: 

 

I. “obsolecência” (l. 21) está escrito corretamente. 

II. “trás” (l. 22) está escrito incorretamente, pois o correto é escrever “traz”. 

III. “ultra-avançados” (l. 32) está escrito corretamente.  

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 03 – Com base no que estabelece a Nomenclatura Gramatical Brasileira, “certas palavras, 

por não se poderem enquadrar entre os advérbios terão classificação à parte”. É o caso do termo 

“infelizmente” (l. 22), classificado como uma palavra denotativa de: 

 

A) Realce. 

B) Afetividade. 

C) Inclusão. 

D) Limitação. 

E) Retificação. 

 

 

QUESTÃO 04 – No excerto “Diria que essa mente flexível é como a mente de uma criança, que é 

ávida pela aprendizagem, por saber como as coisas funcionam, como desvendar os grandes mistérios”, 

a primeira vírgula foi empregada para separar: 

 

A) Orações justapostas assindéticas. 

B) Um predicativo. 

C) Um adjunto adverbial. 

D) Uma expressão retificativa. 

E) Uma oração adjetiva explicativa. 

 

 

QUESTÃO 05 – Considerando-se somente o que é explicitado pelo texto, é correto afirmar que: 

 

A) O historiador israelense Yuval Noah Harari entende que é a primeira vez nos últimos 30 anos que 

não fazemos ideia de como o mercado de trabalho está funcionando na atualidade. 

B) Há uma tendência, segundo o historiador israelense Yuval Noah Harari, na qual quem aprende uma 

profissão aos 20 e poucos anos trabalhe nela até a aposentadoria. 

C) A busca da flexibilidade mental pode encaminhar o indivíduo em direção ao retrocesso em sua 

carreira profissional. 

D) Conteúdos disponíveis na internet também permitem que uma pessoa aprenda, não estando o 

estudo necessariamente atrelado ao mundo acadêmico ou às formações técnicas. 

E) Contratantes estão analisando candidatos a empregos em função de suas habilidades técnicas 

demonstradas em currículos, priorizando as competências biológicas por eles adquiridas. 
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QUESTÃO 06 – Na oração “Harari conta bastante em seus livros sobre a evolução tecnológica e o 

desenvolvimento da Inteligência Artificial”, o item sublinhado cumpre, sintaticamente, a função de: 
 

A) Objeto direto. 

B) Objeto indireto. 

C) Predicativo do sujeito. 

D) Complemento nominal. 

E) Agente da passiva. 
 

 

QUESTÃO 07 – Sobre o fragmento adaptado “Aqueles trabalhos voltados a atividades mecânicas 

repetitivas, quem trabalha com eles precisa ficar bastante antenado para a possibilidade de ser 

substituído pelas máquinas”, se o pronome “aqueles” for flexionado no singular, quantas outras 

palavras precisariam ter a grafia modificada para garantir a correta concordância verbo-nominal? 
 

A) Três. 

B) Quatro. 

C) Cinco. 

D) Seis. 

E) Sete. 
 

 

QUESTÃO 08 – Para assegurar a coesão das ideias expostas no penúltimo parágrafo do texto, o 

pronome “ela” (l. 42), que aparece grifado, está retomando anaforicamente o termo ou expressão: 
 

A) mente flexível (l. 38). 

B) criança (l. 39). 

C) ávida (l. 39). 

D) vontade de aprender (l. 41). 

E) curiosidade inata (l. 42). 
 

 

QUESTÃO 09 – A locução conjuntiva “à medida que” (l. 42), em destaque no texto, exprime a ideia 

de: 
 

A) Condicionalidade. 

B) Alternância. 

C) Proporcionalidade. 

D) Finalidade. 

E) Conformidade. 
 

 

QUESTÃO 10 – As linhas tracejadas situadas no primeiro parágrafo são, correta e respectivamente, 

preenchidas com: 
 

A) as – a  

B) às – à 

C) à – à 

D) as – à 

E) às – a 
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QUESTÃO 11 – Assinale a alternativa que mostra uma palavra, retirada do texto, constituída por 

dígrafo que representa vogal nasal. 
 

A) Habilidades. 

B) Única. 

C) Livros. 

D) Desafiadora. 

E) Bastante. 

 

 

QUESTÃO 12 – O termo “virtude” (l. 48) é decorrente do processo de formação de palavras 

denominado derivação: 

 

A) Parassintética. 

B) Prefixal. 

C) Sufixal. 

D) Imprópria. 

E) Regressiva. 

 

 

QUESTÃO 13 – Assinale a alternativa que exibe a conversão correta da voz ativa para a voz passiva 

na oração “Percebo a existência de um movimento global”. 

 

A) A existência de um movimento global é percebida por mim. 

B) Por mim, um movimento global existe e é perceptível. 

C) Existe um movimento global que é perceptível. 

D) Percebe-se que um movimento global existe. 

E) De um movimento global é percebida a existência. 

 

 

QUESTÃO 14 – Tomando-se exclusivamente o que é expresso pelo texto, analise as seguintes 

asserções e a relação proposta entre elas: 

 

I. É pertinente, a cada um, fazer a pergunta acerca do trabalho hoje desempenhado, a fim de 

examinar se ele terá relevância nas próximas décadas. 

 

PORQUE 

 

II. A tecnologia pode gerar substituição da mão de obra em atividades que são executadas por 

softwares ou assumidas por máquinas. 
 

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta. 
 
A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.  
B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.  
C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.  
D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.  
E) As asserções I e II são proposições falsas.  
 

 

QUESTÃO 15 – Na oração “Os grandes educadores costumam dizer isso” (l. 41), o sujeito é: 

  

A) Composto. 

B) Expresso. 

C) Oculto. 

D) Indeterminado. 

E) Inexistente. 
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MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 16 – Um determinado clube aquático reduziu o valor da associação em 30% para vender 

mais títulos. Quando passaram-se 30 dias, aumentaram o valor da associação em 15% e depois de 

mais 30 dias, aumentaram o valor da associação em mais 15%. Isso quer dizer que, após os 60 dias 

o valor da associação: 
 

A) Voltou ao valor original. 

B) Valorizou mais de 7%. 

C) Desvalorizou mais de 7%. 

D) Valorizou mais de 10%. 

E) Desvalorizou mais de 10%. 
 

 

QUESTÃO 17 – Qual foi a taxa mensal de uma aplicação, sob regime de juros simples, de um capital 

de R$ 3.000,00, durante 4 bimestres, para gerar juros de R$ 240,00? 
 

A) 8%. 

B) 5%. 

C) 3%. 

D) 2%. 

E) 1%. 
 

 

QUESTÃO 18 – Assinale a alternativa que define, corretamente, a função de 1º grau que gerou o 

gráfico abaixo. 
 

 
A) 4x + 4 

B) 2x + 4 

C) X² + 4x + 4 

D) X² + 4x 

E) X + 12 

 
 

QUESTÃO 19 – Uma máquina a laser corta 1.700 cartões de papel a cada 15 minutos. Quanto tempo 

irá demorar para cortar 20.400 cartões iguais aos primeiros? 
 

A) 6 horas. 

B) 5 horas. 

C) 4 horas. 

D) 3 horas. 

E) 2 horas. 
 

 

QUESTÃO 20 – Quanto mede 
3

4
 do comprimento de um círculo cujo diâmetro é de 12 cm?             

(utilizar π = 3,14) 
 

A) 37,68 cm. 

B) 28,26 cm. 

C) 19,63 cm. 

D) 10,28 cm. 

E) 3,14 cm. 

-5
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QUESTÃO 21 – Determine o valor de x no seguimento abaixo, sabendo que a e b são retas paralelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) 10. 

B) 15. 

C) 30. 

D) 45. 

E) 60. 

 

 

QUESTÃO 22 – Pedro Ernesto trabalha como arquivista de uma grande empresa. Todas as semanas 

ele recebe uma quantidade de processos para arquivar. Hoje, ele já arquivou 30% da demanda 

semanal, ou seja, 81 processos. Quantos processos, da demanda semanal, ele ainda tem para 

arquivar? 

 

A) 270. 

B) 250. 

C) 239. 

D) 209. 

E) 189. 

 

 

QUESTÃO 23 – Quanto mede, em cm, a diagonal de um quadrado cuja área mede 49 cm²? 

 

A) 7. 

B) 2√7. 

C) √7. 

D) 7√2. 

E) 2. 

 

 

QUESTÃO 24 – A partir da seguinte função: 
3𝑥+6

4
, qual das alternativas abaixo apresenta um 

elemento do domínio que fará com que a imagem pertença ao conjunto dos números naturais? 

 

A) -1. 

B) -2. 

C) 0. 

D) 1. 

E) 3. 

 

 

QUESTÃO 25 – Uma moto percorre 240 km utilizando 20 litros de gasolina e 300 ml de óleo. Para 

percorrer 360 km, qual a quantidade de gasolina (em litros) e de óleo (em ml), respectivamente, que 

será preciso? 

 

A) 25 litros e 750 ml. 

B) 28 litros e 600 ml. 

C) 30 litros e 450 ml. 

D) 32 litros e 450 ml. 

E) 30 litros e 500 ml. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 

QUESTÃO 26 – O nome da cidade Santo Augusto originou-se: 

 

A) Do Padre Augusto, que na época da colonização, realizava a catequização dos indígenas. 

B) Do padroeiro da cidade, o Santo Augusto. 

C) Do significado da palavra Augusto, que em tupi-guarani, quer dizer “alto como o sol”. 

D) Do significado da palavra Augusto, que no latim Augustus, quer dizer “sagrado”, “consagrado”, 

“extraordinário. 

E) Da Fazenda Augusto, que pertencia a João Batista Chagas, dono da grande parte das terras dessa 

região.  

 

 

QUESTÃO 27 – Segundo a história de Santo Augusto, antes de obter a definitiva nomenclatura, o 

município já fora conhecido como: 

 

I. Boca da Picada. 

II. Fazenda Pompílio. 

III. Rincão de São Jacob. 

 

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 28 – Em janeiro desse ano, inúmeros noticiários falaram sobre os erros nas notas do 

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 e sobre problemas encontrados no Sistema de Seleção 

Unificada (SiSU) 2020/1. Em 18/01/2020, o atual Ministro da Educação, ____________________, 

admitiu que houve um erro nas pontuações de algumas provas do segundo dia do exame e, em 20 de 

janeiro, o Inep confirmou que foram atingidos pela falha mais de 5 milhões de participantes, os quais 

tiveram suas notas corrigidas após revisão. (Texto adaptado. Fonte: 

vestibular.brasilescola.uol.com.br). 

 

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

 

A) Abraham Weintraub 

B) Alexandre Lopes 

C) José Mendonça Bezerra Filho  

D) Ricardo Vélez Rodrígues 

E) Rossieli Soares da Silva 

 

 

QUESTÃO 29 – Leia a seguinte notícia: “Subiu para 908 o número de mortes pelo novo coronavírus, 

informou em 10/02 o governo chinês. Em toda a China, 40.171 casos de infecção pelo vírus foram 

confirmados e 23.589 estão sob suspeita”. (Fonte: g1.globo.com, de 10/02/2020). Qual o nome da 

província da China, considerada um dos epicentro da doença, em que a maioria dos casos foram 

confirmados? 

 

A) Filipinas. 

B) Hubei. 

C) Osaka. 

D) Singapura. 

E) Tóquio. 
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QUESTÃO 30 – Leia a seguinte reportagem: “Ano de seu centenário, 2020 terá série de lançamentos 

que lembrarão vida e obra da escritora. Ela pintava quadros e escrevia catálogos de artes visuais. Era 

uma figura agregadora e promovia o diálogo entre escritores latino-americanos. Considerava-se tímida, 

mas participava de diferentes grupos literários e trocava cartas com João Cabral de Melo Neto e Rubem 

Braga. Em 9 de dezembro de 2020, serão completados cem anos de nascimento da autora de 

__________________. (Texto adaptado. Fonte: gauchazh.clicrbs.com.br, de 19/12/2019). 

Naturalizada como brasileira depois da mudança de país com a família, Clarice Lispector é considerada 

uma das maiores escritoras e poetisas da literatura contemporânea.  

 

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

 

A) Macunaíma. 

B) Morte e Vida Severina. 

C) A Hora da Estrela. 

D) Clarissa. 

E) Grande Sertão Veredas. 
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LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 31 – Está previsto na Constituição Federal que a educação, um direito de todos e dever 

do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho. Quanto aos princípios sobre os quais o ensino será ministrado, analise as assertivas a 

seguir: 

 

I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 

II. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e 

privadas de ensino. 

III. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 

 

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 32 – Considerando a Lei Orgânica, o que NÃO configura um bem do Município? 

 

A) Bens que atualmente lhe pertencem. 

B) Bens que vierem a ser-lhe atribuídos. 

C) Todas as coisas, móveis ou imóveis, que, a qualquer título, estejam sob seu domínio. 

D) Os direitos e ações que, a qualquer título, estejam sob seu domínio. 

E) Toda a receita proveniente da exploração de petróleo, gás natural e demais recursos minerais 

existentes em seu território. 

 

 

QUESTÃO 33 – Segundo a Lei Orgânica, cabe exclusivamente à Câmara Municipal, 

independentemente da sanção do Prefeito: 

 

A) Apreciar os atos de concessão e ou permissão e os de renovação de concessão e/ou permissão de 

serviços de transportes coletivos. 

B) Dispor sobre o sistema tributário municipal, arrecadação e distribuição de suas rendas. 

C) Tratar sobre a transferência temporária da sede do Governo Municipal. 

D) Deliberar sobre organização das funções fiscalizadoras da Câmara Municipal. 

E) Preceituar sobre criação, organização e supressão de distritos. 

 

 

QUESTÃO 34 – De acordo com a Lei Orgânica, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial do Município e das entidades da administração direta e indireta, quanto à 

legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será 

exercida:  

 

I. Pela Câmara Municipal, mediante controle externo. 

II. Pela população, através de um comitê de representantes formado por um membro de cada bairro 

ou distrito. 

III. Pelo sistema de controle interno de cada Poder. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 35 – Conforme a Lei Orgânica, informações como dívidas do Município, por credor, com as 

datas dos respectivos vencimentos, inclusive das dívidas a longo prazo e encargos decorrentes de 

operações de crédito, informando sobre a capacidade de a Administração Municipal realizar operações 

de crédito de qualquer natureza e situação dos servidores do Município, seu custo, quantidade e órgãos 

em que estão lotados e em exercício, dentre outras, devem ser repassadas: 
 

A) Semestralmente, do Prefeito em exercício à Câmara de Vereadores. 

B) Do Prefeito Municipal ao seu sucessor, em até trinta dias antes do término do mandato. 

C) Da equipe de Administração Municipal à população, quarenta e cinco dias após a posse do novo 

Prefeito. 

D) Da Câmara de Vereadores ao Secretário de Administração, sempre que solicitado. 

E) Ao Prefeito Municipal pela Secretaria de Finanças, no prazo de quarenta e cinco dias após o 

recebimento do pedido. 
 

 

QUESTÃO 36 – Três amigos conversam sobre a forma como a frequência do servidor será controlada: 
 

 Aline: “Apenas através do ponto é possível saber se a pessoa compareceu ao trabalho”. 

 Maria: “Discordo, Aline. Há casos em que as pessoas não estão sujeitas ao ponto, então deve ser 

seguido o que diz no regulamento que esses servidores devem seguir”. 

 Otávio: “Gurias, vocês duas estão certas. E ainda digo: de forma alguma é possível dispensar o 

servidor do registro do ponto e abonar faltas ao serviço”. 
 

Com base no Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Santo Augusto/RS, qual das 

pessoas acima está correta em sua afirmação? 
 

A) Somente a Aline. 

B) Somente a Maria. 

C) Somente o Otávio. 

D) Somente a Aline e Otávio. 

E) Aline, Maria e Otávio. 
 

 

QUESTÃO 37 – Analise as afirmações a seguir sobre as diárias, considerando o Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos do Município de Santo Augusto/RS. Qual está correta? 
 

A) O servidor que receber diárias e não se afastar da sede deverá devolver o valor equivalente a três 

dias, nos casos em que a previsão de afastamento for igual ou superior a esse período. 

B) As diárias serão pagas ao servidor que, por interesse de alguns colegas de repartição, se deslocar 

para estudo. 

C) O valor concedido ao servidor a título de diárias destina-se somente para cobrir despesas de 

pousada. 

D) As concessões de diárias serão regulamentadas por lei específica. 

E) Nos deslocamentos para a capital do Estado e fora deste, as diárias sofrerão acréscimo de 30% 

(trinta por cento) e 40% (quarenta por cento), respectivamente. 
 

 

 

(  ) Para exercício de função de confiança. 

(  ) Em casos previstos em leis específicas. 

(  ) Para cumprimento de convênio. 
 

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

A) V – V – V. 

B) V – F – V. 

C) F – V – F. 

D) F – F – F. 

E) F – V – V. 

QUESTÃO 38 – Leila é servidora pública municipal. Sabe que, de acordo com o Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos do Município de Santo Augusto/RS, poderá ser cedida para exercício em outro 

órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados e dos Municípios, bem como entidades privadas 

que têm como finalidade a promoção da saúde e da educação sem fins lucrativos, em algumas 

hipóteses. Sendo assim, analise as seguintes assertivas e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
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QUESTÃO 39 – O Município garantirá aos seus servidores ocupantes de cargos efetivos o Plano de 

Seguridade Social composto das prestações discriminadas no Título VII do Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos do Município de Santo Augusto/RS. Sobre o tema, é INCORRETO afirmar que: 

 

A) O Plano de Seguridade Social é uma forma de garantir meios de subsistência em eventos como 

doença do servidor, por exemplo. 

B) O Plano de Seguridade Social compreende um conjunto de benefícios e ações que atende, dentre 

outras finalidades, a proteção à maternidade. 

C) As prestações do Plano de Seguridade Social, não atendidas pelo sistema próprio de previdência 

social do Município, serão custeadas, como vantagens de natureza social, diretamente pelo Estado 

ou, em casos excepcionais, pelo Governo Federal. 

D) Um dos benefícios do Plano para o servidor é a licença à adotante. 

E) O auxílio-reclusão é o benefício oferecido aos dependentes dos servidores. 

 

 

QUESTÃO 40 – Segundo a Lei Municipal nº 1.692/2003, _________ é o agrupamento de cargos da 

mesma denominação, com iguais atribuições e responsabilidades, constituída(o) de padrões e classes 

e _________ é o conjunto de cargos de provimento efetivo para os quais os servidores poderão 

ascender através das classes, mediante promoção. 

 

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

 

A) cargo em comissão – funções gratificadas  

B) carreira – categoria funcional  

C) classe – padrão 

D) categoria funcional – carreira 

E) padrão – classe 

 

 


