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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ 
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! 

 

AGENTE ADMINISTRATIVO
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Por que as plantas de Chernobyl não morreram com a radiação? 
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Quem viu, no canal HBO, a série Chernobyl (que trata do desastre ocorrido em 1986, em um 

reator da Usina Nuclear de Chernobil, no norte da Ucrânia Soviética) pode ter se ______ o que 

aconteceu com a vegetação local depois do acidente. Os episódios mostram pessoas queimadas 

pela radiação e animais que tiveram que ser mortos por estarem contaminados, mas nenhuma 

árvore seca ou murcha, como é típico de filmes apocalípticos. Não foi falha do roteiro: as plantas 

de Chernobyl realmente não morreram com a radiação. E vamos explicar ______. 

Após o acidente de 1986, foi criada a Zona de Exclusão — um perímetro de 2.600 quilômetros 

quadrados em que a moradia e o acesso público são restritos —, o que corresponde a uma área 

quase tão grande quanto as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro juntas. Era ........... essa 

medida para evitar que a população local tivesse contato com a radiação e pudesse desenvolver 

câncer posteriormente. As plantas, por outro lado, não podiam simplesmente “fugir” de lá, então 

precisaram se adaptar. 

A radiação emitida por Chernobyl afeta a estrutura celular dos seres vivos. Algumas dessas 

estruturas podem se regenerar, mas não o DNA. Mesmo em doses baixas, a radiação pode causar 

mutações genéticas e alterar a maneira como a célula funciona, tornando-a cancerígena e 

fazendo com que ela se multiplique e se espalhe pelo corpo. Os humanos, assim como outros 

animais, têm células com funções muito específicas. As células do estômago, por exemplo, são 

diferentes das células do cérebro, e precisamos das duas para sobreviver. Se um animal sofre 

uma mutação nas células do estômago, as células do cérebro ou de qualquer outro órgão não 

são capazes de se transformar para substituí-las — e aí uma das funções vitais ..............  
Nas plantas, a situação é um pouco diferente. Suas células têm, sim, diferenciação entre si:  

as células da raiz são diferentes das células da folha, por exemplo — mas elas são mais flexíveis. 

A maioria das células vegetais consegue criar tipos diferentes de células, dependendo do que a 

planta precisa. Isso explica por que é possível plantar uma árvore usando tanto uma semente 

quanto um galho daquela espécie. Dessa forma, a planta pode substituir células afetadas de 

maneira bem mais fácil do que os animais. No caso das plantas presentes na zona de exclusão 

de Chernobyl, elas criaram formas de proteger o próprio DNA da radiação. Elas alteram o próprio 

funcionamento químico para se tornarem mais resistentes e consertarem o dano causado. 

Hoje, 33 anos após o desastre, algumas populações de plantas são maiores do que antes do 

acidente, devido à ausência de interferência humana no local.  

 
(Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/por-que-as-plantas-de-chernobyl-nao-morreram – texto 

adaptado especialmente para esta prova.) 

 

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que NÃO pode preencher as lacunas tracejadas das linhas 02 

e 06, respectivamente, pois acarretaria erro no texto.  

 

A) questionado – a causa 

B) perguntado – a explicação 

C) investigado – o porque 

D) indagado – o motivo  

E) interrogado – a justificativa 

 

 

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas 

pontilhadas das linhas 09 e 20. 

 

A) necessário – fica comprometidas 

B) necessário – fica comprometida 

C) necessária – ficam comprometidas 

D) necessária – fica comprometida 

E) necessária – ficam comprometida 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

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

 

https://super.abril.com.br/ciencia/por-que-as-plantas-de-chernobyl-nao-morreram%20-
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QUESTÃO 03 – Analise as seguintes assertivas sobre substituições de elementos do texto: 

 

I. A substituição de viu (l. 01) por assistiu exigiria emprego de sinal de crase na sequência. 

II. Preserva-se a correção do texto substituindo-se com a (l. 03) por à. 

III. Seria correto substituir-se foi criada a zona (l. 07) por surgiu à zona. 

 

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 04 – Assinale a alternativa que apresenta uma reescrita INCORRETA – do ponto de vista 

do sentido ou dos aspectos gramaticais – da frase a seguir: 

 

“Algumas dessas estruturas podem se regenerar, mas não o DNA”. 

 

A) Algumas dessas estruturas podem se regenerar, mas o  DNA não pode. 

B) É possível a regeneração de algumas dessas estruturas, mas não do DNA. 

C) O DNA não pode se regenerar, mas algumas dessas estruturas podem. 

D) Regeneram-se algumas dessas estruturas, porém o DNA não se regenera. 

E) A regeneração do DNA é possível; não a de algumas dessas estruturas. 

 

 

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa INCORRETA acerca do que se afirma sobre o seguinte período 

do texto: 

 

“Suas células têm, sim, diferenciação entre si:  as células da raiz são diferentes das células da folha, 

por exemplo — mas elas são mais flexíveis”. 

  

A) Tem três orações coordenadas entre si. 

B) Todas as orações têm sujeito simples. 

C) Todas as orações têm predicado verbal. 

D) Os dois-pontos poderiam ser corretamente substituídos por “pois” antecedido de vírgula. 

E) O travessão poderia ser corretamente substituído por vírgula. 

 

 

QUESTÃO 06 – Analise as assertivas abaixo: 

 

I. O texto esclarece aos leitores a razão pela qual as plantas do cenário de Chernobyl (uma obra 

que trata de uma catástrofe nuclear) parecem saudáveis. 

II. Segundo a explicação dada, o desastre nuclear, em Chernobyl, foi positivo para as plantas daquele 

lugar, pois, além de se regenerarem, cresceram devido à ausência de interferência humana. 

III. As plantas da Zona de Exclusão de Chernobyl adaptaram-se à radiação por necessidade; é possível 

que os seres humanos e animais também se adaptassem se tivessem ficado lá. 

 

Quais encontram respaldo no texto? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa INCORRETA a respeito das relações coesivas do texto. 

 

A) acidente (l. 03) refere-se a desastre (l. 01). 

B) típico de filmes apocalípticos (l. 05) é um juízo referente à série Chernpbyl, referida no início 

do texto. 

C) o que (l. 08) refere-se à Zona de Exclusão (l. 07). 

D) lá (l. 11) refere-se a Chernobyl (l. 06). 

E) las (de substituí-las, l. 20) refere-se a células do cérebro (l. 19). 

 

 

QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa em que pelo menos uma das palavras retiradas do texto é 

diferente das demais quanto à regra que determina sua acentuação gráfica. 

 

A) apocalípticos – soviética. 

B) célula – estômago. 

C) cancerígena – químico. 

D) possível – quilômetros. 

E) árvore – específicas. 

 

 

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa que apresenta conectores adequados para substituir, 

respectivamente, os que estão sublinhados no seguinte período, sem provocar alteração no sentido 

original. 

 

“As plantas, por outro lado, não podiam simplesmente “fugir” de lá, então precisaram se adaptar”. 

 

A) entretanto – portanto. 

B) portanto – entretanto. 

C) no entanto – porém. 

D) em vista disso – mas. 

E) contudo – já que. 

 

 

QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa que apresenta uma reescrita, sem erros de pontuação e sem 

mudança de sentido, do segmento a seguir: 

 

“Hoje, 33 anos após o desastre, algumas populações de plantas são maiores do que antes do 

acidente, devido à ausência de interferência humana no local”. 

 

A) Trinta e três anos após o desastre, devido à ausência de interferência humana no local, algumas 

populações de plantas, hoje são maiores do que antes do acidente. 

B) Devido à ausência de interferência humana no local, hoje (após 33 anos do acidente), algumas 

populações de plantas são maiores do que antes do acidente. 

C) Algumas populações de plantas hoje, são maiores do que antes do acidente devido à ausência de 

interferência humana, 33 anos após o desastre no local. 

D) Trinta e três anos após o desastre, algumas populações de plantas, hoje são maiores do que 

antes do acidente devido à ausência de interferência humana no local. 

E) Devido à ausência (hoje) de interferência humana no local, trinta e três anos após o desastre, 

algumas populações de plantas são maiores, do que antes do acidente. 
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Palmeiras nascem a partir de sementes de dois mil anos de idade 

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Uma equipe de cientistas israelenses ______ fazer com que árvores saudáveis ______ a 

partir de sementes com mais de dois mil anos de idade, encontradas na região do deserto da 

Judeia, no sul de Israel. As sementes, que dão origem a um tipo extinto de tamareira (Phoenix 

dactylifera), são possivelmente as mais antigas a germinarem de forma natural, e podem talvez 

trazer a fruta de volta à vida – pelo menos em laboratório. 

A tamareira é um tipo de palmeira muito conhecido por suas frutas, as tâmaras. Diversos 

relatos históricos mostram que as tâmaras cultivadas na Judeia eram consideradas iguarias 

especiais, muito doces e saborosas. Elas eram desejadas por pessoas ricas do Império Romano, 

por exemplo. Também se acreditava que elas tinham propriedades médicas. Mas, com o declínio 

do Império Romano, as famosas tamareiras da Judeia começaram a desaparecer. Algumas até 

resistiram por séculos, mas, a partir de 1800, elas se foram de vez – até recentemente. 

Para o novo feito, os pesquisadores reuniram 32 sementes encontradas em diversos sítios 

arqueológicos de vários lugares da Judeia, como nas cavernas de Qumran (onde também foram 

encontrados os Manuscritos do Mar Morto) e a fortaleza de Massada, construída pelo rei Herodes 

da Judeia. Essas sementes foram hidratadas por 24 horas e tratadas com hormônios e 

fertilizantes naturais antes de serem plantadas. 

Das 32 sementes, seis brotaram com sucesso em intervalos que variaram entre semanas 

e meses. Depois, técnicas científicas confirmaram que elas, de fato, datam dos tempos de Jesus 

Cristo (com algumas sendo um pouco mais novas ou mais velhas). As novas plantas foram 

batizadas com nomes bíblicos: os machos chamam-se Adam (Adão), Jonah (Jonas), Uriel e 

Boaz; e as duas fêmeas são Judith (Judite) e Hannah (Ana). 
 

(Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/palmeiras-nascem-a-partir-de-sementes-de-dois-mil-anos-

de-idade/ – texto adaptado especialmente para esta prova)  
 

QUESTÃO 11 – Assinale a alternativa que preenche as duas lacunas tracejadas da linha 01, correta 

e respectivamente.  
 

A) conseguiu – crescessem 

B) conseguiram – crecessem 

C) conseguiu – cressece 

D) conseguiram – crescessem 

E) conseguiu – crecescem 
 

 

QUESTÃO 12 – Considere o que se afirma sobre palavras do texto: 
 

I. Em saudáveis e tamareira há ditongo oral decrescente. 

II. Em Israel e iguarias há ditongo decrescente e crescente, respectivamente. 

III. Tanto em Judeia como em construída há hiato. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 13 – A expressão o novo feito (l. 12) refere-se ao fato de: 
 

A) Sementes milenares de tamareiras terem sido encontradas na região da Judeia, na Palestina. 

B) Relatos históricos mostrarem que as tâmaras da Judeia eram consideradas iguarias especiais. 

C) As tâmaras da Judeia terem propriedades médicas, segundo acreditavam os antigos romanos.  

D) As famosas tamareiras da Judeia terem desaparecido com a queda do Império Romano.  

E) Cientistas da atualidade conseguirem plantar sementes de tamareiras milenares. 

Instrução: As questões de números 11 a 15 referem-se ao texto abaixo.  

https://super.abril.com.br/historia/jesus-era-moreno-baixinho-e-invocado/
https://super.abril.com.br/historia/jesus-era-moreno-baixinho-e-invocado/
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QUESTÃO 14 – Assinale a alternativa que apresenta a correta passagem da seguinte oração do texto 

para a voz ativa: “Elas eram desejadas por pessoas ricas do Império Romano, por exemplo”. 

 

A) Pessoas ricas do Império Romano desejavam por elas. 

B) Pessoas ricas do Império Romano desejavam-nas. 

C) Por pessoas do Império Romano elas eram desejadas. 

D) Elas desejavam pessoas ricas do Império Romano. 

E) Desejavam-se elas por pessoas ricas do Império Romano. 

 

 

QUESTÃO 15 – Analise as assertivas abaixo sobre as ocorrências da palavra QUE nos seguintes 

períodos do texto e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

“Das 32 sementes, seis brotaram com sucesso em intervalos que variaram entre semanas e meses. 

Depois, técnicas científicas confirmaram que elas...” 

 

(  ) Em cada uma das ocorrências, a palavra que tem uma classe gramatical diferente. 

(  ) Nas duas ocorrências, a palavra que tem a mesma classe gramatical, mas função sintática 

diferente. 

(  ) Na segunda ocorrência, a palavra que é um pronome relativo. 

 

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

 

A) V – V – V.  

B) V – F – F.  

C) F – V – F.  

D) F – F – V.  

E) V – F – V.  
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MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

Lista de Símbolos: 

  Conector “e” 

  Conector “ou” 

  Conector “ou” exclusivo 

  Conector “Se...então...” 

  Conector “Se e somente se” 

  Negação de uma proposição 
 

QUESTÃO 16 – O valor de “x” que torna verdadeira a igualdade 5
2

2

3

1





 xx
 é apresentado na 

alternativa: 
 

A) 
3

38
. 

B) 
5

38
. 

C) 
7

38
. 

D) 
5

3
. 

E) 
3

5
. 

 

 

QUESTÃO 17 – A alternativa que mostra o domínio da função 963)( 2  xxxf  é: 
 

A)  3, . 

B)  ,3 . 

C)  9,6 . 

D)  9,3 . 

E)   , . 
 

 

QUESTÃO 18 – A figura abaixo é formada por dois triângulos equiláteros de lado comum AB. 

 

 
 

Se a medida de AB é 10, então a medida de CD é: 
 

A) 3 . 

B) 35 . 

C) 310 . 

D) 315 . 

E) 320 . 
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QUESTÃO 20 – Ronaldo vende em sua loja produtos sempre com um lucro de 20% sobre o valor 

de custo dos produtos. Um produto vendido na loja de Ronaldo por R$96,00 tem um custo para ele 

de exatos: 

 

A) R$ 55,00. 

B) R$ 65,00. 

C) R$ 72,00. 

D) R$ 80,00. 

E) R$ 90,00. 

 

 

QUESTÃO 21 – Observe a seguinte tabela-verdade: 

 

A  B  BA  

Verdadeira Verdadeira Verdadeira 

Verdadeira (1) Falsa 

(2) Verdadeira Falsa 

Falsa Falsa Falsa 

 

Os valores lógicos que completam corretamente os espaços (1) e (2) são, respectivamente: 

 

A) Verdadeiro, verdadeiro. 

B) Falso, falso. 

C) Verdadeiro, falso. 

D) Falso, verdadeiro. 

E) Impossível de determinar. 

 

 

QUESTÃO 22 – A negação da proposição “Chove em Imbé se e somente se faz calor no verão” é: 

 

A) Se chove em Imbé, então faz calor no verão. 

B) Chove em Imbé e faz calor no verão. 

C) Não chove em Imbé ou não faz calor no verão. 

D) Não chove em Imbé se e somente se não faz calor no verão. 

E) Ou chove em Imbé ou faz calor no verão. 

 

 

QUESTÃO 23 – Assinale a alternativa que mostra um exemplo de contradição. 

 

A) Pedro é um bom pescador. 

B) Renato gosta de comer peixe. 

C) Ana é alta e Ana não é alta. 

D) Maria é inteligente e Antônio é esforçado. 

E) Reinaldo gosta de estudar raciocínio lógico. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 19 – O número de litros de água que podem ser colocados em uma piscina com 

capacidade máxima de 8 metros cúbicos é:  

 

A) No máximo 8.000 litros. 

B) No máximo 7.000 litros. 

C) No máximo 6.000 litros. 

D) No mínimo 9.000 litros. 

E) No mínimo 10.000 litros. 
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QUESTÃO 24 – Considere as seguintes proposições verdadeiras: 

 

I. Todo eletricista estuda física. 

II. Algumas pessoas que estudam matemática também estudam física. 

III. Maria estuda física. 

 

Disso, pode-se concluir que: 

 

A) Maria pode ser uma eletricista. 

B) Maria certamente é uma eletricista. 

C) Maria certamente não é uma eletricista. 

D) Maria não estudou matemática. 

E) Maria estudou matemática. 

 

 

QUESTÃO 25 – Assinale a alternativa em que o diagrama lógico representa a proposição “Todo 

quadrado é um retângulo”. 

 

A)  

 

 
 

B)  

 

 
 

C)  

 

 
 

D)  

 

 
 

E)  
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 

QUESTÃO 26 – Sobre as características geográficas do litoral do Rio Grande do Sul, é correto afirmar 

que: 

 

I. No litoral predominam os solos arenosos e o relevo sem proteção contra os ventos frequentes. 

II. É uma região formada por muitas lagoas e lagunas. 

III. A faixa de terras que separa a laguna dos Patos do oceano Atlântico é uma grande restinga. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 27 – A bacia hidrográfica litorânea apresenta usos do solo vinculados às atividades:  

 

I. Agropecuárias. 

II. Agroindustriais. 

III. Industriais. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 28 – A respeito da localização geográfica do Rio Grande do Sul são feitas as seguintes 

considerações: 

 

I. Está localizado no extremo setentrional do Brasil. 

II. O território rio-grandense está localizado na chamada zona temperada sul. 

III. Seu território está localizado a leste do meridiano de Greenwich. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



558_CG_NMT_15M_12/3/202016:17:53 

Execução: Fundatec   
NÍVEL MÉDIO 

QUESTÃO 29 – “O preço da carne disparou em novembro, subindo em média 8% e puxando a inflação 

do mês, de acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Essa alta foi 

ainda mais sentida pelos consumidores nos açougues e supermercados. O aumento das vendas para 

a China foi o principal impulsionador do preço da carne, mas não o único.” Esta matéria, publicada na 

editoria de economia do site UOL em 15/12/2019, buscou explicar as razões da alta do preço da carne 

e algumas sugestões para minimizar o impacto à mesa. Sobre as maneiras de contornar o impacto, é 

INCORRETO afirmar que: 

 

A) A alternativa é encontrar substitutos como fonte de proteína, por exemplo, sardinhas e vegetais.  

B) Outros cortes de carte são mais acessíveis, como acém, patinho, coxão duro e músculo. 

C) Para o churrasco, uma sugestão é hambúrguer e kafta.  

D) Com o aumento da procura do frango, porco e até do ovo, a tendência destes produtos é aumentar 

de preço também.  

E) O governo recomenda, para os brasileiros que apreciam a carne bovina, a compra de cortes de 

carne para estoque, pois há risco iminente de faltar carne no Brasil. 

 

 

QUESTÃO 30 – A negociação dos países do Reino Unido para deixar a União Europeia foi muito 

comentada nos meios de comunicação devido ao impacto na economia e nas relações internacionais.  

O termo utilizado para “apelidar” esse movimento do Reino Unido foi Brexit, que significa:  

 

A) Junção de termos em inglês British, que significa britânico, e exit, que é saída. 

B) Uma homenagem à marca de cerveja Brahma, que é excelente. 

C) Uma jogada de futebol em que a bola sai do campo. 

D) Intervalo comercial, quando a programação é interrompida. 

E) Junção dos termos brete, que representa cilada, e início do nome Ítalo, o idealizador da União 

Europeia. 
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LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 31 – Com base na Lei Orgânica do Município de Imbé, analise as seguintes assertivas e 

assinale C, se corretas, ou I, se incorretas. 

 

(  ) O Município instituirá conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado 

por servidores designados pelos respectivos Poderes. 

(  ) Os Poderes do Município publicarão semestralmente os valores do subsídio e da remuneração dos 

cargos e empregos públicos. 

(  ) O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo e os Secretários Municipais serão 

remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única. 

 

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

 

A) C – C – I. 

B) I – I – C.   

C) C – C – C.  

D) C – I – C.   

E) I – C – I.  

 

 

QUESTÃO 32 – O Art. 19 da Lei Orgânica do Município de Imbé assegura aos servidores municipais 

ocupantes de cargos públicos os seguintes direitos, EXCETO: 

 

A) Décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria, até o dia 

20 de dezembro de cada ano. 

B) Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. 

C) Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em oitenta por cento à do normal. 

D) Gozo de férias anuais remuneradas com um terço a mais do que o salário normal. 

E) Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias. 

 

 

QUESTÃO 33 – Segundo as disposições do Art. 26 da Lei Orgânica do Município de Imbé, o Município 

terá os livros que forem necessários aos seus serviços, que poderão ser substituídos, conforme o caso, 

por outro sistema, inclusive por fichas e arquivos de cópias, devidamente numeradas e autenticadas 

ou programas de computação, e obrigatoriamente, entre outros, os de: 

 

I. Licitações e contrato para obras, serviços e aquisição de bens. 

II. Permissões e autorizações de serviços e uso de bens imóveis municipais por terceiros. 

III. Cópias de correspondência oficial. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 34 – Segundo o Art. 81 da Lei Orgânica do Município de Imbé, compete, privativamente, 

ao Prefeito Municipal, entre outras atribuições: 

 

I. Prestar, anualmente, à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas, dentro de noventa dias após a 

abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. 

II. Fixar por decreto os preços pela utilização de seus bens, serviços, atividades municipais e tarifas 

de transporte, com base nos respectivos processos licitatórios.  

III. Colocar à disposição da Câmara cinquenta por cento do duodécimo correspondente as suas 

dotações orçamentais, até o dia quinze de cada mês. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 
QUESTÃO 35 – O Art. 2º do Plano de Carreira e Pagamento dos Servidores de Imbé define que 

__________ é o conjunto _____________ de provimento efetivo para os quais os servidores poderão 

ascender através ____________, mediante promoção. 

 

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

 

A) carreira – de cargos – das classes 

B) categoria – de cargos – das classes 

C) carreira – de funções – das faixas 

D) categoria – de funções – das faixas 

E) quadro – de atribuições – dos níveis   

 

 
QUESTÃO 36 – De acordo com o Art. 7º da Lei Orgânica do Município de Imbé, compete ao Município, 

no exercício de sua autonomia, entre outras atribuições, EXCETO: 

 

A) Legislar sobre desapropriação por utilidade pública. 

B) Criar, organizar e suprimir distritos observada a legislação estadual. 

C) Organizar os quadros e estabelecer o regime jurídico de seus servidores. 

D) Fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais e industriais, de prestação de 

serviços e outros, bem como os feriados municipais. 

E) Licenciar estabelecimentos industriais e comerciais de prestação de serviços e outros. 

 

 

QUESTÃO 37 – De acordo com as disposições do Art. 165 do Regime Jurídico dos Servidores do 

Município de Imbé, é proibido ao servidor, entre outras proibições: 

 

I. Trabalhar mal, intencionalmente ou por falta de atenção, em qualquer serviço ou instrução. 

II. Ingerir bebidas alcoólicas ou drogas de qualquer espécie durante trabalho. 

III. Inserir, ou facilitar a inserção, de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos 

nos sistemas informatizados da Administração Pública Municipal. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 38 – Com base no Capítulo II – Das Vantagens de Ordem Pecuniária do Regime Jurídico 

dos Servidores do Município de Imbé, analise as seguintes afirmativas: 

 

I. É uma vantagem que destina-se a cobrir as despesas de viagem e instalação do servidor que for 

designado para exercer estudo ou missão fora do Município, por tempo que justifique a mudança 

temporária de residência. 

II. A concessão de tal vantagem ficará a critério da autoridade competente, que considerará os 

aspectos relacionados com a distância percorrida, o número de pessoas que acompanharão o 

servidor e o tempo de viagem. 

III. Tal vantagem não poderá exceder o dobro do vencimento do servidor, salvo quando o 

deslocamento for para fora do Estado, caso em que podem ser até de quatro vezes o vencimento 

desde que arbitrada justificadamente. 

 

Como é denominada a vantagem descrita acima? 

 

A) Abono pecuniário. 

B) Adicional especial. 

C) Gratificação de função. 

D) Ajuda de custo. 

E) Verba de representação. 

 

 

QUESTÃO 39 – Segundo estabelece o Art. 13 do Regime Jurídico do Município de Imbé, os concursos 

serão julgados por emissão em cuja escolha será levada em conta, tendo em vista as diferentes provas 

a serem realizadas, 

 

A) lealdade e disponibilidade. 

B) disponibilidade e idade. 

C) idoneidade e capacidade. 

D) formação e informação. 

E) intelectualidade e responsabilidade. 

 

 

QUESTÃO 40 – Segundo o Art. 51 do Regime Jurídico do Munícipio de Imbé, será tornada sem efeito 

a nomeação ou designação de Servidor que não:  

 

A) Tiver alcançado nota mínima. 

B) Entrar em exercício dentro do prazo legal. 

C) Tiver titulação. 

D) Tiver título de eleitor. 

E) Residir no município. 

 


