
 

 

 

7º CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO DE 

PESSOAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO 

 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

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

das provas e das normas que regem esse certame. 

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, 

permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de 

qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata 

exclusão do certame. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões objetivas; 

- contém 01 (uma) Prova Discursiva – Redação; 

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

preenchimento da grade de respostas e da Folha Definitiva da Prova Discursiva – Redação. 

6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar 

a Ata de Prova. 

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

8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular. 

9. O gabarito da prova objetiva será divulgado na data descrita no Cronograma de Execução desse 

certame. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

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

longo do texto estão citados nas questões. 

 

Texto 1 

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

O ano de 1818 é considerado o mais feliz de toda a temporada brasileira de D. João VI. 

Apesar das dificuldades financeiras da Coroa, o reino estava em paz, o monarca gozava de boa 

saúde, Carlota Joaquina tinha sido derrotada nas suas conspirações, a colônia enriquecia e 

prosperava, os hábitos tinham mudado no Rio de Janeiro e, na Europa, a ameaça de Napoleão 

tornara-se apenas uma lembrança distante. Derrotado por Lord Wellington na Batalha de 

Waterloo, em 1815, o imperador francês estava preso ____ três anos na Ilha de Santa Helena, 

um rochedo remoto e solitário no Atlântico Sul. Mesmo empobrecida, restava à corte portuguesa 

celebrar e aproveitar o clima ameno e tranquilo do Rio de Janeiro. O sonho de D. João, de 

reconstruir seu império nos trópicos, parecia enfim ter chances de se realizar. Era uma ilusão. 

Dentro de dois anos, acontecimentos inesperados dos dois lados do Atlântico o obrigariam a mudar 

de planos e a reassumir o papel que o destino ____ havia imposto – o de um rei forçado a agir 

sempre na defensiva, pressionado por eventos que não estavam sob seu controle.  

     O breve período de festejos da corte portuguesa no Brasil começou em 1817, ano do 

casamento e do desembarque da princesa Leopoldina, e prosseguiu com a aclamação, a coroação 

e o aniversário do rei D. João VI, no ano seguinte. A morte da rainha Maria, aos 82 anos, na 

prática não mudava muita coisa. ____ passado mais de duas décadas que D. João já ocupava o 

trono – desde que a mãe demente tinha sido considerada incapaz de governar. Ainda assim, fez 

questão de assumir oficialmente a coroa, com pompa e circunstância. Antes teve de debelar a 

revolução pernambucana e casar seus três filhos, incluindo o primogênito e herdeiro do trono, D. 

Pedro. A coroação aconteceu em 6 de fevereiro de 1818. Foi a primeira e única vez que um 

soberano europeu foi aclamado na América. “Desde o desembarque de dona Leopoldina até o 

aniversário de D. João, a corte do Rio de Janeiro foi, por assim dizer, uma festa só”, observou o 

historiador Jurandir Malerba. “O Rio tornou-se nesses dias grandiosos da monarquia, literalmente, 

o anfiteatro onde a família real fez representar com esplendor os momentos mais elevados de sua 

passagem pelo Brasil”. 

Adaptado de GOMES, L. 1808. Como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e 
mudaram a História de Portugal e do Brasil. São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2007. 

 

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 

06, 11 e 16. 

 

A) haviam – lhe – Haviam 

B) havia – o – Havia 

C) havia – lhe – Havia 

D) haviam – o – Haviam 

E) havia – lhe – Haviam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



626_LP_NM_01_6/12/202111:50:40 

Execução: Fundatec   
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

QUESTÃO 02 – Analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) De acordo com o autor do texto, Napoleão e Carlota Joaquina representavam ameaças ao reino 

português do início do século 19. 

(  ) De acordo com o autor do texto, D. João VI foi um rei constantemente guiado por eventos alheios 

que determinavam suas ações.  

(  ) De acordo com o autor do texto, D. João VI já havia sido coroado em Portugal, mais de duas 

décadas antes de ser coroado no Brasil, em 1818. 

 

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

 

A) V – V – F. 

B) V – F – F. 

C) F – V – F. 

D) V – V – V. 

E) F – F – V. 

 

 

QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Subentende-se a palavra ano antes de mais (l. 01). 

B) Subentende-se um articulador opositivo (como no entanto) antes de Era (l. 09). 

C) Subentende-se um articulador causal (como por isso) antes de Dentro (l. 10). 

D) Subentende-se a palavra papel antes de de (l. 11, segunda ocorrência). 

E) Subentende-se D. João antes de teve (l. 18). 

 

 

QUESTÃO 04 – Assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas, nas afirmações a seguir, considerando 

que as propostas de alterações devem respeitar a correção gramatical e o significado original da frase. 

 

(  ) Apesar das (l. 02) poderia ser substituído por Mesmo com as  

(  ) Mesmo (l. 07) poderia ser substituído por Embora 

(  ) Ainda assim (l. 17) poderia ser substituído por Por conseguinte 

 

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

 

A) V – V – V. 

B) V – F – F. 

C) F – V – V. 

D) V – V – F. 

E) F – F – V. 
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QUESTÃO 05 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os sinais de pontuação abaixo listados 

com o sentido ou a função que eles expressam no contexto em que ocorrem. 

 

Coluna 1 

1. Deslocamento de adjunto adverbial. 

2. Enumeração de elementos. 

3. Inserção de citação. 

4. Inserção de comentário elucidativo. 

 

Coluna 2 

(  ) Vírgulas destacadas das linhas 02 e 03.  

(  ) Vírgulas destacadas da linha 06. 

(  ) Travessão da linha 11. 

(  ) Travessão da linha 17. 

(  ) Aspas das linhas 21 e 22. 

 

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

 

A) 1 – 1 – 4 – 4 – 3. 

B) 2 – 1 – 4 – 4 – 3.  

C) 2 – 2 – 1 – 1 – 4. 

D) 1 – 2 – 3 – 3 – 1. 

E) 2 – 1 – 4 – 3 – 4. 

 

 

QUESTÃO 06 – Considere as seguintes afirmações sobre a relação entre pronomes possessivos e 

seus referentes no texto. 

 

I. Pronome suas (l. 03) – Carlota Joaquina (l. 03). 

II. Pronome seu (l. 09) – O sonho de D. João (l. 08). 

III. Pronome seus (l. 19) – D. João (l. 16). 

 

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 07 – Considere as seguintes afirmações. 

 

I. O sujeito da forma verbal tornara-se (l. 05) é Napoleão (l. 04). 

II. O sujeito da forma verbal parecia (l. 09) é O sonho de D. João (l. 08). 

III. O sujeito da forma verbal fez (l. 17) é a mãe demente (l. 17).  

 

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 08 – Assinale a alternativa que apresenta apenas palavras, retiradas do texto, que têm 

mais letras do que fonemas. 

 

A) Hábitos – empobrecida – forçado. 

B) Rochedo – sonho – prosseguiu. 

C) Portuguesa – assumir – casar. 

D) Controle – prosseguiu – primogênito. 

E) Coração – questão – aclamado. 

 

 

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa que apresenta uma oração na voz passiva. 

 

A) o imperador francês estava preso (l. 06). 

B) A morte da rainha Maria, aos 82 anos, na prática não mudava muita coisa (l. 15-16). 

C) A coroação aconteceu em 6 de fevereiro de 1818 (l. 20). 

D) Foi a primeira e única vez que um soberano europeu foi aclamado na América (l. 20-21). 

E) a corte do Rio de Janeiro foi, por assim dizer, uma festa só (l. 22). 

 

 

QUESTÃO 10 – Se a palavra período (l. 13) fosse substituída por períodos, quantas outras palavras 

na frase deveriam ser modificadas para que a frase continuasse com sua correção gramatical? 

 

A) Duas. 

B) Três. 

C) Quatro. 

D) Cinco. 

E) Seis. 
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As questões de números 11 a 20 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao longo do 

texto estão citados nas questões. 

 

Texto 2 

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

– Trinta e um, hem, meu velho? 

Filipe Lobo deu uma palmadinha amistosa no ombro de Eugênio, que como única resposta 

sorriu melancolicamente, baixando os olhos para o cálice de vinho.  

Eunice mandou a criada servir os gelados. O jantar chegava a seu termo. Cintra se inclinou 

para Dora e perguntou:  

– Que é que tem você hoje, menina? 

– Eu? – Dora pareceu despertar de repente dum sonho. Arregalou os olhos em exagerado 

espanto, fez um meio sorriso e, como se a estivessem acusando dum crime tremendo, defendeu-

se: – Eu? Eu não tenho nada, estou até muito bem... 

Cintra acendeu um charuto e riu a sua risada baixa e lenta, enquanto sacudia a cabeça 

grisalha. 

– Depois do jantar a Dora vai cantar... – anunciou para os outros, soltando uma baforada 

de fumaça. 

A moça deu um pequeno pulo na cadeira. 

– Oh! Não tem graça. 

– Não se discute... – Cintra falava com os dentes apertados, mordendo o charuto. – Não se 

discute. 

O peito engomado da camisa e a gola do smoking brilhavam. Os olhos se lhe entrecerravam 

com brilho brincalhão por trás da fumaça, ao passo que ele ria a sua risada interminável e 

enigmática.  

Eugênio olhou para o sogro. Não lhe queria mal, compreendia os esforços que ele fazia para 

lhe tornar a existência naquela casa fácil e agradável. Viviam numa cordialidade meio 

convencional, dir-se-iam amadores de teatro representando uma alta comédia. O velho Cintra 

gostava de fazer o papel de gentleman repousado e paternal. Era limpo e saudável, lembrava 

esses cavalheiros idosos, mas corados e rijos, que aparecem sorrindo em lindas tricromias, 

dizendo: “Eu sou assim porque tomei tal remédio”. Tinha um cuidado meticuloso com suas roupas, 

manicurava as unhas e jogava golfe no Country Club. 

 
Adaptado de VERISSIMO, E. Olhai os lírios do campo. 71 ed. São Paulo: Globo, 1995.  

 

 

QUESTÃO 11 – Considere as seguintes afirmações sobre o texto. 

 

I. Os personagens Filipe Lobo e Eugênio mantêm uma relação de parentesco amistosa.  

II. A personagem Dora sente-se desconfortável com os comentários de Cintra. 

III. Eugênio é descrito como um personagem de meia idade limpo e saudável. 

 

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 12 – Assinale a única alternativa que traz uma forma verbal cujo sujeito NÃO é o 

personagem Cintra. 

 

A) perguntou (l. 05). 

B) anunciou (l. 12). 

C) Era (l. 24). 

D) tomei (l. 26). 

E) manicurava (l. 27). 
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QUESTÃO 13 – Analise as seguintes afirmações: 

 

I. O narrador usa o pretérito perfeito para descrever as ações do segundo parágrafo. 

II. O narrador usa o pretérito imperfeito para descrever personagem e cena entre as linhas 18 e 20.  

III. No último parágrafo, para descrever o personagem Cintra o narrador usa o pretérito imperfeito. 

 

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 14 – Assinale a alternativa que apresenta palavras de mesma classe gramatical. 

 

A) meu (l. 01) – deu (l. 02) – Eu (l. 07). 

B) palmadinha (l. 02) – fumaça (l. 13) – mal (l. 21). 

C) amistosa (l. 02) – meio (l. 08) – tremendo (l. 08).  

D) para (l. 03) – a (l. 12) – com (l. 26). 

E) jantar (l. 12) – cantar (l. 12) – tornar (l. 22). 

 

 

QUESTÃO 15 – Assinale a alternativa em que um pronome está desempenhando a função sintática 

de sujeito. 

 

A) que (l. 02).  

B) seu (l. 04).  

C) se (l. 09).  

D) se (l. 18).  

E) que (l. 21).  

 

 

QUESTÃO 16 – Considere as seguintes afirmações. 

 

I. O pronome você (l. 06) está sendo empregado como sujeito.  

II. O pronome a (l. 08) está desempenhando a função de objeto direto.  

III. O pronome se (l. 16) está sendo empregado como pronome reflexivo.  

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III.  

D) Apenas I e II.  

E) Apenas I e III. 
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QUESTÃO 17 – Assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas, nas afirmações a seguir sobre a passagem 

de trechos do texto para o discurso indireto. 

 

(  ) Eu não tenho nada, estou até muito bem (l. 09) em discurso indireto seria Dora disse que ela 

não tinha nada, estava até muito bem. 

(  ) Depois do jantar a Dora vai cantar (l. 12) em discurso indireto seria Cintra anunciou, depois 

do jantar, que a Dora iria cantar. 

(  ) Não se discute (l. 16) em discurso indireto seria Cintra disse que não se discutia. 

 

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) V – V – F. 

E) F – F – F. 

 

 

QUESTÃO 18 – Dentre as palavras abaixo retiradas do texto, assinale a alternativa que apresenta 

palavra com dígrafo consonantal. 

 

A) Charuto. 

B) Engomado. 

C) Eugênio. 

D) Existência. 

E) Rijos. 

 

 

QUESTÃO 19 – Considere as seguintes propostas de substituição de palavras do texto. 

 

I. engomado (l. 18) por molhado.  

II. entrecerravam (l. 18) por cerravam.   

III. convencional (l. 23) por artificial. 

 

Quais propostas indicam que a segunda palavra constitui sinônimo adequado da primeira, 

considerando o contexto de ocorrência? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 20 – Na formação do plural de palavras da língua portuguesa, às vezes é necessário que, 

além do acréscimo do sufixo de plural –s, uma vogal mude de timbre, como acontece com a palavra 

olhos, presente no texto, cuja forma singular é olho. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra 

em que tal fenômeno também acontece. 

 

A) Lobo – lobos. 

B) Acordo – acordos. 

C) Cachorro – cachorros. 

D) Rolo – rolos. 

E) Fosso – fossos. 
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NOÇÕES DE DIREITO E LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 21 – Analise as assertivas abaixo, relacionadas à República Federativa do Brasil e seus 

princípios fundamentais, previstos no Título I da Constituição Federal de 1988. 

 

I. Constituem fundamentos o pluralismo político, o valor social da livre iniciativa e a cidadania. 

II. Constituem objetivos fundamentais promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, assim como construir uma sociedade 

livre, justa e solidária. 

III. Constituem princípios, nas suas relações internacionais, a garantia do desenvolvimento nacional, 

a prevalência dos direitos humanos e a defesa da paz. 

 

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 22 – A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos assegurados na Constituição 

Federal de 1988, é correto afirmar que: 

 

A) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do 

morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, 

por determinação judicial. 

B) Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do 

impetrante ou de familiar seu, constantes de registros ou bancos de dados de entidades 

governamentais ou de caráter público. 

C) A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção ou 

reclusão, conforme a gravidade, nos termos da lei. 

D) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, exigida a prévia 

autorização da autoridade competente. 

E) Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada 

Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por dois terços dos votos dos respectivos membros, 

serão equivalentes às emendas constitucionais. 

 

 

QUESTÃO 23 – Referentemente às normas sobre nacionalidade dispostas na Constituição Federal de 

1988, é INCORRETO afirmar que: 

 

A) São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que 

qualquer deles estejam a serviço da República Federativa do Brasil. 

B) São brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República 

Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que 

requeiram a nacionalidade brasileira. 

C) Aos portugueses com residência permanente no País, mesmo não havendo reciprocidade em favor 

de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na 

própria Constituição. 

D) Os cargos da carreira diplomática e de oficial das Forças Armadas são privativos de brasileiro nato. 

E) Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização, por 

sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. 
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QUESTÃO 24 – Assinale a alternativa correta, à luz da Lei Complementar Estadual nº 10.098, de 3 

de fevereiro de 1994. 

 

A) O Governador do Estado determinará, quando não discriminado em lei ou regulamento, o horário 

de trabalho dos órgãos públicos estaduais.  

B) O servidor em estágio probatório poderá ser autorizado a, no interesse da Administração Pública e 

em campo de estudo vinculado ao cargo que exerce, e desde que a participação não possa ocorrer 

simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se, com 

a respectiva remuneração ou subsídio, para participar de programa de pós-graduação stricto sensu 

em instituição de ensino superior, no País ou no exterior, conforme regulamento. 

C) A requerimento do servidor, e havendo concordância da chefia, as férias poderão ser gozadas em 

no máximo 2 (dois) períodos.  

D) O servidor da Administração Pública Estadual, ao tomar posse em novo cargo, sem interrupção de 

exercício, será submetido à avaliação médica pericial, sendo dispensada a apresentação de exames 

complementares, desde que não tenha alteração de riscos relacionados ao ambiente de trabalho e 

a nova posse ocorra no prazo máximo de 2 (dois) anos. 

E) O servidor preso para perquirição de sua responsabilidade em crime comum ou funcional perceberá 

a metade da remuneração do cargo pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias.  

 

 

QUESTÃO 25 – Assinale a alternativa que NÃO contém uma das hipóteses em que o servidor será 

punido com pena de demissão, segundo a Lei Complementar Estadual nº 10.098, de 3 de fevereiro de 

1994. 

 

A) Cometer indisciplina ou insubordinação grave ou reiterada. 

B) Agir com incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. 

C) Ingerir bebidas alcoólicas durante o horário de trabalho ou drogar-se, bem como apresentar-se em 

estado de embriaguez ou drogado ao serviço. 

D) Exercer advocacia administrativa. 

E) Ausentar-se do serviço por mais de 60 (sessenta) dias, intercalados, durante um ano. 

 

 

QUESTÃO 26 – Analise as assertivas abaixo, em relação aos servidores da Procuradoria-Geral do 

Estado do Rio Grande do Sul, à luz da Lei Estadual nº 13.380, de 20 de janeiro de 2010. 

 

I. Não poderá ser promovido o servidor posto à disposição de outros órgãos ou entidades e que 

exerça outro cargo de provimento em comissão. 

II. O Plano de Carreira e de Vencimentos do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares da 

Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul tem por diretriz o desempenho das funções 

de apoio técnico-administrativo indispensáveis às atividades institucionais, visando ao 

fortalecimento da Procuradoria-Geral do Estado e, consequentemente, do Estado do Rio Grande 

do Sul em juízo, observando-se o princípio da eficiência, criando as condições imprescindíveis 

para possibilitar o incremento, na esfera judicial, da arrecadação, e para evitar o aumento dos 

gastos públicos decorrentes de demandas judiciais. 

III. Não poderá progredir o servidor em estágio probatório, nem aquele que, já tendo sido confirmado 

na carreira, não conte com o interstício de dois anos de efetivo exercício no grau. 

 

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 27 – De acordo com os preceitos que regem a Administração Pública na Constituição 

Federal de 1988, é correto afirmar que: 
 

A) O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas 

atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua 

capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação 

e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, cuja remuneração servirá de parâmetro 

ao servidor readaptado. 

B) O servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, investido no mandato de 

Prefeito, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou 

função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. 

C) O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários 

Estaduais e Municipais serão remunerados preferencialmente por subsídio fixado em parcela única, 

vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou 

outra espécie remuneratória. 

D) O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado, compulsoriamente, 

com proventos integrais, aos 70 (setenta) anos de idade, na forma de lei complementar. 

E) Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa 

pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último 

caso, definir as áreas de sua atuação. 
 

 

QUESTÃO 28 – Considerando as estipulações da Constituição Federal de 1988 acerca dos servidores 

públicos, é INCORRETO afirmar que: 
 

A) O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter 

contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, 

de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 

atuarial. 

B) Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de 

livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego 

público, o Regime Geral de Previdência Social. 

C) Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de 

contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente 

submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.   

D) São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento 

efetivo em virtude de concurso público. 

E) Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual 

ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro 

cargo ou posto em disponibilidade com remuneração integral. 
 

 

QUESTÃO 29 – A Constituição Federal de 1988 contém diversos regramentos que versam sobre 

controle da constitucionalidade de lei ou ato normativo. Assinale a alternativa correta quanto ao tema. 
 

A) Compete à Câmara dos Deputados suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada 

inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.   

B) Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão 

especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder 

Público. 

C) São legitimados para propor a ação direta de inconstitucionalidade o Presidente da República, o 

Governador de Estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral de Justiça e o Conselho Federal 

da Ordem dos Advogados do Brasil. 

D) As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de 

inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade, produzirão efeito vinculante 

restrito à administração pública direta e indireta do ente federado que editou o ato normativo 

impugnado. 

E) Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou 

ato normativo, citará, previamente, o Procurador-Geral da República, que defenderá o ato ou texto 

impugnado. 
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QUESTÃO 30 – Analise as assertivas abaixo em relação à repartição de competências entre a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, à luz da Constituição Federal de 1988. 

 

I. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito 

processual, tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico.  

II. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias 

que se inserem na competência privativa da União.  

III. No âmbito da legislação concorrente, a superveniência de lei federal sobre normas gerais não 

suspenderá a eficácia da lei estadual editada no exercício da competência legislativa plena, ainda 

que lhe seja contrária. 

 

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 31 – Considerando as disposições da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul de 1989, 

é INCORRETO afirmar que: 

 

A) A lei especificará os cargos e funções cujos ocupantes, ao assumi-los e ao deixá-los, devem declarar 

os bens que compõem seu patrimônio, podendo estender esta exigência aos detentores de funções 

diretivas e empregos na administração indireta. 

B) Integram a administração indireta as autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas 

e fundações instituídas ou mantidas pelo Estado. 

C) Todas as pessoas têm direito, independentemente de pagamento de qualquer natureza, à 

informação sobre o que consta a seu respeito, a qualquer título, nos registros ou bancos de dados 

das entidades governamentais ou de caráter público. Os registros e bancos de dados não poderão 

conter informações referentes a convicção política, filosófica ou religiosa. 

D) São direitos dos servidores públicos civis do Estado, dentre outros, vencimento básico ou salário 

básico nunca inferior ao salário mínimo fixado pela União para os trabalhadores urbanos e rurais, 

bem como salário-família ou abono familiar para os dependentes do servidor de baixa renda, na 

forma da lei. 

E) A lei poderá criar cargo de provimento efetivo isolado quando o número, no respectivo quadro, não 

comportar a organização em carreira. 

 

 

QUESTÃO 32 – Considerando as disposições da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul de 1989, 

é correto afirmar que: 

 

A) As gratificações e adicionais por tempo de serviço serão assegurados a todos os servidores 

estaduais e reger-se-ão por critérios uniformes quanto à incidência, ao número e às condições de 

aquisição, na forma da lei. 

B) A lei regulará as circunstâncias excepcionais em que, aos servidores da administração pública, 

poderá ser atribuída gratificação de equivalência superior à remuneração fixada para os cargos ou 

funções de confiança. 

C) Aos servidores públicos e empregados da administração indireta é assegurada estabilidade a partir 

do registro da candidatura até dois anos após o término do mandato sindical, salvo demissão 

precedida de processo administrativo disciplinar ou judicial. 

D) Ao Procurador do Estado é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra atividade 

privada, salvo uma de magistério. 

E) Os ocupantes do cargo de professor, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções 

de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, estabelecidos em lei 

complementar, terão idade mínima à aposentadoria reduzida em 5 (cinco) anos em relação às 

idades mínimas exigidas aos demais servidores públicos, observado o disposto na Constituição 

Federal. 
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QUESTÃO 33 – Analise as assertivas abaixo, a respeito de preceitos constitucionais e legais que 

norteiam a Advocacia Pública. 
 

I. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso 

dependerá de concurso público exclusivamente de provas, com a participação da Ordem dos 

Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria 

jurídica das respectivas unidades federadas. 

II. O Procurador do Estado do Rio Grande do Sul, no exercício do cargo, goza das prerrogativas 

inerentes à atividade de advocacia, cabendo-lhe requisitar, de qualquer autoridade ou órgão da 

administração estadual, informações, esclarecimentos e diligências que entender necessários ao 

fiel cumprimento de suas funções. 

III. Consiste em função institucional da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul patrocinar 

as ações declaratórias de constitucionalidade, de inconstitucionalidade e as arguições de 

descumprimento de preceito fundamental propostas pelo Governador do Estado, bem como 

representá-lo em juízo, prestando informações, interpondo recursos, reclamações e realizando 

defesa oral, em todas aquelas ações de controle concentrado, assim como nos mandados de 

segurança e nos mandados de injunção, sempre que envolver interesse do Estado do Rio Grande 

do Sul e de suas autarquias. 
 

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 34 – Considerando as disposições da Lei Complementar Estadual nº 11.742, de 17 de 

janeiro de 2002, é INCORRETO afirmar que: 
 

A) A estrutura básica da Procuradoria-Geral do Estado, organizada com observância dos princípios da 

unidade e da indivisibilidade, estabelece os vínculos de relação administrativa e de coordenação 

técnica e profissional a que estão submetidos os Procuradores do Estado. 

B) Receber a citação inicial nas ações ajuizadas contra o Estado do Rio Grande do Sul e emitir parecer 

sobre questões de direito submetidas ao seu exame pelo Governador são exemplos de funções 

indelegáveis conferidas ao Procurador-Geral do Estado. 

C) A cada ano, será renovado 1/3 (um terço) dos mandatos do Conselho Superior, os quais sempre 

se encerrarão a 30 (trinta) de junho, ainda que haja ocorrido retardamento na nomeação ou na 

posse. Os Procuradores do Estado indicados pelos membros da carreira serão escolhidos mediante 

escrutínio secreto, encaminhando-se à nomeação pelo Governador do Estado o candidato que 

obtiver o maior número de votos. 

D) Compete à Corregedoria-Geral, dentre outras atribuições, propor ao Procurador-Geral do Estado as 

medidas necessárias ou recomendáveis para a correção, a racionalização e a eficiência dos serviços 

e o aperfeiçoamento institucional. 

E) O Procurador-Geral do Estado dará posse ao Procurador do Estado perante o Conselho Superior, 

em sessão solene, até 30 (trinta) dias após a publicação do ato de nomeação no Diário Oficial do 

Estado, período que poderá ser prorrogado por igual prazo, por motivo justificado. 
 

 

QUESTÃO 35 – Segundo os parâmetros fixados na Lei Estadual nº 15.612, de 6 de maio de 2021, 

que dispõe sobre o processo administrativo no Estado do Rio Grande do Sul, é correto afirmar que: 
 

A) A competência de decidir recursos administrativos poderá ser objeto de delegação. 

B) Por ser formal a relação dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual com o cidadão, 

não pode ser dispensada a exigência de reconhecimento de firma e de autenticação de cópia de 

documentos em Tabelionato de Notas. 

C) As decisões administrativas observarão os pareceres da Procuradoria-Geral do Estado no âmbito 

do Poder Executivo. 

D) A Administração deve revogar seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode 

anulá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. 

E) Na contagem de prazo em dias, computar-se-ão somente os dias úteis, vedada disposição em 

sentido contrário. 
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INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 36 – Sobre as medidas preventivas de proteção contra códigos maliciosos (Malware), 

analise as assertivas abaixo. 

 

I. Não atualizar programas e sistema operacional os mantêm livres de vulnerabilidades. 

II. A utilização de software antivírus ou antimalware ajuda a detectar e remover códigos maliciosos. 

III. Fazer regularmente backup dos dados pode evitar perdas em casos de infecção por códigos 

maliciosos. 

 

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 37 – No navegador Mozilla Firefox, os atalhos de teclado _________________ são 

utilizados para recarregar uma página. 

 

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

 

A) F4 e SHIFT+O 

B) F4 e CTRL+SHIFT+R 

C) F5 e CTRL+F5 

D) F5 e CTRL+TAB 

E) F6 e SHIFT+F6 

 

 

QUESTÃO 38 – Assinale a alternativa INCORRETA quanto às atividades de compactação e backup de 

arquivos. 

 

A) A compactação de arquivos consiste na redução do espaço de armazenamento que os dados 

ocupam. 

B) A compactação de arquivos tem o objetivo de facilitar a guarda ou a transferência de dados. 

C) O backup de arquivos consiste na cópia de segurança de arquivos de um local para outro. 

D) O backup de arquivos tem o objetivo de preservar dados em caso de perda dos dados originais. 

E) Não é possível fazer backup de arquivos compactados. 
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QUESTÃO 39 – A Figura 1 abaixo apresenta a janela principal do LibreOffice Impress 7.1. Na imagem 

estão destacados alguns ícones. 

 

 
Figura 1 – Apresentação no LibreOffice Impress 7.1 

 

Para iniciar a apresentação a partir do slide atual, pode-se utilizar o ícone indicado pela seta nº: 

 

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4. 

E) 5. 

 

 

QUESTÃO 40 – No aplicativo Configurações do Windows do Microsoft Windows 10 Pro, a visualização 

de especificações do computador e do sistema operacional, tais como informações do processador, 

memória RAM instalada e versão do Windows, pode ser encontrada acessando as opções __________ 

e __________, nessa ordem. 

 

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

 

A) "Aplicativos" – "Segurança e Inicialização" 

B) "Atualização" – "Ativação" 

C) "Contas" – "Suas Informações" 

D) "Pesquisar" – "Mais Detalhes" 

E) "Sistema" – "Sobre" 
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PROVA DISCURSIVA 

 

Elabore um texto dissertativo-argumentativo com extensão de, no máximo, 30 linhas, de 

acordo com a seguinte proposta: 

 

No artigo Saiba quais serão os impactos da pandemia no futuro das cidades, publicado no jornal 

Folha de São Paulo de 24 de abril de 2021, Nabil Bonduki, ex-secretário de Cultura de São Paulo e 

professor titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, assevera que todas as epidemias 

pelas quais passou a humanidade promoveram transformações sociais profundas. 

Bonduki lembra que a Peste Negra, que dizimou em torno de um terço da população da Europa 

no século XIV, causou a interrupção do renascimento urbano, comercial e cultural da Baixa Idade 

Média. Já a terceira pandemia de cólera na Inglaterra motivou a aprovação da primeira Lei Sanitária 

do país, gerando protestos entre os liberais, críticos severos da interferência do Estado nas atividades 

econômicas. 

Agora, segundo ele, não será diferente: “a longa duração da pandemia tende a consolidar as 

novas tendências de mudanças de comportamento urbano, positivas ou negativas, afetando todos os 

aspectos da vida nas cidades — habitação, trabalho, educação, cultura, espaço público, mobilidade e 

lazer”. Na opinião de Bonduki, é fundamental identificar e estudar essas transformações e “formular 

novas políticas para enfrentar as novas questões que estão surgindo” no cenário criado pela pandemia 

de Covid-19. 

 

Você deve redigir um texto dissertativo-argumentativo sobre o seguinte tema. 

 

Questões sociais colocadas pela pandemia de Covid-19 e o papel  

das políticas públicas e da sociedade civil organizada no seu enfrentamento 

 

Instruções 

1. Crie um título para o seu texto e escreva-o na linha apropriada para esse fim. 

2. Redija seu texto a caneta, com o máximo de 30 linhas, em letra de tamanho regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



626_DISC_NM_01_3/12/202113:39:33 

Execução: Fundatec 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

Utilize este espaço para fazer seu rascunho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

 
 


