EDITAL Nº 04/2018
Referente ao processo seletivo simplificado nº 02/2018

PUBLICA O GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS ESCRITAS
Paulo André Dal Alba, Prefeito Municipal do Município de Engenho Velho – RS,
no uso de suas atribuições legais, torna público o GABARITO PRELIMINAR, referente ao processo seletivo simplificado 02/2018.
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Engenho Velho – RS, aos 23 de abril de 2018.

PAULO ANDRÉ DAL ALBA
Prefeito Municipal
REGISTRA-SE E PUBLIQUE-SE
DATA SUPRA
LAERCIO LAMONATTO
Sec. Municipal de Administração
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 02/2018
Auxiliar de Serviços Gerais e Merendeira
Nº DA INSCRIÇÃO:
DATA:

/

/2018

PARTE 1 – LÍNGUA PORTUGUESA (Questões 1 a 5)
Leia o texto abaixo e responda à questão 1 e 2:

FILÓ

UMA BELA GATINHA FUGIU DE CASA, DEIXANDO UMA POBRE MENININHA TODA CHOROSA.
-POR FAVOR, ACHEM MINHA FILÓ!
E NÃO É QUE ENCONTRARAM A GATINHA?! JÁ VOLTANDO PARA CASA, TODA
EMPOEIRADA, A DANADINHA...

1. Sobre o texto está correta a afirmação:
(a) Uma gatinha chorosa fugiu de casa;
(b) Não mais encontraram a gatinha da menina;
(c) A menina estava toda empoeirada, a danadinha;
(d) Uma bela gatinha chamada Filó fugiu de casa;
(e) Nenhuma das alternativas está correta.
2; “Uma bela gatinha fugiu de casa”. Sobre a palavra destaca é correto
afirmar:
(a) No texto tem sentido de menina bonita;
(b) No texto tem sentido de gata bonita;
(c) É diminutivo da palavra gata;
(d) Era o nome da gata da menina;
(e) A gatinha não retornou.

Leia o texto abaixo e responda à questão 3 e 4:

A BARATA LARA

TUDO COMEÇOU QUANDO, AO IR NA COZINHA, DEI DE CARA COM UMA BARATA SIMPÁTICA.
BATIZEI-A DE LARA. MAS ONDE ESCONDÊ-LA DO CHINELO DA MAMÃE?
LÓGICO! NO QUARTO DO MEU IRMÃO MAIS VELHO! O LUGAR
MAIS BAGUNÇADO DA CASA.
LARA VIVE TÃO FELIZ ALI QUE ATÉ SE CASOU. MAS QUE DESAFORO... ELA NEM
ME CONVIDOU PARA O CASAMENTO!

3. No texto acima, o narrador-personagem diz que tudo começou quando
encontrou:
(a) Uma barata bonita chamada Clara;
(b)
Um lugar legal para criar uma barata;
(c)
Uma barata nojenta no quarto do irmão;
(d)
Uma barata simpática a qual batizou de Lara.
4. Conforme relata o narrador-personagem, ele precisava esconder a barata
do chinelo da mãe por quê:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

A barata tinha medo do chinelo que estava na cozinha;
Era provável que a mãe matasse a barata com o chinelo;
Era no chinelo que a barata gostava de ficar;
A barata não gostava de chinelos, pois tinha cheiro ruim;
Todas as alternativas estão corretas.

Leia o texto abaixo e responda a questão 5.

www.analisedecharges.blogspot.com.br

5) Em relação à leitura da charge, podemos afirmar que:
(a) Os alunos que participam das aulas aprendem mais;
(b) Professores desmotivados ensinam menos;
(c) Os investimentos na área de educação contribuem para o aprendizado
dos alunos;
(d) A educação prescinde de investimentos para melhorar o aprendizado dos
alunos;
(e) todas as alternativas estão corretas.

PARTE 2 – MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO (Questões 6 a 10)
6.
Dona Marta gastou dois terços de duas dúzias de ovos para fazer um
bolo para os alunos da Escola Municipal Cleiton Costa de Engenho Velho.
Quantos ovos ela gastou?
(a) 8 ovos
(b) 12 ovos
(c) 14 ovos
(d) 16 ovos
(e) 24 ovos
7.
Mirian demora meia hora para chegar na academia. Quando saiu de
casa, seu relógio marcava o seguinte horário. Em que horário Mirian
chegou na academia?

(a) 8 horas e 5 minutos;
(b) 7 horas e 55 minutos;
(c) 7 horas de 35 minutos;
(d) 7 horas e 30 minutos;
(e) 7 horas e 25 minutos.

8.
Em um concurso, inscreveram-se 15.200 candidatos. No dia da prova,
atrasaram-se duas centenas e sete unidades de candidatos, e faltaram uma
centena e três dezenas de candidatos. Sabendo-se que os candidatos atrasados não podem realizar a prova, quantos candidatos realizaram esta prova?
(a) 14.638;
(b) 14.863;
(c) 14.865;
(d) 14.683;
(e) 14.873,
9. A direção de um escritório decidiu promover, toda semana, um almoço
de confraternização. Para isso, realizou uma pesquisa com todos os seus
funcionários a fim de verificar a preferência de cada um em relação ao dia
da semana para a realização desse almoço. Cada funcionário poderia escolher apenas um dia. O resultado dessa pesquisa encontra-se expresso no
gráfico abaixo.

Quantos funcionários esse escritório possui?
(a) 106
(b) 107
(c) 38
(d) 120
(e) 111
10. Uma torneira está estragada e, mesmo quando fechada, pinga. Durante
uma hora a torneira perde 2 litros de água. Quantos litros de água a torneira perde em 1 dia?
(a) 24 litros;
(b) 48 litros;
(c) 72 litros;
(d) 96 litros;
(e) 16 litros.

QUESTÕES SOBRE A LEI ORGÂNICA
11) São princípios da administração pública:
a) Legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade.
b) Legalidade, utilidade, pessoalidade e moralidade.
c) Moralidade, impessoalidade, publicidade e irretroatividade.
d) Legalidade, anualidade, impessoalidade e moralidade.
e) Publicidade, impessoalidade, legalidade e presunção de inocência.
12) O Município possui os seguintes Poderes:
a) Legislativo e Judiciário
b) Executivo e Judiciário
c) Legislativo e Executivo
d) Judiciário e Ministério Público
e) Executivo e Brigada Militar
13) Sobre as sessões da Câmara de Vereadores é correto dizer:
a) Ocorrem com qualquer número de vereadores.
b) São públicas e o voto dos vereadores é aberto.
c) São privadas e o voto dos vereadores é aberto.
d) São privadas e o voto dos vereadores é secreto.
e) É proibida sob qualquer forma a participação do Prefeito.
14) O Poder Executivo é exercido:
a) Somente pelo Prefeito e Vice-Prefeito.
b) Pelo Prefeito e Vereadores.
c) Pelo Prefeito, auxiliado pelo Ministério Público e Tribunal de Contas.
d) Pelo Prefeito, Vice-Prefeito e auxiliado pelos Secretários do Município.
e) Pelo Prefeito, Vice-Prefeito e Câmara Municipal de vereadores.

15) A fiscalização contábil, financeira e orçamentária operacional
e patrimonial do Município e dos órgãos da administração, e
quaisquer entidades constituídas ou mantidas pelo Município,
quanto aos aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade,
aplicação das subvenções e renúncias de receitas, será exercida
somente:
a) Pela Câmara de Vereadores e pelo Ministério Público;
b) Pelo Sistema de Controle Interno, e o Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul;
c) Pelo Contador do Município e pela Câmara de Vereadores;
d) Pelo Tribunal de Contas e Mistério Público Federal;
e) Pela Câmara de Vereadores, mediante controle externo, e
pelo sistema de controle de cada um dos Poderes.
16) É permitida a acumulação remunerada de cargos públicos,
desde que haja compatibilidade de horários, para os cargos de:
a) Agente administrativo e motorista;
b) Monitor e auxiliar administrativo;
c) Professor com outro técnico ou científico;
d) Recepcionista e técnico em enfermagem;
e) Merendeira e Auxiliar de Serviços Gerais.
17) No exercício financeiro o município deve investir da receita
resultante de impostos, compreendida e proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do Ensino Público
Municipal, no mínimo:
a) 10%;
b) 15%;
c) 20%;
d) 25%;
e) 30%.

18) No que diz respeito à cultura, compete ao município:
a) Promover a extinção das manifestações culturais;
b) Estimular a separação entre as diversas culturas, de forma
que não se tenha acesso à difusão dessas manifestações;
c) O município com a colaboração da comunidade protegerá o
patrimônio cultural das mais diversas formas, tais como inventários, registros, vigilância e tombamentos;
d) O museu histórico não faz parte do patrimônio cultural do
município;
e) Todas as alternativas estão erradas.
19) Não são atribuições do Município, no âmbito do Sistema Único de Saúde:
a) Planejar, organizar, gerir, controlar e avaliar as ações e os
serviços de saúde;
b) Cobrar daqueles que possuem condições financeiras pelos
medicamentos dispensados na farmácia básica do município;
c) Executar serviços de vigilância epidemiológica, sanitária, alimentação e nutrição;
d) Executar a política de insumos e equipamentos para a saúde;
e) Formar consórcios intermunicipais de saúde.
20) O município de Engenho Velho foi criando em:
a) 1º de maio;
b) 20 de março;
c) 25 de julho;
d) 07 de setembro;
e) 21 de novembro;

