PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
MONITOR SOCIAL – EDITAL Nº 2612/2017
Nome: ________________________________________________________________
RG nº ______________________ Data: ______________ Ass: __________________
OBSERVAÇÃO
. Leia com atenção a prova, a interpretação faz parte da prova;
. O tempo de duração da prova é de 02 (duas) horas;
. Toda e qualquer manifestação para o fiscal da prova deve ser feita em voz alta;
. No cartão de resposta não rasure, para cada questão marque apenas 01 (uma) resposta;
. No cartão de respostas preencha só os dados solicitados;
. Está prova contém 25 (vinte e cinco) questões distribuídas da seguinte maneira:
- 07 (sete) Questões de Português
- 07 (sete) Questões de Matemática
- 11 (onze) Questões de Legislação
PORTUGUÊS
01) Indique a opção correta na concordância verbal, de acordo com a norma culta:
A) Haviam muitos candidatos esperando a hora da prova.
B) Choveu pedaços de granizo na serra gaúcha.
C) Faz anos que a euipe do IBGE não vem aqui.
D) Bateu três horas quando o entrevistador chegou.
E) Fui eu que abriu a porta para o agente do censo.
02) Assinale a frase que encerra um erro de concordância nominal:
A) Estavam abandonadas a casa, o templo e a vila.
B) Ela chegou com o rosto e as mãos feridas.
C) Decorrido um ano e alguns meses, lá voltamos.
D) Decorridos um ano e alguns meses, lá voltamos.
E) Ela comprou dois vestidos cinza.
03) É provável que................vagas na academia, mas não................pessoas interessadas: são muitas as
formalidades a....................cumpridas.
A) hajam – existem - ser
B) hajam – existe - ser
C) haja – existe - serem
D) haja – existe - ser
E) hajam – existem - serem
04) Assinale a alternativa correta quanto à regência:
A) Fomos ao cinema e assistimos um filme.
B) Prefiro mais trabalhar do que estudar.
C) Iremos para o Rio de Janeiro nas próximas férias.
D) Ele está curioso em saber a resposta.
E) Ele aspira a um cargo de chefia.
05) Todas as palavras abaixo possuem um encontro vocálico e consonantal, exceto:
A) destruir
B) magnésio
C) adstringente
D) pneu
E) autóctone
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06) Qual dos vocábulos a seguir, apresenta mais fonemas do que letras?
A) pequeno
B) travessia
C) pássaros
D) capricho
E) fluxos
07) Assinale a alternativa cuja palavra apresenta o mesmo número de letras e fonemas:
A) aprender
B) humana
C) repertório
D) pássaros
E) compreender
MATEMÁTICA
08) Uma circunferência tem raio 10 cm, a sua área será de: (Use pi = 3,14)
A) 100 cm2
B) 314 cm2
C) 31,4 cm2
D) 3,14 cm2
E) N.R.C.
09) As coordenadas do vértice da equação x2 + 6x + 5 = 0 correspondem aos valores:
A) (-3 , -4)
B) (3 , 4)
C) (-3 , 4)
D) (3 , -4)
E) N.R.C.
10) A equação linear 5x - 10 = y corta os eixos x e y nos pontos:
A) (1 , -2)
B) (0 , 0)
C) (3 , - 4)
D) (4 , 0)
E) N.R.C.
11) Na função y = log x, quando x = 1000 o valor de y será:
A) 0
B) 2
C) 3
D) 4
E) N.R.C.
12) Considerando que a = 3 - 5i e que b = - 3 + i, a função y = a + b vale:
A) i
B) 4i
C) - i
D) - 4i
E) N.R.C.
13) Cortando um quadrado ao meio sua área será de 32 cm2, o lado do quadrado mede:
A) 2 cm
B) 4 cm
C) 8 cm
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D) 16 cm
E) N.R.C.
14) A equação x2 + 6x + 5 = 0 toca o eixo X nos pontos:
A) (-1 , -5)
B) (0 , 0)
C) (1 , 4)
D) (1 , 5)
E) N.R.C.
LEGISLAÇÃO
Observação: As questões de 15 a 17 versam sobre a Lei Municipal nº 3.672/2015 – Plano de Carreira
dos Servidores.
15) Assinale a alternativa correta:
A) Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor, mantidas as
características de criação por Lei, denominação própria, número certo e pagamento padronizado, pelos cofres
do Município, para provimento em caráter efetivo e cargo em comissão.
B) Vencimento é a retribuição pecuniária paga ao servidor pelo exercício do cargo com valor fixado em Lei,
correspondente ao somatório das parcelas permanentes e eventuais.
C) O servidor detentor de cargo de provimento efetivo ou de cargo em comissão terá direito a avanços
trienais, após cada três anos de efetivo serviço público municipal.
D) O valor para cada avanço trienal corresponderá a 3% (três por cento) incidente sobre o valor do padrão do
vencimento básico do cargo exercido na classe correspondente, juntamente com a Função Gratificada
incorporada.
E) O servidor que, por força de concurso público, for provido em novo cargo, integrante de outra categoria
funcional, herdará todos os benefícios e promoções já conquistadas no cargo anterior.
16) Assinale a alternativa incorreta:
A) A promoção do servidor será realizada dentro da mesma categoria funcional, do padrão e do cargo
mediante a passagem deste de uma determinada classe para a imediatamente superior.
B) Cada categoria funcional terá seis classes, designadas pelas letras A, B, C, D, E e F, sendo esta última a
final de carreira.
C) O tempo de exercício na classe imediatamente anterior para fins de promoção para a seguinte será de cinco
anos.
D) Além dos servidores regidos por esta Lei, poderá o Município contar com os servidores em caráter
temporário para atender as necessidades temporárias de
excepcional interesse público, que serão contratados, em regra, mediante aprovação em anterior Processo
Seletivo Simplificado.
E) Aos contratados em caráter temporário nos termos da Lei Municipal aplica-se obrigatoriamente o Regime
Jurídico dos Servidores Municipais, percebendo vencimentos fixados em lei, nunca superior ao vencimento da
"Classe A" do cargo correspondente a função objeto de contrato.
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17) Merecimento é a demonstração positiva do servidor no exercício do seu cargo e se evidencia pelo
desempenho de forma eficiente, dedicada e leal as atribuições que lhe são cometidas, bem como pela sua
assiduidade, pontualidade e disciplina. Todavia, fica prejudicado o merecimento, acarretando a interrupção da
contagem do tempo de exercício para fins de promoção, sempre que o servidor:
I - Somar duas penalidades de advertências;
Il - Somar três faltas injustificadas ao serviço;
III - Somar trinta atrasos de comparecimento ao serviço e/ou saídas antes do horário marcado para término da
jornada, não autorizadas prévia e formalmente pela chefia.
Assinale a alternativa que apresenta todos os itens corretos:
A) I
B) II
C) III
D) I e II
E) II e III
Observação: As questões de 18 a 22 versam sobre a Lei Municipal nº 3.670/2015 – Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Municipais.
18) Assinale a alternativa incorreta:
A) A posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público,
com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura de termo pela autoridade competente e pelo
nomeado.
B) A posse somente poderá se dar na presença do nomeado, sendo vedada expressamente a posse mediante
procuração específica conferida a terceiros.
C) A posse dar-se-á no prazo de até quinze dias contados da data de publicação do ato de nomeação, podendo,
a pedido, ser prorrogado por igual período.
D) O exercício é o desempenho das atribuições do cargo pelo empossado, o qual deve se dar no prazo de cinco
dias contados da data da posse.
E) À empossada que estiver no período compreendido pela licença à gestante, nos termos constitucionais, será
dado o exercício ficto mediante apresentação de certidão de nascimento ou atestado médico, devendo iniciar
de fato suas atividades no primeiro dia seguinte ao término da licença.
19) O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público adquire
estabilidade após três anos de efetivo exercício. O servidor estável só perderá o cargo:
1 - Em virtude de sentença judicial transitada em julgado;
2 - Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa e o contraditório;
4 - Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada
a ampla defesa e o contraditório;
8- Para cumprimento dos limites da despesa com pessoal, nos termos da Constituição da República e da
legislação correlata.
O somatório de todos os itens corretos é:
A) 2
B) 3
C) 7
D) 12
E) 15
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20) Assinale a opção correta:
A) Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ou em cargo em comissão
ficará sujeito a estágio probatório por período de três anos, durante o qual a sua aptidão, capacidade e
desempenho serão objetos de procedimento de avaliação com vista à aquisição da estabilidade.
B) O servidor que não preencher algum dos requisitos do estágio probatório na primeira avaliação deverá ser
exonerado, sendo-lhe garantida indenização correspondente ao período trabalhado.
C) A reintegração é a investidura do servidor no cargo anteriormente ocupado por decisão judicial.
D) Atendendo à conveniência ou à necessidade do serviço, poderá ser exigido o trabalho nos dias feriados
civis e religiosos, hipótese em que as horas trabalhadas serão pagas com acréscimo de cinquenta por cento da
hora normal, salvo a hipótese de compensação.
E) O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre vinte e uma horas de um dia e seis horas do dia
seguinte, terá o valor-hora acrescido de trinta por cento, sobre o valor-hora diurno.
21) Acerca da temática da responsabilidade do servidor público, assinale a opção incorreta:
A) O servidor responde civil, penal e administrativamente pelos atos praticados enquanto no exercício do
cargo, sendo lícita a cumulação das penalidades.
B) A responsabilidade civil ocorre apenas por ação, dolosa ou culposa, de que resulte prejuízo ao erário ou a
terceiros.
C) Sendo o dano causado a terceiros, o servidor responderá perante o Município em ação regressiva, sem
prejuízo de outras medidas administrativas e judiciais cabíveis.
D) A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores, e contra eles será executada, até o limite do valor
da herança recebida.
E) A responsabilidade civil ou administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal
definitiva que negue a existência do fato ou a sua autoria.
22) São penalidades disciplinares aplicáveis ao servidor, após procedimento administrativo em que lhe seja
assegurado o direito de defesa:
I – Advertência, aplicada em caso de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamento ou norma
interna, nos casos de violação de proibição que não tipifique infração sujeita à penalidade de demissão.
lI – Suspensão, que não poderá ultrapassar sessenta dias.
III- Multa, que pode ser imposta no caso de aplicação irregular de dinheiro público.
IV - Demissão, que deve ser aplicada no caso de crime contra a administração pública.
Assinale a alternativa que apresenta todos os itens corretos:
A) I e II
B) I e III
C) II e IV
D) II, III e IV
E) I, II e IV
Observação: As questões de 23 a 25 tratam da Contratação Temporária de Excepcional Interesse
Público, Lei Municipal nº 3.670/2015.
23) Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas
contratações de pessoal por tempo determinado, com a autorização do legislativo. Consideram-se como de
necessidade temporária de excepcional interesse público, as contratações que visam:
I - Atender a situações de calamidade pública, pelo prazo máximo de seis meses.
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lI - Combater surtos epidêmicos, pelo prazo máximo de seis meses.
IlI - Substituir servidores em licença-maternidade ou adotante, pelo prazo máximo de cento e trinta dias.
IV – Permitir a execução do serviço de profissional de notória especialização.
Assinale a alternativa que apresenta todos os itens incorretos:
A) I e II
B) II e III
C) III e IV
D) I, II e IV
E) I e III
24) Nos termos da Lei Municipal, são assegurados os seguintes direitos ao contratado de forma temporária:
I - Vencimento equivalente ao percebido pelos servidores de igual ou assemelhada função no quadro
permanente do respectivo poder no Município.
II - Inscrição no Regime Próprio de Previdência dos Servidores Municipais.
III - Férias proporcionais ao período trabalhado, ao término do contrato.
IV - Jornada de trabalho, serviço extraordinário, repouso semanal remunerado, adicionais de insalubridade,
periculosidade e noturno e gratificação natalina proporcional.
Assinale a alternativa que apresenta todos os itens corretos:
A) I e II
B) II e III
C) III e IV
D) I, II e III
E) I, III e IV
25) Assinale a opção correta:
A) O contrato por tempo determinado extinguir-se-á pelo término do prazo contratual ou, antecipadamente,
por iniciativa de qualquer uma das partes contratantes.
B) A extinção do contrato por iniciativa do contratado deverá ser comunicada com a antecedência mínima de
cinco dias, sob pena de desconto da remuneração correspondente ao período.
C) A extinção do contrato por iniciativa do contratante independe de motivação e importará no pagamento da
remuneração dos dias trabalhados, das férias proporcionais e da gratificação natalina proporcional.
D) A realização de processo seletivo é obrigatória mesmo se existir concurso público homologado, com lista
de aprovados para a mesma função objeto da contratação.
E) Excepcionalmente, é permitido o desvio de função de pessoa contratada, se presente o interesse público e o
desvio for devidamente motivado.
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