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INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 25 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única resposta 
correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de 
sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Gabarito, o qual conterá o Cartão de Identificação e o Cartão 
Resposta. 
O Cartão de Identificação deverá ser preenchido atentamente com Nome, Nº de Inscrição e Assinatura. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, na ordem de 01 a 25, com caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo: 
 

 
 

Formas Incorretas:  
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento correto implica a 
anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão Resposta por erro de preenchimento por 
parte do candidato.  
O Gabarito é insubstituível e de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, 
rasgado ou rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos ou eletrônicos. O 
candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente eliminado do Concurso Público. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na 
interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Gabarito, somente será permitida após transcorrido 
45 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Gabarito ao fiscal de 
sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso 
Público. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Gabarito. 
O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página da prova escrita objetiva para conferir 
com o gabarito oficial. 
Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais de 
sala, conferirem os Gabaritos, assinarem a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões de Identificação, 
os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Concurso Público, do presente Caderno de 
Questões e de preenchimento do Gabarito, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público. 
O gabarito preliminar e as provas escritas objetivas estarão disponíveis, no dia 10 de março de 2014, no site 
www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita objetiva através do email 
recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 11 a 17 de março de 2014. 
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Língua Portuguesa 

 
O soneto a seguir servirá como base para responder as 
questões de 01 a 05: 
 

Olha, Marília, as flautas dos pastores 
 

XI 
Olha, Marília, as flautas dos pastores 

Que bem que soam, como estão cadentes! 
Olha o Tejo a sorrir-se! Olha, não sentes 

Os *Zéfiros brincar por entre flores? 
 

Vê como ali beijando-se, os Amores 
Incitam nossos ósculos ardentes! 

Ei-las de planta em planta as inocentes, 
As vagas borboletas de mil cores. 

 
Naquele arbusto o rouxinol suspira, 

Ora nas folgas a abelhinha pára, 
Ora nos ares sussurando gira: 

 
Que alegre campo! Que manhã tão clara! 
Mas ah! Tudo o que vês, se eu te não vira, 

Mais tristeza que a morte me causara. 
 

*Nome mitológico dos ventos. 
 

BOCAGE, Manuel. Sonetos. Lisboa: Livraria Clássica 
Editora, 1943. 

 
01) Use V para verdadeiro e F para falso de acordo com 
o soneto lido: 
 
(  ) A lúgubre música tocada pelos pastores é uma 
alusão à vida campestre. 
(   ) Há uma relação de contrariedade entre a beleza da 
natureza e a tristeza da mulher amada. 
(   ) Na última estrofe o eu lírico reconhece que todas as 
maravilhas do mundo de nada adiantam se Marília 
continua descontente. 
(   ) Na terceira estrofe vemos a natureza personificada. 
 
A ordem correta é: 
 
a) F - F - V - V 
b) V - V - F - F 
c) F - F - F - V 
d) V - F - V - F 
e) V - V - F - V 
 
02) “Vê como ali beijando-se, os Amores” Em relação à 
colocação pronominal, aponte a alternativa incorreta: 
 
a) Sempre me lembro daquele dia. 
b) Quando vi o menino no chão, corri para defendê-lo. 
c) Realizar-se-á, em abril, a próxima reunião do 

conselho. 

d) Quando chegou em casa começou a maltratá-la. 
e) Ele nunca queixa-se de nada. 
 
03) “Que bem que soam, como estão cadentes!” Soar é 
parônima de suar. Palavras parônimas são aquelas que 
possuem significados diferentes, mas são muito 
parecidas na pronúncia e na escrita. Uma das 
alternativas abaixo está incoerente por utilizar uma 
palavra parônima que não condiz ao contexto: 
 
a) Só um gênero de leitura não é recomendável; 

convém sorti-la um pouco. 
b) O prédio precisou ser interditado, pois havia perigo 

eminente. 
c) A funcionária taxou todos os produtos da prateleira. 
d) As compras foram discriminadas na nota fiscal. 
e) A pedra imergiu no rio. 
 
04) “As vagas borboletas de mil cores.” O substantivo 
coletivo do vocábulo em destaque é: 
 
a) farândola. 
b) récua. 
c) plêiade. 
d) panapaná. 
e) falange. 
 
05) “Naquele arbusto o rouxinol suspira,” A figura de 
linguagem pela qual fazemos os seres inanimados ou 
animais agirem e sentirem como seres humanos 
denomina-se:  
 
a) prosopopeia. 
b) hipérbole. 
c) eufemismo. 
d) elipse. 
e) metonímia. 
 

Matemática 

 
06) O valor de (0,25)2 é igual a: 
 

a) 
�

�
 

 

b) 
�

�
 

 

c) 
�

��
 

 

d) 
�

��
 

 

e) 
�

�
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07) Um círculo possui perímetro de 6�cm, então a área 
desse círculo em cm2 é de: 
 
a) 5� 
b) 7� 
c) 11� 
d) 9� 
e) 14� 
 
 
 
 
 
 
 
08) Um triângulo retângulo possui seus catetos valendo 
13 e 15 cm, então o valor da hipotenusa desse triângulo 
retângulo é de aproximadamente, em cm: 
 
a) 16,7 
b) 35,4 
c) 22,8 
d) 18,1 
e) 19,8 
 
 
 
 
 
 
 
09) Num triângulo a área é 24cm2. A base mede 3cm. 
Qual é a medida da altura desse triângulo? 
 
a) 15 
b) 37 
c) 16 
d) 36 
e) 18 
 
 
 
 
 
 
 
10) A solução de 4x+1 = 32 é igual a: 
 
a) 0,3 
b) 5 
c) 0,5 
d) 3 
e) 8 
 
 
 
 
 

Conhecimentos Gerais 

 
11) Qual é o nome do atual Prefeito de Erval Grande 
(RS)? 
 
a) Amélio Francisco Kwiecinski. 
b) Agustino Sinski. 
c) Vilson Pietroski. 
d) Alcione Paulo Massi. 
e) Jovane Eliseu Pasa. 
 
12) Acerca do Município de Erval Grande (RS) pode-se 
afirmar que: 
 

I. O início do povoamento da sede desse município 
data de 1927. 

II. O nome do município se deve ao cultivo em 
grande escala da Erva-Mate, existente na época da 
colonização, ervais nativos que hoje não existem 
mais. Também referência aos ervais guaranís da 
região. 

III. Um dos maiores problemas enfrentados pelo 
município foi o êxodo rural, apesar dos esforços de 
todas as administrações para procurar manter o 
homem no campo. Recentemente a cidade 
recebeu o nome de "Cidade das Azaléias", em 
virtude da grande quantidade dessas plantas que, 
na época da floração, muito embelezam a cidade. 

 
a) Somente I e II estão corretos. 
b) Somente I e III estão corretos. 
c) Somente II e III estão corretos. 
d) Todos estão corretos. 
e) Nenhum está correto. 
 
13) Qual é a data de aniversário do Município de Erval 
Grande (RS)? 
 
a) 7 de fevereiro. 
b) 7 de agosto. 
c) 7 de junho. 
d) 7 de setembro. 
e) 7 de dezembro. 
 
14) Qual foi o ano de fundação do Município de Erval 
Grande (RS)? 
 
a) 1954 
b) 1959 
c) 1964 
d) 1969 
e) 1949 
 
15) Qual dos Municípios abaixo faz divisa com o 
Município de Erval Grande (RS)? 
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a) Aratiba. 
b) Barão de Cotegipe. 
c) Erechim. 
d) São Valentim. 
e) Trindade do Sul. 
 

Conteúdos Específicos 

 
16) (Lei 8.666/93) É a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados para escolha de trabalho 
técnico, científico ou artístico, mediante a instituição 
de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme 
critérios constantes de edital publicado na imprensa 
oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias: 
 
a) Tomada de Preços. 
b) Concorrência. 
c) Convite. 
d) Concurso. 
e) Leilão. 
 
17) (Lei 8.666/93) Para a habilitação nas licitações 
exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, 
documentação relativa a: 
 
I - habilitação jurídica. 
II - qualificação técnica. 
III - qualificação econômico-financeira. 
IV – regularidade fiscal e trabalhista.      
V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o 
da Constituição Federal.  
 
a) Somente I, II e III estão corretos. 
b) Somente I, II e IV estão corretos. 
c) Somente I, II, III e IV estão corretos. 
d) Todos estão corretos. 
e) Nenhum está correto. 
 
18) (Lei 8.666/93) Para os fins da Lei 8.666/93, os 
órgãos e entidades da Administração Pública que 
realizem freqüentemente licitações manterão registros 
cadastrais para efeito de habilitação, na forma 
regulamentar, válidos por, no máximo: 
 
a) seis meses. 
b) um ano. 
c) dois anos. 
d) três anos. 
e) quatro anos. 
 
19) (Lei 10.520/02) De acordo com a Lei 10.520/02, a 
autoridade competente designará, dentre os servidores 
do órgão ou entidade promotora da licitação, o 
__________ e respectiva equipe de apoio, cuja 
atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das 
propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a habilitação e a 

adjudicação do objeto do certame ao licitante 
vencedor. Assinale a alternativa que completa 
corretamente o trecho acima: 
 
a) Licitante. 
b) Leiloeiro. 
c) Pregoeiro. 
d) Concorrente. 
e) Concurseiro. 
 
20) É o instrumento pelo qual Ministros ou outras 
autoridades expedem instruções sobre a organização e 
funcionamento de serviço e praticam outros atos de 
sua competência: 
 
a) Memorando. 
b) Circular. 
c) Ordem de Serviço. 
d) Portaria. 
e) Parecer. 
 
21) São atribuições do cargo/função de Escriturário: 
 

I. Fazer registros relativos a dotações orçamentária, 
elaborar e conferir folhas de pagamentos. 

II. Classificar expedientes e documentos. 
III. Fazer controle da movimentação de processos ou 

papéis. 
IV. Fazer anotações em fichas e manusear fichários. 
V. Providenciar a expedição de correspondências. 

VI. Levantar frequência de servidores. 
 
a) Somente II, IV, V e VI estão corretos. 
b) Somente I, II, III, IV e V estão corretos. 
c) Somente II e V estão corretos. 
d) Todos estão corretos. 
e) Nenhum está correto. 
 
22) Qual pronome de tratamento deve ser utilizado 
para dirigir-se ao Reitor de uma Universidade? 
 
a) Vossa Senhoria. 
b) Vossa Eminência. 
c) Vossa Magnificência. 
d) Vossa Paternidade. 
e) Vossa Majestade. 
 
23) (Informática) No Microsoft Word 2010 qual tecla de 
atalho abre a janela SALVAR COMO? 
 
a) F5 
b) F10 
c) F7 
d) F12 
e) F3 
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24) (Informática) No Microsoft Word 2010, quais teclas 
de atalho podem ser utilizadas para colocar um texto 
selecionado em caixa alta? 
 
a) Shift+F3. 
b) Ctrl+5. 
c) Shift+A. 
d) Ctrl+T. 
e) Shift+P. 
 
25) É a comunicação para a transmissão de ordens de 
chefe ou subchefe dirigida a seus funcionários sobre 
procedimentos, ordens, proibições, caracterização de 
atividades competentes ao órgão. Correspondência 
interna, por meio da qual um superior hierárquico 
estabelece normas e revoga ordens. Trata-se do(a): 
 
a) Exposição de motivos. 
b) Atestado. 
c) Declaração. 
d) Parecer. 
e) Ordem de serviço. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


