
 

 
 A prova objetiva será eliminatória e valerá 100(cem) pontos, distribuídos em 20(vinte) 

questões objetivas de múltipla escolha, cada questão terá o mesmo valor de pontuação. Estará aprovado o 
candidato que obtiver 50%(cinquenta por cento) de acertos. 

 O tempo máximo de duração da prova objetiva é de 2 (duas) horas. 

Nome:                                                         Curso: 
 

Data:                                                                       Município de São Martinho 
As questões 1 a 6 referem-sea conhecimentos gerais 

1- Recentemente, veio a público os resultados de uma operação da Polícia Federal que revelou irregularidades em 

frigoríficos brasileiros. Qual o nome dessa operação? 

a) Carne Falsa. 

b) Carne Fraca. 

c) Carne Compensada. 

d) Abate. 

e) Frigorífico Clandestino. 

 

2- Como é nome do juiz federal responsável pela operação Lava Jato? 

a)João Carlos de Souza Corrêa. 

b)Deoclécio Sousa. 

c) Sérgio Moro. 

d)Carlos Eduardo Neves Mathias. 

e)Jairo Cardoso Soares. 

 

3- São Martinho está situado na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, e faz parte de uma associação de 

municípios que formam que Região de acordo com a FAMURS (Federação das Associações de Municípios do Rio 

Grande do Sul)? 

a) Celeiro. 

b)Carbonífera. 

c)das Missões. 

d)Encosta Superior do Nordeste. 

e)Planalto Médio. 

 

4- Segundo a proposta de emenda constitucional do projeto de reforma da previdência, a idade mínima para se 

aposentar passa a ser de 65 anos, porém, na prática, para receber 100% do valor, será preciso contribuir por quantos 

anos? 

a) 65 anos. 

b) 23 anos. 

c) 35 anos. 

d) 49 anos. 

e) 51 anos. 

 

5- No ano de 2016 houve um surto do vírus Zika no Brasil, onde, estudos relacionaram esse vírus com o aumento de 

uma síndrome nas crianças nascidas com mães infectadas, qual o nome da síndrome em questão? 

a) Síndrome de Down. 

b) Microcefalia. 
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c) Anemia infantil. 

d) Síndrome de Patau. 

e) Síndrome de Bloom. 

 

6- Sobre a dengue, é INCORRETO afirmar: 

a) Cansaço, náuseas e dores no corpo são sintomas da doença. 

b) Existem dois tipos da doença: a dengue clássica e a hemorrágica. 

c) Pele pálida, fria e úmida não são sintomas de dengue hemorrágica. 

d) A dengue se propaga pela picada de um inseto. 

e) Um dos principais modos de se combater a dengue é evitando o acúmulo de água parada em pneus. 

 

As questões 7 a 10 são referentes à História e Bases Econômicas do município de São Martinho 

7-A primeira administração do município de São Martinho foi eleita em 08 de março de 1964. Qual o nome do prefeito 

dessa gestão? 

a)ErnoPauvles. 

b) Geert Lorenz. 

c) Antonio Michels. 

d) Breno Dutra. 

e)Asyr José Licks. 

 

8- Dentre os produtos cultivados no município muitos são exportados, assinale a alternativa que contêm um produto que 

São Martinho NÃO exporta. 

a) Trigo. 

b) Leite. 

c)Sal. 

d) Soja. 

e) Malhas. 

 

9- A emancipação de São Martinho se deu no ano de: 

a)1964 

b) 1950 

c) 1972 

d) 1963 

e) 1962 

 

10- Marque a alternativa que apresenta uma cidade que NÃO faz parte dos limites do município de São Martinho: 

a) São Valério do Sul e Campo Novo. 

b) Boa Vista do Buricá e São José do Inhacorá. 

c) Sede Nova e Alegria. 

d) Santo Augusto e Catuípe. 

e) Todas as cidades anteriores fazem parte dos limites do município de São Martinho. 

 

As questões 11 a 18 são referentes à língua portuguesa 

11- Assinale a alternativa em que se retirarmos a vírgula a frase não altera o significado: 

a) Fernanda, Maria e Julia saíram ontem. 



b) Camila andava pela rua, calma. 

c) Pedro, o gerente do banco ligou. 

d) Não, espere. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

12-“Você só precisa comprar a pipoca. O DVD é grátis.” 

Assinale a alternativa que apresenta a forma correta para juntar os dois períodos da propaganda acima num só. 

a) Você só precisa comprar a pipoca, entretanto o DVD é grátis. 

b) Você só precisa comprar a pipoca, já que o DVD é grátis. 

c) Você só precisa comprar a pipoca, inclusive o DVD é grátis. 

d) Você só precisa comprar a pipoca e o DVD é grátis. 

e) Você só precisa comprar a pipoca, cujo DVD é grátis. 

 

13-_____________ fábricas _________ produtos são _________ feitos. 

Assinale a alternativa cujos termos completam as lacunas de acordo com a norma culta. 

a) Existe, aonde, mal. 

b) Existem, onde, mau. 

c) Há, aonde, mau. 

d) Há, onde, mal. 

e) Há, onde, mau. 

 

14-Observe a frase: “É um desempenho de dar água na boca: no verão passado, apenas dezoito voos desse tipo 

desembarcavam na região.” Assinale a alternativa que contém uma versão adequada desta frase, sem lhe alterar o 

sentido: 

a) É um desempenho estimulante, pois, no verão passado, apenas dezoito voos desse tipo desembarcavam na 

região. 

b) É um desempenho invejável o do verão passado: dezoito voos desse tipo desembarcavam na região. 

c) Foi um desempenho fascinante, no verão passado: somente dezoito voos desse tipo chegavam à região. 

d) No último verão, somente dezoito voos desse tipo chegavam à região: foi um desempenho excitante. 

e) No verão passado, houve um desempenho fantástico: somente dezoito voos desse tipo desembarcavam na 

região. 

 

15-Assinale a alternativa que NÃO está de acordo com a norma culta. 

a) Vitamina é bom para o adequado funcionamento do organismo. 

b) É necessária a contribuição de todas as pessoas. 

c) É necessário autorização para entrar na festa. 

d) Embora fossem belos, os moços estavam só. 

e) Anexas ao documento, vão as fotos da criança. 

 

As questões 16,17 e 18 referem-se ao texto a seguir:  

“Sou o que quero ser, porque possuo apenas uma vida e nela só tenho uma chance de fazer o que quero. 
Tenho felicidade o bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, 
Tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. 
As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas, 
elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos.” 

Clarice Lispector 
 



16- A palavra doce (linha 2) refere-se a: 

a) Felicidade (linha 2). 

b) Bastante (linha 2). 

c) Tenho (linha 2). 

d) Vida (linha 1). 

e) Humana (linha 3). 

 

17- A palavra têm (linha 4) poderia ser alterada sem perder o significado da frase por: 

a) Herdam. 

b) Conquistam. 

c) Possuem. 

d) Ganham. 

e) Recebem. 

 

18- De acordo com o texto é possível afirmar que: 

a) A felicidade não se encontra nas coisas. 

b) Temos várias chances na vida. 

c) Devemos ser fortes para conseguirmos oportunidades. 

d) A vida só é doce para quem é feliz. 

e) A autora afirma que teve as melhores oportunidades em seu caminho. 

 

As questões 19 e 20 referem-se às Leis que dispõe sobre o estágio de estudantes no âmbito federal e municipal 

respectivamente. 

19- De acordo com a LEI Nº 11.788, DE  25 DE SETEMBRO DE 2008 quedispõe sobre o estágio de estudantes assinale 

a alternativa correta: 

a) A realização de estágios, nos termos desta Lei, não se aplica aos estudantes estrangeiros regularmente 

matriculados em cursos superiores no País. 

b)  Não cabe aos agentes de integração identificar as oportunidades de estágio, isso é de responsabilidade das 

escolas. 

c) Deve-se exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das 

atividades de estágio. 

d) A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e saúde, entre outros, caracteriza 

vínculo empregatício.  

e) Não se aplica ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho, sendo sua implementação 

de responsabilidade da parte concedente do estágio.  

20- Segundo a LEI Nº 2.307, DE  09 DE SETEMBRO DE 2010 que dispõem sobre o estágio de estudantes em âmbito 

municipal, complete: “o período de estágio não poderá exceder a ___ , exceto quando se tratar de estagiário portador de 

deficiência.” 

a)6 (seis) meses. 

b)1 (um) ano. 

c)1 (um) ano e 6 (seis) meses. 

d)2 (dois) anos. 

e)2 (dois) anos e 6 (seis) meses. 

 


