MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REF. EDITAL Nº01/2010- CONCURSO PÚBLICO

INSTRUÇÕES


Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 35 (trinta e cinco) questões numeradas sequencialmente que compõem
a





prova objetiva.

Composição da Prova:

QUANTIDADE DE QUESTÕES

MATÉRIA

01 a 20

Conhecimentos Específicos

21 a 30

Língua Portuguesa

31 a 35

Legislação Municipal

Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

ATENÇÃO
1-

2-

É proibido folhear o Caderno de Questões antes da

caderno de questões, só poderá levá-lo após 02h 45min

autorização do fiscal.

(duas horas e quarenta e cinco minutos) decorridas do início

Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está

da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a

completo, sem falhas de impressão e se a numeração está

Folha

correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo

disponibilizadas no site da AOCP (www.aocp.com.br), a partir

para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer

da divulgação do Gabarito Preliminar. O candidato poderá

Confira seu nome completo, o número de seu documento e o

11-

12-

as devidas providências.

Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos

Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de
consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a
utilização

documento

anotações,

válido
da

para
Folha

a
de

correção

das

Respostas

é

provas.
de

O

livros,

códigos,

calculadoras,

manuais,

relógios,

impressos

agendas

ou

eletrônicas,

qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses

Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta

objetos causará eliminação imediata do candidato.
13-

Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha

Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares,
deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término
da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.

de Respostas, a opção que a responda corretamente.
Exemplo correto da marcação da Folha de Respostas:

de

pagers, telefones celulares, BIP, Walkman, gravador ou

inteira

esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.

8-

estarão

para a Folha de Respostas definitiva, que será o único

responsabilidade do candidato.

7-

provas

Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas

preenchimento

6-

As

assinatura do termo de fechamento.

encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para

5-

assinada.

e após a conferência de todos os documentos da sala e

número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso

4-

Respostas

anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.

divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.
3-

de

14-

Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em

A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada,

imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as

rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos

medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos

destinados às respostas.

envolvidos.

Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0
(zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de
uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que
legível.

9-

Você dispõe de 3h (três) para fazer a prova, incluindo a
marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade,
mas controle seu tempo.

10-

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova
após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso queira levar o
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FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO
QUESTÃO

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

31

32

33

34

35

RESP.

QUESTÃO
RESP.

QUESTÃO
RESP.

QUESTÃO 05
Analise as assertivas e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a(s) correta(s).
Estoques vazios ou inferiores a quantidade mínima
necessária para a produção, representam grandes
prejuízos. Os custos de falta de estoque ou custo
de ruptura ocorrem quando um pedido atrasa ou
não pode ser entregue pelo fornecedor. Muitas
vezes, não podem ser calculados de forma direta,
existindo mecanismos que possibilitam tal
levantamento. Alguns destes prejuízos podem ser
mensurados

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 01
A estocagem de produtos em almoxarifados pode
ser feita de duas formas. Assinale a alternativa
correta.
(A)
Estocagem pontual e estocagem paralela.
(B)
Estocagem superior e estocagem inferior.
(C)
Estocagem fixa e estocagem livre.
(D)
Estocagem principal e estocagem secundária.
(E)
Estocagem inicial e estocagem final.
QUESTÃO 02
É correto afirmar que um dos sistemas numéricos
de controle utilizado para codificação de materiais
em almoxarifados é
(A)
Federal Supply Classification (FSC).
(B)
Market Outperform (MO).
(C)
Savings Account (SA).
(D)
Maintenance Route (MR).
(E)
Commodity Exchange (CE).
QUESTÃO 03
Uma empresa de distribuição de eletrodomésticos
deve considerar inúmeros fatores no momento de
definir o volume de seu estoque, de forma a realizar
satisfatoriamente suas vendas durante todo o ano.
A programação deve ser realizada com o objetivo
de não faltarem e também não sobrarem produtos
em demasia. Considerando este aspecto, quanto os
itens que auxiliam nesse planejamento, analise as
assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que
apresenta as corretas.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

Previsão de vendas para os vários períodos
do ano.

II.

Estoque mínimo necessário.

III.

Preço máximo do produto.

IV.

Custo com folha de pagamento.

V.

Prazo de entrega de mercadorias para
atender as expectativas de vendas.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

por meio de lucros cessantes, devido à
incapacidade do fornecimento. Perda de
lucros com cancelamento de pedidos.

II.

por meio de quebra de imagem da empresa,
e
em
consequência
beneficiando
o
concorrente.

III.

por meio
materiais.

IV.

por meio de custeios causados pelo não
cumprimento dos prazos contratuais, tais
como multas, prejuízos e bloqueios de
reajustes.

de

desconto

na

compra

de

Apenas III e IV.
Apenas I, II e IV.
Apenas II e III.
Apenas I e IV.
Apenas I, II, e III.

QUESTÃO 06
Uma fábrica de tintas utiliza mensalmente
determinado solvente, que é adquirido do
fornecedor Alpha Ltda. Durante o ano, o consumo
se mantém estável até o mês de abril,
permanecendo em 1.000 litros/mês. A partir do mês
de maio, há um aumento mensal de 10% sobre o
consumo do mês anterior da fábrica. Analisando as
informações, podemos afirmar que o consumo de
solvente na fábrica, ao final do mês de dezembro
do mesmo ano, será de aproximadamente
(A)
2000 litros/mês.
(B)
2443 litros/mês.
(C)
1080 litros/mês.
(D)
2143 litros/mês.
(E)
1800 litros/mês.

Apenas III e V.
Apenas I, II, e V.
Apenas II e IV.
I, II, III, IV e V.
Apenas I, II e III.

QUESTÃO 04
A gestão de estoque em uma empresa baseia-se
fundamentalmente da previsão de consumo do
material. Não pode ser considerada uma meta de
vendas e a sua previsão deve ser compatível com o
custo de obtenção. Em relação ao assunto,
podemos citar como informações básicas de
naturezas
quantitativa
e
qualitativa,
respectivamente,
(A)
pesquisa de mercado e opinião de gerentes.
(B)
opinião de vendedores e datas comemorativas.
(C)
evolução das vendas no passado e opinião de
compradores.
(D)
influência da propaganda e o PIB.
(E)
tendências de mercado e preço de aquisição.

CARGO: ALMOXARIFE

I.
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QUESTÃO 07
A técnica da curva ABC é utilizada para a
administração de estoques de materiais. Com base
nesta informação, informe se é verdadeiro (V) ou
falso (F) o que se afirma abaixo e, em seguida,
assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta.
( )
( )
( )
( )
( )
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas III e V.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
Apenas I, II e V.
Apenas I, III e IV.

QUESTÃO 10
O estoque representa uma armazenagem de
mercadorias, produtos ou componentes com
previsão de uso futuro, e objetiva atender a
demanda
assegurando
desta
forma,
a
disponibilidade de todos os itens por um período
pré determinado. Porém o seu mau planejamento
representa um descontrole financeiro que poderia
ser evitado. Com base no exposto, podemos indicar
como
índices-padrão
para
análise
neste
planejamento, EXCETO
(A)
rotatividade do estoque.
(B)
materiais sem giro e obsoletos.
(C)
previsão de vendas.
(D)
número de funcionários terceirizados.
(E)
relação de itens críticos.

Baseia-se no raciocínio do diagrama de
pareto.
Determina o grau de importância dos itens.
Itens são classificados em cinco categorias.
Dificulta o controle de quem é responsável
pelo almoxarifado.
Usa o critério de criticidade do material.

V – V – F – F – F.
V – F – F – V – V.
F – F – V – F – V.
F – V – V – F – V.
V – V – V – F – V.

QUESTÃO 08
Analise as assertivas e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta as corretas.
O funcionário Carlos precisa realizar uma cotação
de preços com dez distribuidores de produtos
hospitalares. Nas informações das propostas
comerciais, podemos afirmar que não poderão
faltar

QUESTÃO 11
A técnica da curva PQR é utilizada para a
administração de estoques de materiais. Com base
nesta informação, informe se é verdadeiro (V) ou
falso (F) o que se afirma abaixo e, em seguida,
assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta.

I.

preço unitário e preço total de venda.

( )

II.

prazo de entrega e custo de envio.

III.

custo de aquisição do produto
distribuidor diretamente do fabricante.

( )
( )
( )

IV.

margem de lucro do distribuidor.

V.

cópia do último balanço patrimonial do
distribuidor.

pelo

( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I, III e IV.
Apenas I, II e IV.
Apenas II e III.
Apenas III e IV.
Apenas I e II.

Pesagem dos produtos.

II.

Realizar o
fornecedor.

III.

Checagem
de
possíveis
avarias
embalagem externa dos produtos.

IV.

Desembalagem e verificação de quantidades
recebidas.

V.

Executar a distribuição dos materiais nos
diversos setores da empresa.

CARGO: ALMOXARIFE

pagamento

da

compra

F – V – V – F – F.
V – V – F – V – F.
V – F – V – F – V.
V – V – F – F – F.
F – F – F – V – V.

QUESTÃO 12
O sistema de localização, utilizado em um
almoxarifado, tem como objetivo principal
(A)
sinalizar e indicar as saídas de emergência.
(B)
identificar a localização de entradas de materiais.
(C)
estabelecer regras para identificação e localização dos
materiais estocados.
(D)
rastrear pessoas que possam ter invadido as
dependências do almoxarifado.
(E)
sinalizar o local de carga e descarga.

QUESTÃO 09
O setor de recebimento e conferência de materiais
faz parte da cadeia de atividades relacionadas ao
almoxarifado. Com relação a este aspecto e a
respeito das atividades relacionadas a este setor,
analise as assertivas e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta as corretas.
I.

Usa o critério da demanda valorizada do
material.
Usa o critério da popularidade do material.
Itens são classificados em três categorias.
É necessário conhecimento de matemática
financeira.
É inviável para produtos de informática.

ao

na

-4-

QUESTÃO 13
O Ponto de Reposição ou “PR”, também conhecido
como Método do Estoque Mínimo, foca a redução
de custos de manutenção de estoques, porém
afastando a possibilidade de não atender a
demanda. Atingindo-se o PR, é necessário iniciar o
processo de aquisição de materiais para que não
resulte na sua falta. Diante do exposto, analise a
situação:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 17
Para um almoxarifado funcionar corretamente, é
necessário que periodicamente sejam executadas
contagens físicas de seus itens de estoque, para
verificação de eventuais discrepâncias que possam
existir entre o estoque físico e os registros
contabilizados. A este processo é dado o nome de
Inventário Físico. Assinale a alternativa que
apresenta as duas formas mais usuais de realizá-lo.
(A)
Primário e secundário.
(B)
Básico e real.
(C)
Geral e rotativo.
(D)
Básico e rotativo.
(E)
Geral e real.

Em um depósito de materiais de construção, o
consumo previsto de torneiras que estão em
estoque, por semana, é de 100 unidades. O
intervalo de tempo compreendido entre o pedido de
reposição e a entrega pelo fornecedor de torneiras
é de duas semanas. Calculando o PR para esta
situação, a resposta correta é
50.
100.
150.
200.
250.

QUESTÃO 18
Analise as assertivas e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta as corretas
A movimentação de materiais tem sido uma das
causas mais frequentes e sérias de acidentes nos
almoxarifados. Em razão disso, é muito importante
a segurança durante esse tipo de trabalho. Diante
do exposto, é correto afirmar que devem ser
observadas as seguintes regras:

QUESTÃO 14
O estoque médio de uma pequena fábrica de
antenas
parabólicas
é
de
80
unidades.
Considerando que o total de antenas parabólicas
vendidas durante o ano é de 640 unidades, é
correto afirmar que o giro anual de estoque é de
(A)
6,4.
(B)
0,64.
(C)
80.
(D)
8.
(E)
800.
QUESTÃO 15
Para efetuar a distribuição de materiais, em
diversos locais do almoxarifado, o funcionário
Paulo
necessita
realizar
previamente
o
planejamento desta tarefa, visando a otimização do
processo. Com relação a este planejamento,
podemos afirmar que serão avaliados os itens
indicados, EXCETO
(A)
peso e volume do material.
(B)
transporte mecânico nunca deverá ser considerado.
(C)
em que direção o material será encaminhado.
(D)
quantas vezes a operação será repetida.
(E)
natureza e prazo de validade do produto.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

( )
( )
( )
( )
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Os itens são classificados em seis
categorias.
Usa o critério da similaridade do material.
É necessário conhecimento de cálculo
integral.
É mais utilizada em relação à técnica da
curva ABC.
O item Z é o mais crítico.

V – V – F – F – F.
F – V – F – F – V.
F – F – F – V – V.
V – V – F – V – F.
V – F – V – F – V.

CARGO: ALMOXARIFE

uso correto de equipamentos de proteção
individual (EPI).

II.

não elevar sozinho materiais com peso
excessivo.

III.

deslocar-se em velocidade excessiva usando
veículos destinados à movimentação de
cargas.

IV.

não passar ou permanecer sob cargas sendo
movimentadas por guindastes.

Apenas III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I e II.
Apenas I, II e III.
Apenas I, II e IV.

QUESTÃO 19
Os estoques auxiliam no marketing de uma
empresa, pois os produtos podem ser oferecidos
com descontos, em quantidades mais adequadas e
com mais vantagens para os clientes que precisam
de fornecimento imediato. Outras finalidades
diretamente relacionadas ao estoque podem ser
descritas como, EXCETO
(A)
estimular a venda da empresa para grupos
estrangeiros.
(B)
servir como segurança contra contingências.
(C)
proteger a empresa em um eventual desvio na
demanda de consumo.
(D)
agir como proteção contra aumento de preço.
(E)
manter a empresa competitiva no mercado.

QUESTÃO 16
A técnica da curva XYZ é utilizada para a
administração de estoques de materiais. Com base
nesta informação, informe se é verdadeiro (V) ou
falso (F) o que se afirma abaixo e, em seguida,
assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta.
( )

I.
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a produção de insulina, resultando na queima de
mais gordura. São permitidos todos os tipos de
gorduras e proteínas, as refeições devem ser ricas
em carne vermelha, manteiga, ovos e maionese. A
ingestão de carboidratos (como arroz, pães e
batata) deve ser diminuída consideravelmente e é
terminantemente proibida a ingestão de açúcar.
Promete perda de até cinco quilos em 15 dias. É
uma dieta que realmente reduz o apetite e provoca
perda rápida de peso, mas a alimentação pobre em
vitaminas, minerais e fibras e rica em gordura
aumenta o nível de colesterol no sangue e o
consumo proteico excessivo pode sobrecarregar os
rins. Esse regime também pode causar cefaleia,
halitose e náuseas.
Existe também a Dieta do Tipo Sanquíneo, que
afirma que cada tipo sanguíneo deve ter um tipo de
alimentação diferente, por exemplo, pessoas com
sangue tipo O devem consumir mais frutos do mar
e espinafre; pessoas do tipo A, verduras e legumes;
pessoas do tipo B, carne; pessoas do tipo AB, leite.
Essa dieta não determina a quantidade de quilos
perdidos durante o processo, mas promete que o
indivíduo chegará ao "peso ideal" realizando-a. A
desvantagem do processo é que não existe
comprovação científica de que há relação da
queima de gordura com o tipo sanguíneo da
pessoa, além disso, a proibição de vários alimentos
leva à sensação de fome e pode ocorrer, no lugar
da perda de gordura, perda de massa muscular.
Há ainda a Dieta de Frutas, que prega que
algumas enzimas encontradas em certos tipos de
frutas – especialmente frutas tropicais, como o
abacaxi, por exemplo, fazem a queima de gordura
ser mais rápida. Essa dieta tem a duração de 35
dias, não contabiliza o número de calorias a serem
consumidas, mas possui uma organização
minuciosa, que deve ser seguida à risca.
Resumindo o esquema da dieta, nos dez primeiros
dias deve-se consumir apenas frutas. A partir do
décimo primeiro dia, hidratos de carbono, e a partir
do décimo nono dia, apenas proteínas. É
terminantemente proibido o consumo de cafeína. As
desvantagens dessa dieta são: não possui
comprovação científica de sua eficácia, a pouca
quantidade de alimentos torna o regime monótono,
além disso, como a maioria das refeições é baseada
em frutas, o indivíduo que segue a dieta fica com
carência de vitaminas, proteínas e minerais
essenciais.
Existem diversos tipos de dietas "milagrosas", que
surgem de tempos em tempos, mas esse tipo de
regime geralmente priva o corpo de um
determinado tipo de alimento, impedindo o
organismo de receber nutrientes essenciais para a
manutenção da saúde. O melhor jeito de perder
peso, ou de manter-se no peso ideal é mesmo a
prática de exercícios físicos regulares, após a
consulta de um especialista e uma alimentação
balanceada, incluindo todos os tipos de alimentos,
com moderação, controle. Isso permitirá que você
mantenha a forma e a saúde de seu corpo.

QUESTÃO 20
Analise as assertivas e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a(s) correta(s).
O uso do código de barras possibilita rapidez e
precisão na troca de informações quanto aos
aspectos de movimentação de venda e gestão dos
estoques, garantindo assim uma melhor qualidade
e produtividade dos sistemas gerenciais. Podemos
citar, como características desta codificação, as
seguintes opções:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

Padrão utilizado internacionalmente em mais
de 100 países.

II.

Cada identificação de mercadoria é única no
mundo.

III.

Custo de implantação é alto e inviabiliza o
negócio.

IV.

Decodificações rápidas do símbolo, gerando
informações instantâneas.

V.

Linguagem comum no intercâmbio
informações entre parceiros comerciais.

de

Apenas I e II.
Apenas III e V.
Apenas II e III.
Apenas I, II e V.
I, II, IV e V.

LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de 21 a 25 referem-se ao texto 1.
TEXTO 1
Dietas de Emagrecimento – Curiosidades
Muitas pessoas, em busca de um corpo perfeito,
procuram resultados rápidos e para isso usam
métodos nem sempre muito confiáveis. As “dietas
da moda” veiculadas pela mídia prometem
resultados
milagrosos,
tem
vantagens
e
desvantagens, porém algumas podem trazer graves
danos ao organismo e sérias consequências à
saúde.
Uma das dietas mais comentadas dos últimos
tempos é a Dieta dos Pontos. O método surgiu há
aproximadamente 30 anos, ideia de um grupo de
endocrinologistas, mas foi publicado em livro
recentemente pelo médico Alfredo Halpern,
alcançando grande popularidade. Na Dieta dos
Pontos, o valor calórico dos alimentos é
transformado em pontos, sendo que cada ponto
vale
3,6
calorias.
Gorduras,
proteínas
e
carboidratos devem constar nas refeições, porém
os homens devem consumir até 400 pontos, e as
mulheres até 300 pontos. Essa dieta promete perda
de até quatro quilos por mês – é considerada uma
dieta que pode ser seguida por bastante tempo sem
causar desequilíbrio, porém como a decisão de
quais alimentos consumir cabe à própria pessoa
que está seguindo a dieta, podem acontecer
escolhas alimentares erradas, que privam o
organismo de vitaminas e nutrientes essenciais.
A Dieta da Proteína é outro exemplo de dieta que
esteve muito em voga nos últimos anos. Segundo
esta dieta, consumir poucos carboidratos diminuiria

CARGO: ALMOXARIFE

Adaptado de <http://www.artigonal.com/beleza-artigos/dietas-deemagrecimento-curiosidades-2304025.html.>. Acesso em 15
jun 2010.
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QUESTÃO 21
O principal objetivo do texto 1 é
(A)
criticar as ‘dietas da moda’.
(B)
narrar os efeitos das ‘dietas da moda’.
(C)
orientar os pacientes sobre as ‘dietas da moda’.
(D)
descrever as ‘dietas da moda’.
(E)
aconselhar a prática de exercícios físicos.

metade da quantidade de laticínios, fibras e
vegetais.
Para o estudo, que está sendo publicado este mês
no “The Journal of the American Dietetic
Association”, os pesquisadores gravaram durante
28 dias o horário nobre da televisão, assim como a
programação do sábado de manhã em quatro
grandes emissoras de TV.
Eles identificaram 800 alimentos promovidos em 3
mil anúncios e usaram um programa de
computador nutricional para analisar o conteúdo
dos itens, comparando os valores nutricionais dos
alimentos com a pirâmide alimentar recomendada
pelo governo, assim como as quantidades diárias
recomendadas de vários nutrientes.
O estudo deduziu que os indivíduos se limitavam a
2 mil calorias por dia dos alimentos anunciados,
disse o principal autor, Michael Mink, professorassistente de ciências da saúde da Armstrong
Atlantic State University, em Savannah, Georgia.
Uma dieta de 2 mil calorias composta apenas por
alimentos de comerciais forneceria colesterol,
gorduras saturadas e sal demais – sem a
quantidade suficiente de nutrientes como íon, cálcio
e vitaminas A, D e E.
“Apenas um dos alimentos anunciados sozinho
fornece, em média, três vezes mais a quantidade de
açúcar recomendada por dia e duas vezes e meia a
quantidade de gordura recomendada”, disse Mink,
professor-assistente de ciências da saúde da
Armstrong Atlantic State University.
. “Isso significa que um item alimentício lhe oferece
o equivalente à quantidade de açúcar suficiente
para três dias.”

QUESTÃO 22
Assinale a alternativa que NÃO apresenta dígrafo.
(A)
Muscular
(B)
Pessoas
(C)
Vermelhas
(D)
Bastante
(E)
Mantenha
QUESTÃO 23
Mantém-se a correção gramatical e o sentido
original do texto se for substituída a expressão
(A)
‘a partir’ pela expressão ‘à partir’, em “A partir do
décimo primeiro dia...”.
(B)
‘ainda’ pela expressão ‘inclusive’, em “Há ainda a Dieta
de Frutas...”.
(C)
‘além disso’ pela expressão ‘outrossim’, em “...além
disso, a proibição de vários alimentos leva...”.
(D)
‘até’ pela expressão ‘também’, em “Essa dieta promete
perda de até quatro quilos por mês...”.
(E)
‘mesmo’ pela expressão ‘a própria’, em “...manter-se no
peso ideal é mesmo a prática de exercícios...”.
QUESTÃO 24
“A desvantagem do processo é que não existe
comprovação científica de que há relação da
queima de gordura com o tipo sanguíneo da
pessoa...”

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Adaptado de <http://g1.globo.com/ciencia-esaude/noticia/2010/06/dieta-da-tv-faria-pessoa-comer-25vezes-mais-acucar-que-o-indicado.html>. Acesso em 13 jun
2010.

A oração destacada é
subordinada substantiva subjetiva.
subordinada substantiva predicativa.
subordinada substantiva objetiva direta.
subordinada substantiva objetiva indireta.
subordinada substantiva completiva nominal.

QUESTÃO 26
Assinale a alternativa correta em relação ao
fenômeno da concordância e ao sinal indicativo de
crase.
(A)
Em “Uma dieta de 2 mil calorias composta apenas por
alimentos de comerciais forneceria...”, a forma verbal
‘forneceria’ pode ser flexionada no plural, concordando
com a expressão ‘2 mil calorias’.
(B)
Em “’Apenas um dos alimentos anunciados sozinho
fornece, em média, três vezes...’”, a forma verbal
‘fornece’ pode ser flexionada no plural, concordando
com a expressão ‘alimentos’.
(C)
Em “Quantidade de fibras e vegetais ingerida ao dia seria
50% do recomendado.”, a forma verbal ‘seria’ pode ser
flexionada no plural, concordando com ‘fibras e vegetais’.
(D)
Em “...comparando os valores nutricionais dos
alimentos com a pirâmide alimentar...”, é possível
substituir ‘com a’ por ‘à’, sem prejuízo para a sintaxe e
para a semântica do texto original.
(E)
Em “’Isso significa que um item alimentício lhe oferece
o equivalente à quantidade de açúcar suficiente para
três dias.’”, o sinal indicativo de crase é facultativo.

QUESTÃO 25
Em “...impedindo o organismo de receber nutrientes
essenciais para a manutenção da saúde.”, a
expressão destacada
(A)
adiciona uma informação à expressão ‘nutrientes
essenciais’.
(B)
completa o sentido da expressão ‘manutenção’.
(C)
relaciona-se diretamente à expressão ‘o organismo’.
(D)
expressa uma circunstância de posse.
(E)
completa o sentido do verbo ‘receber’.
As questões de 26 a 30 referem-se ao texto 2.
TEXTO 2
‘Dieta da TV’ faria pessoa comer 25 vezes mais açúcar que
o indicado
Estudo simulou situação em que consumidor só come o
que é anunciado.
Quantidade de fibras e vegetais ingerida ao dia seria
50% do recomendado.
Se os americanos comessem apenas os alimentos
anunciados na TV, segundo um novo estudo,
consumiriam 25 vezes mais que a quantidade
recomendada de açúcar e 20 vezes mais a
quantidade de gordura necessária, mas menos da
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QUESTÃO 27
Assinale a opção correta quanto à pontuação
empregada no texto.
(A)
O emprego da vírgula, em “...mas menos da metade da
quantidade de laticínios, fibras e vegetais.”, é
facultativo, pois separa elementos de mesma função
sintática.
(B)
Se for empregada uma vírgula após a forma verbal
‘significa’, em “’Isso significa que um item alimentício
lhe oferece o equivalente...’”, não ocorrerá prejuízo à
correção gramatical do fragmento.
(C)
O emprego das vírgulas em “’Apenas um dos alimentos
anunciados sozinho fornece, em média, três vezes...’”,
é facultativa, pois se trata de adjunto adverbial.
(D)
As vírgulas empregadas em “...disse o principal autor,
Michael Mink, professor-assistente...”, é facultativa, pois
se trata de adjunto adnominal.
(E)
O emprego da vírgula, em “...usaram um programa de
computador nutricional para analisar o conteúdo dos
itens, comparando...” é obrigatória, pois separa orações
de mesma função sintática.

(E)

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
QUESTÃO 31
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. De acordo com a Lei
Orgânica do Município de Santo Augusto, é vedado
ao Município

QUESTÃO 28
Em “Eles identificaram 800 alimentos promovidos
em 3 mil anúncios e usaram um programa de
computador nutricional para analisar o conteúdo
dos itens...”, temos, respectivamente,
(A)
oração coordenada assindética, oração coordenada
sindética aditiva e oração subordinada adverbial
condicional.
(B)
oração coordenada assindética, oração coordenada
sindética aditiva e oração subordinada adverbial
concessiva.
(C)
oração coordenada assindética, oração coordenada
sindética aditiva e oração subordinada adverbial final.
(D)
oração coordenada assindética, oração coordenada
assindética
e
oração
subordinada
adverbial
consecutiva.
(E)
oração coordenada assindética, oração coordenada
assindética e oração subordinada adverbial temporal.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A expressão destacada expressa ideia de
comparação.
adição.
finalidade.
causa.
consecução.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 30
A correção gramatical e o sentido original do texto
só serão mantidos se
(A)
a expressão ‘segundo’, em “...segundo um novo estudo,
consumiriam...”, for substituída pela expressão
‘consoante’.
(B)
o conectivo ‘se’, em “Se os americanos comessem
apenas...”, for substituído pelo pela locução conjuntiva
‘apesar de’.
(C)
a forma verbal ‘faria’, em ‘Dieta da TV’ faria pessoa
comer 25 vezes mais...” , for substituída pelo tempo
composto ‘terá feito’.
(D)
a conjunção ‘mas’, em “...consumiriam 25 vezes mais
que a quantidade de gordura necessária, mas menos
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I.

estabelecer cultos religiosos ou igrejas,
subvencioná-los,
embaraçar-lhes
o
funcionamento ou manter com eles, ou seus
representantes, relações de dependência ou
aliança, ressalvada, na forma da lei, a
colaboração de interesse público.

II.

recusar fé aos documentos públicos.

III.

criar distinções
brasileiros.

IV.

legislar sobre assuntos de interesse local.

ou

preferências

entre

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I e II.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 32
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. De acordo com a Lei
Orgânica do Município de Santo Augusto

QUESTÃO 29
“Para o estudo, que está sendo publicado este mês
no “The Journal of the American Dietetic
Association”, os pesquisadores gravaram durante
28 dias o horário nobre da televisão, assim como a
programação do sábado de manhã em quatro
grandes emissoras de TV.”

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

da metade da quantidade...”, for substituída pela
locução conjuntiva ‘e sim’.
o pronome ‘lhe’, em “Isso significa que um item
alimentício lhe oferece o equivalente...”, for substituído
pelo pronome ‘o’.
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I.

o Poder legislativo do Município é exercido
pela Câmara Municipal, que se compõe de
Vereadores representantes da comunidade.

II.

os vereadores serão eleitos pelo sistema
proporcional em todo território municipal.

III.

o mandato dos Vereadores é de cinco anos.

IV.

a
eleição
dos
Vereadores
se
dará
simultaneamente com a do Prefeito e do VicePrefeito Municipal, conforme determina a
legislação eleitoral.

Apenas I, II e III.
Apenas I, II e IV.
Apenas II e III.
Apenas I e II.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 33
Assinale a alternativa correta. Para efeitos da Lei
Municipal n. 1692/2003, considera-se cargo
(A)
o agrupamento de cargos da mesma denominação,
com iguais atribuições e responsabilidades, constituída
de padrões e classes.
(B)
o conjunto de cargos de provimento efetivo para os
quais os servidores poderão ascender através das
classes, mediante promoção.
(C)
o conjunto de atribuições e responsabilidades
cometidas a um servidor público, mantidas as
características de criação por lei, denominação própria,
número certo e retribuição pecuniária padronizada.
(D)
a identificação numérica do valor do vencimento da
categoria funcional.
(E)
a graduação de retribuição pecuniária dentro da
categoria funcional, constituindo a linha de promoção.
QUESTÃO 34
De acordo com a Lei Municipal n.1618/2002 (Código
Tributário Municipal), a obrigação tributária
compreende as seguintes modalidades:
(A)
somente obrigação tributária principal.
(B)
somente obrigação tributária acessória.
(C)
obrigação tributária intermediária e obrigação tributária
acessória.
(D)
obrigação tributária principal e obrigação tributária
acessória.
(E)
obrigação tributária principal e obrigação tributária
secundária.
QUESTÃO 35
De acordo com a Lei Municipal n.1690/2003 que
trata sobre o regime jurídico dos servidores
públicos do Município de Santo Augusto, assinale a
alternativa INCORRETA.
(A)
A investidura em cargo público depende de aprovação
prévia em concurso público de provas ou de provas e
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do
cargo, na forma prevista em lei, ressalvadas as
nomeações para cargo em comissão declarado em lei
de livre nomeação e exoneração.
(B)
A investidura em cargo do magistério municipal não
será por concurso de provas e títulos.
(C)
Somente poderão ser criados cargos de provimento em
comissão para atender encargos de direção, chefia ou
assessoramento, e seu provimento, nos casos,
condições e percentuais mínimos, será destinado aos
servidores de carreira.
(D)
Função gratificada é a instituída por lei para atender a
encargos de direção, chefia ou assessoramento, sendo
privativa de detentor de cargo de provimento efetivo,
observados os requisitos para o exercício.
(E)
É vedado cometer ao servidor atribuições diversas das
de seu cargo, exceto em casos excepcionais de
interesse público e em caráter temporário e para
encargos de direção, chefia ou assessoramento e
comissões legais.
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