
MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO SUL 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014 

13 DE SETEMBRO DE 2014 
 

CARGO: 
Operário de Serviços Gerais 

 
 

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 Cartão Resposta, o qual deverá ser preenchido atentamente 
com Nome, Concurso (CP Ipiranga do Sul-RS), Nº da Inscrição, data de nascimento, as respostas do Caderno de 
Questões e Assinatura. 
O Nº de Inscrição deverá ser preenchido da seguinte forma: 

Nº Inscrição:  00036  (exemplo de nº de inscrição) 

 

As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com caneta esferográfica de 
tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo: 

 
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 cartão resposta 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 Cartão Resposta, 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 Cartão Resposta 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 Cartão Resposta. 
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, conferir os Cartões Resposta, e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão 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 Cartão Resposta, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público. 
O gabarito preliminar e as provas escritas objetivas estarão disponíveis, no dia 15 de setembro 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 16 a 18 de setembro de 2014. 
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Língua Portuguesa 

 
01) Assinale a alternativa que contém um sinônimo da 
palavra DESVENTURA: 
 
a) infelicidade. 
b) sorte. 
c) felicidade. 
d) satisfação. 
e) contentamento. 
 
02) Assinale a alternativa em que o Z foi empregado 
INCORRETAMENTE: 
 
a) aprendiz. 
b) vozes. 
c) velozes. 
d) gáz. 
e) azul. 
 
03) Assinale a alternativa que completa corretamente o 
trecho abaixo: 
 

Fernando guardou _____ livros. 
 
a) seu. 
b) seus. 
c) sua. 
d) suas. 
e) teu. 
 
04) Qual pronome de tratamento deve ser aplicado 
para dirigir-se as pessoas mais velhas ou 
desconhecidas, a quem queremos tratar com respeito? 
 
a) Vossa Senhoria. 
b) Senhor/Senhora. 
c) Vossa Excelência. 
d) Vossa Alteza. 
e) Vossa Majestade. 
 
05) Assinale a alternativa que contém uma palavra 
POLISSÍLABA: 
 
a) pó. 
b) tatu. 
c) árvore. 
d) você. 
e) gramática. 
 

Matemática 

 
06) Quais símbolos romanos representam o número 
19? 
 
a) XVI. 
b) XIX. 
c) IV. 

d) VXI. 
e) XXIX. 
 
07) Em uma escola 634 alunos são meninos e 402 
alunos são meninas. Quantos alunos estudam no total 
nessa escola? 
 
a) 924 
b) 832 
c) 1036 
d) 714 
e) 1146 
 
08) Em um País, nas eleições para presidente, o 
candidato eleito recebeu 24.000.000 de votos. O 
segundo colocado ficou com 6.900.000 votos. Qual foi a 
diferença de votos entre o primeiro e o segundo 
colocado? 
 
a) 14.100.000 
b) 15.000.000 
c) 20.000.000 
d) 17.100.000 
e) 12.100.000 
 
09) Quantos metros estão contidos em 3,5 km? 
 
a) 350 
b) 3500 
c) 35000 
d) 350000 
e) 3500000 
 
10) Resolvendo 23 + 23 temos como resultado: 
 
a) 31 
b) 25 
c) 29 
d) 44 
e) 36 
 

Conhecimentos Gerais 

 
11) Qual foi o ano de fundação do Município de 
Ipiranga do Sul (RS)? 
 
a) 1984. 
b) 1988. 
c) 1998. 
d) 1987. 
e) 1989. 
 
12) Qual é a data de aniversário do Município de 
Ipiranga do Sul (RS)? 
 
a) 20 de janeiro. 
b) 20 de abril. 
c) 20 de fevereiro. 
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d) 20 de maio. 
e) 20 de março. 
 
13) Quem foi o 1º Prefeito de Ipiranga do Sul (RS)? 
 
a) Valcir Rodighiero. 
b) Waldecir Tonial. 
c) Gilberto Tonello. 
d) Mário Luiz Ceron. 
e) Bruno Waldo Klein. 
 
14) Quais são as cores predominantes da Bandeira do 
Município de Ipiranga do Sul (RS)? 
 
a) azul, verde e branca. 
b) amarela, verde e vermelha. 
c) verde, branca e vermelha. 
d) cinza, preta e amarela. 
e) branca, amarela e azul. 
 
15) Qual dos Municípios abaixo NÃO faz divisa com o 
Município de Ipiranga do Sul (RS)? 
 
a) Sertão (RS). 
b) Estação (RS). 
c) Erebango (RS). 
d) Erechim (RS). 
e) Ponte Preta (RS). 
 

Conteúdos Específicos  

 
16) Acerca do uso dos Equipamentos de Proteção 
Individual - EPI'S pode-se afirmar que é 
responsabilidade do servidor: 
 

I. usá-lo apenas para a finalidade a que se destina. 
II. responsabilizar-se por sua guarda e conservação. 

III. comunicar ao superior qualquer alteração que o 
torne impróprio para uso. 

 
a) Somente I e II estão corretos. 
b) Somente II e III estão corretos. 
c) Somente I e III estão corretos. 
d) Todos estão corretos. 
e) Nenhum está correto. 
 
17) A imagem abaixo refere-se a qual instrumento 
utilizado frequentemente nos serviços de limpeza 
urbana? 
 

 
a) Carrinho para varrição. 
b) Carrinho de mão. 
c) Lixeira. 
d) Depósito de materiais recicláveis. 

e) Depósito de materiais perecíveis. 
 
18) Na capinação manual utiliza-se _______________ 
que é uma ferramenta de fácil manejo. Assinale a 
alternativa que completa corretamente o trecho acima: 
 
a) Rastel. 
b) Esfregão. 
c) Vassoura. 
d) Enxada. 
e) Pá. 
  
19) Assinale a alternativa que corresponde ao 
equipamento utilizado na roçagem mecânica? 
 
a) Roçadeira. 
b) Betoneira. 
c) Motossera. 
d) Furadeira. 
e) Britadeira.  
 
20) A imagem abaixo representa qual equipamento 
utilizado para pintura de meio fio? 

 
a) pincel. 
b) pistola. 
c) broxa. 
d) borrador. 
e) esfregão. 
 
21) Qual é o telefone de emergência do Corpo de 
Bombeiros? 
 
a) 163 
b) 191 
c) 188 
d) 193 
e) 101 
 
22) Os primeiros socorros visam auxiliar no rápido 
atendimento e maior qualidade na recuperação da 
vítima. Em um caso de picada por animal peçonhento 
NÃO deve-se: 
 
a) sugar do veneno. 
b) espremer o local da picada. 
c) cortar ou queimar o local da ferida. 
d) fazer torniquete. 
e) todas alternativas estão corretas. 
 
23) São algumas dicas para combater o mosquito e os 
focos de larvas da Dengue, EXCETO: 
 
a) Mantenha a caixa d'água sempre fechada com tampa 

adequada. 
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b) Remova folhas, galhos e tudo que possa impedir a 
água de correr pelas calhas. 

c) Não deixe a água da chuva acumulada sobre a laje. 
d) Mantenha bem tampados tonéis e barris d'água. 
e) Guarde garrafas sempre com o bocal para cima. 
 
24) Existem vários tipos de classificação para os 
pesticidas, uma delas é dada de acordo com a praga a 
ser combatida. No controle de ervas daninha são 
utilizados os: 
 
a) Herbicidas. 
b) Inseticidas. 
c) Fungicidas. 
d) Acaricidas. 
e) Bactericidas. 
 
25) São atitudes importantes no ambiente de trabalho, 
EXCETO: 
 
a) Respeito. 
b) Companheirismo. 
c) Dedicação. 
d) Esnobismo. 
e) Interesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


