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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 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) Marque a alternativa que apresenta erro em 
relação ao emprego do plural: 
 
a) Os alunos vestiam uniformes azul-marinho. 
b) O rapaz vendeu todas as águas-de-colônia. 
c) Os bem-te-vis cantavam no gramado. 
d) Os cabelos da menina eram castanhos-claros. 
e) As crianças surdas-mudas receberam atendimento 

especial. 
 
02) Complete as sentenças utilizando as formas verbais 
adequadas à norma culta padrão: 
 
1. A gerente não imporá nenhuma condição, se você 

também não________. 
2. Sabe-se que Paulo jamais _______ os dólares que 

emprestou para Manoel. 
3. Seus avós seriam beneficiados, se __________ o 

benefício para o idoso. 
4. Se o promotor ________ no caso, tudo será 

esclarecido rapidamente. 
 
Respeitando a ordem em que as frases aparecem, a 
alternativa correta é: 
 
a) impor – reaveu – requeressem – intervier. 
b) impuser – reouve – requeressem – intervier. 
c) impuser – reaveu – requisessem – intervir. 
d) impor – reouve – requisessem – intervier. 
e) impor – reaveu – requeressem  - intervir. 
 
03) Somente em uma das assertivas abaixo todos os 
vocábulos estão corretamente grafados: 
 
a) Fulijem – aragem – contágio - litíjio 
b) Cogitar – necrolójio-  vagem - singelo 
c) Apogeu – manjericão – varegista – lisonjeiro  
d) Majestade – presságio – tijela - vertigem 
e) Enferruje – projétil – rabugem – subterfúgio  
 
04) Leia as sentenças: 
 
1. Helena tem opinião firme sobre a eleição. 
2. Helena pisava firme sobre a ponte. 
 
Respeitando a ordem em que os vocábulos sublinhados 
aparecem, temos: 
 
a) um advérbio e um substantivo 
b) um substantivo e um adjetivo 
c) um adjetivo e um substantivo 
d) um adjetivo e um advérbio 
e) um advérbio e um adjetivo 
 

05) Na sentença: “Fátima quer ter um bom emprego, 

mas não gosta de estudar.” O termo em destaque 
expressa um ideia de: 
 
a) adversidade 
b) explicação 
c) conclusão 
d) alternância 
e) adição 
 

Matemática 

 
06) Qual é o "X" vértice (Xv) da função dada por          
f(x) = x2 - 3x + 2 ? 
 

a) 
�
� 

b) 2 

c) -5 

d) 
�
� 

e) -1 

 
07) Qual é o décimo termo da PG (Progressão 

Geométrica) dada por ��
�  ; �; 
 ? 

 
a) 5050 
b) 785 
c) 7085 
d) 2555 
e) 6561 
 
08) Qual é o "Y" vértice (Yv) da função dada por          
f(x) = x2 - 4x + 3 ? 
 
a) -3 
b) -1 
c) 8 
d) -4 
e) 5 
 

09) O determinante da matriz dada por �− �
−� �� é: 

 
a) -3 
b) 97 
c) 13 
d) 31 
e) -8 
 

10) Qual o valor de ��� + ��� ? 

 
a) 31 
b) 93 
c) 13 
d) 37 
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e) 8 
 

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. 
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) Por volta de 2.500 a.C., levas de invasores 
pertencentes a tribos indo-européias começaram a 
ocupar o sul dos Bálcans, a Península do Peloponeso e 
as ilhas do Mar Egeu. Esses povos também fundaram 
colônias na costa da Ásia Menor e na Sicília e no sul da 
Península Itálica, região conhecida como Magma 
Grécia. Em relação a esses povos, em que Ilha eles 
desenvolveram seu primeiro pólo cultural: 

a) Ilha de Creta.  
b) Ilha do Egeu. 
c) Ilha de Micenas. 
d) Ilha de Tróia. 
e) Ilha de Festos. 
 
17) Durante a Grécia Arcaica, entre 800 e 500 a.C., as 
cidades tornaram-se essencialmente núcleos nos quais 
se concentravam proprietários rurais e lavradores. 
Havia uma população estabelecida no campo, mas a 
maioria dos agricultores vivia dentro das muralhas 
urbanas e saía todos os dias para trabalhar na terra, 
regressando à noite. Desse modo, o padrão urbano da 
cultura grega começou lentamente a se firmar. Cada 
cidade e os campos a seu redor se transformaram 
numa comunidade independente. Como se denomina 
essa comunidade: 
 
a) Demos. 
b) Cidade-Estado. 
c) Ostraismo. 
d) Diarquia. 
e) Hilotas. 
 
18) Em 768 Carlos Magno foi coroado rei da França. 
Como ficou conhecida sua dinastia: 
 
a) Merovíngio. 
b) Bizantina. 
c) Carolíngia. 
d) Mouro. 
e) Hispânica. 
 
19) A divisão da sociedade constituía uma característica 
fundamental do feudalismo e correspondia a uma visão 
religiosa de organização social. Sendo assim a 
sociedade feudal era dividida em: 
 

I. Clero 
II. Nobreza 

III. Camponeses 
IV. Mulheres 
V. Crianças 

 
Assinale considerando as opções corretas: 
 
a) I, III e IV. 
b) II, III e IV. 
c) I, II, IV e V. 
d) III, IV e V. 
e) todas as opções estão corretas. 
 
20) Além dos fatores político-econômicos propulsores 
do neocolonialismo, é necessário considerar outras 
justificativas teóricas que deram suporte à investida 
das potências ocidentais sobre a África e a Ásia. Entre 
elas, destaca-se o: 
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a) imperialismo. 
b) protetorado. 
c) mercantilismo. 
d) darwinismo social. 
e) iluminismo. 
 
21) Entre 1900 e 1901, surgiu um movimento contra a 
dominação ocidental na China que ficou conhecido 
como: 
 
a) Guerra dos Boxers. 
b) Guerra do Ópio. 
c) Revolução Meiji. 
d) Tratado de Nanquim. 
e) Tratado de Tientsin. 
 
22) De 1893 a 1895, as terras do Sul do Brasil serviram 
de cenário aos violentos combates travados entre os 
partidários de dois oligarcas gaúchos: de um lado, os 
federalistas, liderados por Gaspar Silveira Martins; de 
outro, os republicanos, seguidores do positivista Júlio 
de Castilhos. Como ficou conhecido esses combates: 
 
a) Revolta da Armada. 
b) Revolução Federalista. 
c) Revolta da Espada. 
d) Revolução Oligárquica. 
e) Guerra do Contestado. 
 
23) (LDB) Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional - LDB, a educação escolar deverá 
vincular-se: 
 

I. ao mundo do trabalho. 
II. à prática social. 

III. ao desenvolvimento dos educandos. 
 
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. 
 
24) (LDB) Assumir o transporte escolar dos alunos da 
rede municipal é incumbência: 
 
a) Dos Estados. 
b) Da União. 
c) Do Distrito Federal. 
d) Dos Municípios. 
e) Das entidades particulares. 
 
25) (ECA) De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, nenhuma criança ou adolescente será 
objeto de qualquer forma de: 
 
 
 

I. negligência 
II. discriminação 

III. exploração 
IV. violência 
V. crueldade  

VI. opressão  
 
a) Somente II, III, IV e V estão corretos. 
b) Somente III, IV e V estão corretos. 
c) Somente I, IV e V estão corretos. 
d) Todos estão corretos. 
e) Nenhum está correto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


