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LÍNGUA PORTUGUESA 

Ter plantas não melhora o ar de sua casa 

  Você se sente melhor quando entra 
numa casa cheia de vasinhos de plantas? 
Daqueles bonitos, decorados? Sente que 
está até respirando um ar mais puro? 
Desculpa acabar com o seu sonho, mas, 
segundo __________ americanos, é tudo 
balela. Você pode até achar o verde 
agradável, mas, falando em qualidade do ar, 
ter plantas em vasos não faz grande 
diferença no __________ final.  

 Na verdade, a suposição de que 
essas plantinhas poderiam “purificar” o ar 
surgiu em 1989, quando a NASA conduziu o 
chamado Estudo do Ar Limpo, para verificar 
se plantas domésticas comuns são capazes 
de remover toxinas e poluentes para 
purificar o ar de ambientes fechados.  

 E o resultado deu positivo. Há 
apenas um porém: só funciona se você tiver 
um número absurdo de plantas. Absurdo 
mesmo: para uma casa ou escritório de 
140m² , você precisaria de, no mínimo, 680 
plantas domésticas para dar conta de 
circular o ar e diluir a concentração de 
poluentes – e mesmo assim, só conseguiria 
o mesmo efeito de um par de janelas 
abertas.  

https://super.abril.com.br... - adaptado. 

Questão.1 

Assinalar a alternativa que preenche as 
lacunas do texto CORRETAMENTE:  

 
a) pesquizadores - resultado  
b) pesquisadores - rezultado  
c) pesquisadores - resultado  
d) pesquizadores – rezultado 
 
 
 

Questão 2.  
 
A respeito do texto, analisar os itens abaixo:  
 
I. Ter em casa plantas em vasos 
melhora bastante a qualidade do ar.  
II.  Plantas domésticas, mesmo que em 
número reduzido, são capazes de deixar o 
ar de uma casa ou escritório livres de 
poluentes.  

 

a. Os itens I e II estão corretos.  
b.Somente o item I está correto.  
c. Somente o item II está correto. 
d.Os itens I e II estão incorretos. 
 
Questão 3. 
 Em relação ao número de sílabas, a 
palavra “cheia” (primeiro parágrafo) é:  
a. Monossílaba.  
b. Dissílaba.  
c. Trissílaba.  
d. Polissílaba. 
 
Questão 4. 
 
 Em relação à formação do plural, 
assinalar a alternativa CORRETA:  
a. Bênção - bênções.  
b. Cristão - cristões.  
c.Mão - mães.  
d. Pão - pães. 
 
Questão 5. 
Assinalar a alternativa que preenche a 
lacuna abaixo CORRETAMENTE com verbo 
no futuro do subjuntivo: 
 Ficaremos felizes se você __________ o 
ladrão.  
a. deter  
b.detiver 
c. detiveres  
d.detivesse 
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LEGISLAÇÃO 
 
Questão 6. 
 
 No art. 37 da Constituição Federal de 
1988, estão estabelecidos alguns princípios 
que deverão ser obedecidos pela 
administração pública direta e indireta de 
qualquer dos poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. São princípios a serem 
obedecidos os abaixo relacionados, 
EXCETO:  
a. Impessoalidade.  
b. Rapidez.  
c.Publicidade.  
d.Legalidade 
 
Questão 7.  
 
 De acordo com a Lei Municipal nº 
115/02, que trata do Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos, a vacância do cargo 
decorrerá de, EXCETO: 
a) Exoneração.  
b) Demissão.  
c) Readaptação.  
d) Promoção. 
 
Questão 8. 
 
 De acordo com a vigente 
Constituição da República Federativa do 
Brasil, o servidor público estável perderá o 
cargo: 
 
 a. Em caso de prisão em flagrante por 
crimes hediondos.  
 b. Mediante processo administrativo, ainda 
que não assegurada ampla defesa.  
c. Em virtude de sentença judicial 
transitada em julgado.  
d. Mediante discricionariedade do seu 
superior hierárquico. 
 
 
 
 
 

 
 
Questão 9. 
 De acordo com a Lei Municipal nº 
115/02, que dispõe sobre o Regime Jurídico 
dos Servidores Públicos, em relação à 
possibilidade de remoção, analisar os itens 
abaixo:  
I - Remoção é o deslocamento do servidor 
de uma para outra repartição.  
II - A remoção poderá ocorrer somente de 
ofício, e nunca a pedido do servidor, 
atendendo o interesse da Administração. 
 III - A remoção por permuta será precedida 
de requerimento firmado por ambos os 
interessados.  
 
Está(ão) CORRETO(S):  
a. Somente os itens I e II.  
b. Somente os itens I e III.  
c. Nenhum dos itens. 
d. Todos os itens. 
 

 
Questão 10. 

 
Conforme a Lei Municipal 

nº.052/2001, são distritos de Boa Vista do 
Cadeado: 
a. Boa Vista ( Sede), Cadeado, Faxinal, 

Ponte Queimada, Capela, Esquina Bronzato, 

Formigueiro e Rincão do Tigre. 

b. Boa Vista ( Sede), Cadeado, Faxinal, 

Ponte Queimada, Capela, Rincão Santa 

Catarina, Formigueiro e Rincão do Tigre e 

Esquina Bronzato. 

c. Cadeado, Capela, Formigueiro, Faxinal e 

Rincão do Tigre, 

d. Boa Vista (Sede), Cadeado, Faxinal, 

Ponte Queimada, Capela, Formigueiro e 

Rincão do Tigre. 
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Questão 11. 
 Boa Vista do Cadeado foi elevado à 
categoria de município, pela Lei Estadual nº 
10739/1996, sendo desmembrado dos 
seguintes municípios: 
 

a. Cruz Alta, Ijuí e Augusto Pestana 
b. Cruz Alta, Ijuí e Jóia 
c. Augusto Pestana, Cruz Alta e 

Pejuçara; 
d. Nenhuma das opções. 

 
Questão 12. 
 

Conforme a Lei Orgânica do 
município de Boa Vista do Cadeado, art. 4º. 
Assinale a alternativa CORRETA que indica a 
data de comemoração de aniversário, os 
símbolos do Município e o nome gentílico 
para o cidadão de Boa Vista do Cadeado: 
a.  16 de Abril, bandeira,hino e brasão, 
cadeadense. 
b.  15 de Março, bandeira e brasão, boa 
vistense do cadeado. 
c.  21 de Novembro, bandeira, hino e brasão, 
cadeadense. 
d. 21 de Abril, bandeira,hino e brasão, 
cadeadense. 
 
Questão 13. 
 De acordo com o Estatuto do 
Servidor de Boa Vista do Cadeado, art. 21: 
“Ao entrar em exercício, o servidor nomeado 
para cargo de provimento efetivo ficará 
sujeito a estágio probatório por período de 
36 (trinta e seis) meses, durante o qual a 
sua aptidão, capacidade e desempenho 
serão objeto de avaliação por Comissão 
Especial designada para esse fim, com vista 
à aquisição da estabilidade, observados os 
seguintes quesitos”: exceto: 
 
a.  assiduidade; 
b.pontualidade; 
c. simpatia; 

d. eficiência; 

  

 Questão 14. 

 
Conforme art.7 da Lei nº.115/2002, são 
requisitos básicos para ingresso no serviço 
público municipal: 

I - ser brasileiro 

            II - ter idade mínima de dezoito anos; 

III - estar quite com as obrigações 

militares e eleitorais; 

IV- gozar de boa saúde física e 

mental, comprovada mediante exame 

médico; 
Assinale a alternativa correta: 
 
a. Apenas I e II; 
b. Alternativas I,II e III; 
c. Todas estão corretas; 
d. Apenas II e IV 
 
 Questão 15. 
 Com base na Lei Orgânica de Boa 
Vista do Cadeado, art. 104 “ São atribuições 
do Município, no âmbito do sistema Único de 
Saúde:  
  I - controlar e fiscalizar qualquer 
atividade e serviço que comporte risco à 
saúde, à segurança ou ao bem-estar físico e 
psíquico do indivíduo e da coletividade, bem 
como ao meio ambiente;  
 II - planejar, organizar, administrar e 
avaliar as ações e os serviços públicos de 
saúde, respeitadas as diretrizes estaduais; 
  III - planejar, programar e organizar a 
rede regionalizada e hierarquizada do 
Sistema Único da Saúde no Município, com 
consonância com as normas estaduais;  
 IV - planejar e executar, através da 
Secretaria Municipal de Saúde ou órgão 
similar, ações de controle das condições dos 
ambientes do trabalho e dos problemas a 
eles relacionados; 
Assinale a alternativa correta: 
 

a.Apenas I,II e IV; 
b. Todas estão corretas 
c.Alternativas I,II e III; 
d.Apenas II,III e IV 
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MATEMÁTICA 
 
Questão 16 

Uma criança leu um livro em 5 dias 
lendo 8 páginas por dia. Se tivesse lido 10 
páginas por dia em quantos dias ela teria 
terminado de ler esse livro? 
 a. 4 
 b.3  
 c.2 
 c. 1  
. 
Questão 17 

Uma costureira possui 3 fitas que 
medem respectivamente 4m, 8m e 6m. Ela 
precisa cortá-los em pedaços iguais de 
maior tamanho possível. Logo cada pedaço 
deve medir: 
 a.1m.  
b. 2m.  
c. 3m.  
d. 4m. 

 
Questão 18 

Assinalar a alternativa que apresenta 
o resultado da expressão numérica abaixo:  

0 x 4 + 5 - 2 x 1 
 a. 0 
 b. 4 
 c. 2 
 d. 3  

 
Questão 19 
No ano em que Amanda completar 24 anos, 
Carolina completará 16 anos. Desse modo, 
Carolina completará quantos anos quando 
Amanda completar 48 anos?  
a. 28  
b. 32  
c. 43  
d. 40 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 20. 
 
 Se 60% dos 20 alunos de creche são 
meninas, então o número de meninos é 
igual a  
a.12. 
b. 6.  
c. 8. 
d. 14 
 
 
 
 
 

 A B C D 

01   X  

02    X 

03  X   

04    X 

05  X   

06  X   

07  X   

08   X  

09    X 

10    X 

11 X    

12 X    

13   X  

14   X  

15  X   

16 X    

17  X   

18    X 

19    X 

20   X  


