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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUCA 

 
www.idrhconcursos.com.br 

 

Concurso Público Municipal 

Prova Escrita referente ao 
EDITAL nº 01/2012 para o Cargo 

de Vigilante 
 

 
Orientações ao Candidato: 

 
1 - Esta é uma prova objetiva. Contém 25 (Vinte e Cinco) questões. Junto à prova, existirá o 
Cartão de Respostas que deverá, à caneta e sem rasuras, ser assinalado pelo candidato uma 
única alternativa para cada questão, de acordo com a opção desejada; 
2 – O Cartão de Respostas deverá ser assinado e preenchido com caneta esferográfica azul ou 
preta; NÃO deverá constar qualquer tipo de assinalamento fora do Cartão de Respostas. A falta 
de assinatura no cartão de Resposta levará automaticamente a Desclassificação do candidato. 
3 - O caderno de questões é o local para você desenvolver o seu raciocínio, podendo ser 
rabiscado e/ou rasurado; 
4 - Não será permitido o uso de máquina calculadora, aparelho de telefonia celular e similares; 
5 - Se necessitar afastar-se da sala durante a prova, chame o fiscal que ele providenciará 
alguém para acompanhá-lo; 
6 - Será permitido copiar a suas respostas no verso da ficha de inscrição, para fins de 
conferência com o gabarito oficial a ser divulgado conforme edital nº 01/2012; 
7 - Não deixe de assinar a ata de presença da prova e o cartão de resposta; 
8 - A não observância destas orientações implicará na desclassificação do candidato; 
9 - A prova terá duração de 3 (três) horas. 
10 – O Cartão de Resposta será corrigido por Leitura Ótica. 
  

Dados de Identificação: 
 

 
Nome completo do candidato: ___________________________________________ 
 
Nº de inscrição: _____________ 
 
Nº do documento de Identificação (RG): ____________________ 
 
 
Assinatura: ______________________________________ 
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Prova de Língua Portuguesa 
 
 
 

A ADMINISTRAÇÃO VERDE 
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      Em uma empresa acontece o mesmo que com a floresta ou com o mar. 
      De tanto querer defendê-la, de tanto querer criar conforto entre um 
ecossistema industrial e um ecossistema natural, irrefletidamente esquecemos que 
se trata do mesmo ecossistema, que a partir de agora, deve ser administrado de 
maneira responsável. 
      E tampouco é válido introduzir uma distinção sutil entre o ecossistema da 
matéria viva em oposição aos ecossistemas da matéria inerte apenas para justificar 
uma dicotomia. 
     O setor industrial que mais rapidamente se desenvolve hoje em dia é formado 
pelas biotecnologias, das quais uma das primeiras técnicas, a fermentação, foi 
aprendida no estado natural, há alguns milhares de anos. 
    Pelo que sabemos ninguém ousaria negar que o ecossistema deste setor 
econômico deveria ser girado de maneira especialmente responsável. 
    A consciência da co-responsabilidade do empresário, do executivo ou do chefe 
da PME-PMI, só surgiu como em todas as outras camadas ou grupos 
populacionais, quando coletivamente, sobre o impulso de alguns precursores, 
impôs-se a conscientização de que não vivíamos em um ecossistema com recursos 
ilimitados. 
    O empresário, cujos esforços e inteligência estão essencialmente concentrados 
em uma miniparcela do ecossistema, isto é, a sua própria empresa, precisa de 
ferramentas e métodos para poder assumir esta responsabilidade. 
 

Autor: Paulo de Backer, Gestão Ambiental: A Administração Verde. 
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01. A palavra “ecossistema” (linha 04) tem como 
significado: 
a) Conjunto dos relacionamentos mútuos entre 

determinado meio ambiente e a flora, a fauna e os 
microrganismos que nele habitam, e que incluem 
os fatores de equilíbrio geológico, atmosférico, 
meteorológico e biológico; biogeocenose. 

b) Conjunto dos relacionamentos mútuos entre 
determinado meio ambiente e a flora, a fauna e os 
microrganismos que nele habitam, e que incluem 
os fatores de equilíbrio geológico, econômico, 
meteorológico e biológico; biogeocenose. 

c) Conjunto dos relacionamentos mútuos entre 
determinado meio ambiente e a flora, a fauna e os 
microrganismos que nele habitam, e que incluem 
os fatores de equilíbrio geológico, atmosférico, 
meteorológico e emocional; biogeocenose. 

d) Conjunto dos relacionamentos mútuos entre 
determinado meio, a fauna e os microrganismos 
que nele habitam, e que incluem os fatores de 
equilíbrio geológico, atmosférico, meteorológico e 
emocional; biogeocenose. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
02. A palavra “ecossistema” (linha 04) pode ser 
classificada como: 
a) Ditongo crescente. 
b) Ditongo. 
c) Pleonasmo. 
d) Polissílaba. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
03. O plural das palavras “distinção e fermentação” 
são respectivamente: 
a) distinçãos e fermentações. 
b) distinçãos e fermentaçãos. 
c) distinções  e fermentações. 
d) distinções e fermentaçãos. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
04. A palavra “empresário” deve ser classificada como: 
a) dioxítona. 
b) paroxítona. 
c) proparoxítona. 
d) oxítona. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
05. O “antônimo” da palavra : “seca” é: 
a) Ressecada. 
b) Enxuta. 
c) Sem água. 
d) Molhada. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

06. Quanto às separações silábicas, está correta a 
alternativa: 
a) “po-ssil-ga, fra-gi-li-da-de” 
b) ”sens-ação, mor-te” 
c) cor-re-ria, is-quei-ro 
d) ca-na-vial, dis-co 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 
07. Quanto à classificação silábica, uma palavra com 
sete sílabas é classificada como: 
a) ontossílaba. 
b) heptassílaba. 
c) trissílaba. 
d) monossílaba. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 
08. Assinale a alternativa que apresenta um “HIATO”: 
a) um. 
b) correr. 
c) países. 
d) filme. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 
09. Assinale a palavra que apresenta a grafia de forma 
incorreta: 
a) azar. 
b) zabumba. 
c) majestade. 
d) majistral. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 
10. Assinale a palavra que apresenta a grafia de forma 
correta: 
a) imenssidão. 
b) assessoria. 
c) judissiário. 
d) dezenvolvimento. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 
11. No texto acima “ A Administração Verde” o autor 
tem a intenção de: 
a) Afirmar que nossas matas e rios estão devastados 

pela exploração capitalista 
b) Chamar atenção do empresário para com a 

responsabilidade com o meio ambiente. 
c) Informar que os homens se não conscientizarem 

ficarão sem recursos ambientais para sua 
existência. 

d) Chamar atenção para o fim do ecossistema e da 
vida humana. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
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12. Assinale a palavra que apresenta a grafia de forma 
incorreta: 
a) motorisado. 
b) sensação. 
c) diligências.  
d) as alternativas “a” e “c” apresentam palavras com 

grafias incorretas. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 
13. É um vocábulo oxítono: 
a) cível. 
b) paraíso. 
c) café. 
d) emergência. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

Prova de Matemática 
 
14. Multiplicando três meios por oito terços, teremos 
como resposta correta: 
a) 40.   
b) 10.   
c) 8. 
d) 6. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
15. O resultado correto da seguinte operação 
matemática: 4807,787 + 3278, 971 são: 
a) 8868,878. 
b) 8688,787. 
c) 8086,758. 
d) 8806,578. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
16. Assinale a alternativa correta: Resolvendo 1 : 2 
teremos como resposta correta:                         4   6 
  
a) 3 
    10 
b) 10 
      3 
c)  3 
     3 
d) -1 
     2 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
17. O resultado correto de 233,01 + 48,33 são: 
a) 11261,737. 
b) 11621,428. 
c) 281,04. 
d) 184,67. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 
18. O resultado correto da seguinte divisão matemática 
1025: 5 são: 
a) 250. 
b) 205. 
c) 25. 
d) 52. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
19. Para construir uma parede com 50 tijolos o Sr. 
Waldir leva 2 dias. Nas Férias Waldir trabalhou muito 
durante 30 dias. Quantos tijolos Waldir utilizou nestes 
30 dias? 
a) 1150. 
b) 1350. 
c) 1450. 
d) 750. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
20. O resultado correto da seguinte operação 
matemática 150 + 275 são: 
a) 425. 
b) 358. 
c) 359. 
d) 377. 
e) 356. 

Espaço para Cálculos 
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21. O resultado correto da seguinte operação 
matemática 775,77 + 458,55 são: 
a) 1235,32. 
b) 1234,32. 
c) 2134,32. 
d) 1234,23. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta 
 
22. O resultado correto da seguinte operação 
matemática 12465 ÷ 5 são: 
a) 2493. 
b) 4588. 
c) 4587. 
d) 2587. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
23. O resultado correto da seguinte operação 
matemática 256 + 745 são: 
a) 1001. 
b) 1002. 
c) 10001. 
d) 9001. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta 
 
24. O resultado coreto da seguinte operação 
matemática 745 – 125 são: 
a) 720. 
b) 420. 
c) 520. 
d) 850. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
25. A casa de seu João tem somente um banheiro. 
Este banheiro possui um caixa de descarga com 
capacidade de 6 litros que armazena água potável. 
Com o seu João moram mais 3 pessoas, sendo todas 
de sua família. Sabendo que diariamente a descarga 
de seu João é utilizada 12 vezes, pergunta-se: 
Quantos litros de água potável são utilizados para 
o uso da descarga em 30 dias? 
a) 2160 litros de água potável. 
b) 750 litros de água potável. 
c) 1500 litros de água potável. 
d) 180 litros de água potável. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Espaço para Cálculos 


