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CARGO: BIÓLOGO                                                                 PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01- De acordo com a Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, marque V se a alternativa for 
verdadeira e F se for falsa. Após assinale a alternativa que contenha todas as respostas corretas. 
(   ) Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem a permissão da autoridade 
competente resulta como pena: detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. 
(    ) Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos 
ou exóticos resulta como pena: detenção, de dois a seis meses e multa. A pena é aumentada ao dobro se 
ocorrer morte do animal. 
(    ) As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto na lei, 
nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu 
orgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade, sendo que a responsabilidade das pessoas jurídicas 
não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou participes do mesmo fato. 
(    )  Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, 
concessão ou licença ou em desacordo com a obtida, resulta na pena de: detenção, de seis meses a um ano e 
multa. 
 
a) V, V, F, F. 
b) F, V, V, F. 
c) V, F, V, V. 
d) F, F, V, V. 
 
02- Uma população é unificada e definida pelo seu conjunto gênico, que é simplesmente a soma de todos os 
alelos de todos os genes de todos os indivíduos da população. Do ponto de vista dos geneticistas de populações, 
cada organismo individual é apenas um depositário temporário de uma pequena amostra do conjunto gênico 
durante um dado momento no tempo. Uma mudança no conjunto gênico, que ocorre como resultado do acaso é 
denominada de: 
a) Mutação recessiva 
b) Efeito do fundador 
c) Deriva genética 
d) Fluxo gênico 
 
03- De acordo com a Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997, que regulamenta os aspectos do 
licenciamento ambiental estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente, o prazo de validade da Licença de 
Operação, deverá considerar os planos de controle ambiental e será de:  
a) No mínimo 1 (um) ano e no máximo 5 (cinco) anos. 
b) No mínimo 4 (quatro) anos e no máximo 10 (dez) anos. 
c) No mínimo 1 (um) ano e no máximo 6 (seis) anos. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
04- Assinale a opção que indica as relações ecológicas ilustradas nos seguintes exemplos: 
I- As tênias são platelmintos que no estágio adulto absorvem nutrientes do hospedeiro diretamente através da 
parede corporal do intestino dos mesmos. 
II- Um cavalo está cheio de carrapatos, fixos na sua pele, sugando seu sangue. 
III- Os afídeos (pulgões) são insetos que retiram seiva elaborada de certas plantas. 
 
a) Parasitismo 
b) Competição 
c) Mutualismo 
d) Sociedade 
 
05- Na lista final das Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção no Rio Grande do Sul, Decreto Estadual nº 
42.099 de 31 de dezembro de 2002, estão citadas as seguintes espécies: grápia (Apuleia leiocarpa), imbuia 
(Ocotea porosa), pinheiro-bravo (Podocarpus sellowii) e xaxim (Dicksonia sellowiana). Respectivamente, eles se 
encontram nas seguintes categorias de ameaça:  
a) Vulnerável (VU), Vulnerável (VU), Em perigo (EN), Criticamente em perigo (CR) 
b) Em perigo (EN), Em perigo (EN), Vulnerável (VU), Em perigo (EN) 
c) Criticamente em perigo (CR), Vulnerável (VU), Criticamente em perigo (CR), Provavelmente extinta (PE) 
d) Vulnerável (VU), Em perigo (EN), Criticamente em perigo (CR), Vulnerável (VU) 
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06- Todos os organismos na natureza são encontrados em determinados locais porque se deslocam até lá. Isto é 
verdadeiro até mesmo para os mais aparentemente sésseis como ostras e árvores. Dispersão e Migração são 
termos utilizados para descrever os aspectos relacionados ao movimento dos organismos, sendo que a 
dispersão está relacionada ao distanciamento dos indivíduos entre si. Os movimentos dos organismos afetam o 
padrão espacial de sua dispersão e podemos reconhecer três principais padrões de dispersão, embora eles 
igualmente formem parte de um contínuo. Estes padrões de dispersão são:  
a) Dispersão ao acaso, dispersão passiva, migração. 
b) Dispersão ao acaso, dispersão regular, dispersão agregada. 
c) Dispersão ativa, dispersão passiva, dispersão regular. 
d) Migração, dispersão clonal, dispersão agregada. 
 
07- A Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza no país. A Unidade de Conservação é o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as 
águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituída pelo Poder Público, com 
objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração. As Unidades de 
Conservação dividem-se em dois grupos com características específicas: Unidades de Proteção Integral e 
Unidades de Uso Sustentável. Constituem o grupo das Unidades de Uso Sustentável as seguintes categorias de 
Unidades de Conservação.  
a) Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, 
Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio natural. 
b) Estação Ecológica, Área de Relevante Interesse Ecológico, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento 
Natural, Refúgio da Vida Silvestre, Reserva Extrativista. 
c) Estação Ecológica, Reserva Biológica, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável, Reserva de Fauna, Refúgio da Vida Silvestre. 
d) Área de Proteção Ambiental, Estação Ecológica, Área de Relevante Interesse Ecológico, Reserva de Fauna, 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável, Monumento Natural, Reserva Particular do Patrimônio Natural. 
 
08- A Resolução CONAMA nº 33, de 07 de dezembro de 1994, define os estágios sucessionais das formações 
vegetais que ocorrem na região de Mata Atlântica no Estado do Rio Grande do Sul visando viabilizar critérios, 
normas e procedimentos para o manejo, utilização racional e conservação. A legislação define como vegetação 
secundária ou em regeneração as formações herbáceas, arbustivas ou arbóreas decorrentes de processos 
naturais de sucessão, após supressão total ou parcial da vegetação original por ações antrópicas ou causas 
naturais. Em seu artigo 2º, parágrafo único há a definição dos estágios sucessionais de regeneração da 
vegetação secundária. Assim podemos afirmar que:   
 
I- No estágio inicial de regeneração, trepadeiras, se presentes, são geralmente herbáceas; epífitas quando 
existentes são representadas por líquens, briófitas e pteridófitas e a diversidade biológica é variável, com poucas 
espécies arbóreas, podendo apresentar plântulas de espécies características de outros estágios. 
II- A presença de Rapanea ferruginea (capororoca), Baccharis dracunculifolia, B. articulata (vassouras), Inga 
marginata (ingá-feijão), Bauhinia candicans (pata-de-vaca), Trema micrantha (grandiúva), Mimosa scabrella 
(bracatinga) e Solanum auriculatum (fumo-bravo) caracterizam a composição florística do estágio inicial de 
regeneração. 
III- Serapilheira presente com espessura variável, conforme estação do ano e localização; diversidade biológica 
significativa e sub-bosque  presente caracterizam o estágio médio de regeneração. 
 
a) Somente as alternativas I e II estão corretas. 
b) Todas as alternativas estão corretas. 
c) Apenas a alternativa I está correta. 
d) Somente as alternativas I e III estão corretas. 
 
09- Em muitas plantas, isto é, a maioria das monocotiledôneas e certas eudicotiledôneas herbáceas como o 
ranúnculo (Ranunculus sp.), o crescimento em certas partes do corpo cessa com a maturação dos tecidos 
primários. No outro extremo estão as gimnospermas, as magnoliídeas lenhosas e as eudicotiledôneas lenhosas, 
nas quais a raia e o caule continuam a aumentar em diâmetro em regiões que não estão mais se alongando. 
Este crescimento em espessura ou circunferência do corpo da planta, denominado de crescimento secundário 
resulta da atividade de dois meristemas laterais, que são:  
a) Meristema apical e câmbio da casca. 
b) Câmbio vascular e xilema secundário. 
c) Câmbio vascular e câmbio da casca. 
d) Xilema e floema secundário. 
 
 






3 

 

CARGO: BIÓLOGO                                                                 PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
10- A Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e 
estabelece o Código Florestal Federal, em seu capítulo II, Seção I, trata das Áreas de Preservação Permanente 
e suas delimitações. Com base nesta legislação, consideram-se Áreas de Preservação Permanente, em zonas 
rurais ou urbanas: 
 

I- As áreas em altitude superior a 1.500 (mil e quinhentos) metros, qualquer que seja a vegetação. 
II- As áreas no entorno de lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de:  
a - 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja 
faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros e 
b - 30 (trinta) metros, em zonas urbanas. 
III- As encostas ou partes destas com declividade superior a 30°, equivalente a 100% (cem por cento) na linha de 
maior declive. 
IV- As áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de 
cursos d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental do empreendimento. 
 
Assinale a alternativa correta:  
a) Todas as alternativas. 
b) Apenas estão corretas as alternativas I, II e III. 
c) Apenas estão corretas as alternativas I e II. 
d) Apenas estão corretas as alternativas II e IV. 
 
11- O licenciamento ambiental de certas atividades potencialmente poluidoras ou geradoras de grandes impactos 
ambientais exige a realização de estudos técnicos através da elaboração de EIA-RIMA (Estudo de Impacto 
Ambiental e Relatório de Impacto ambiental, respectivamente). Entre as atividades que necessitam de EIA-RIMA, 
definidas através da Resolução CONAMA 001, de 23 de janeiro de 1986, estão:  
I-   Loteamentos com mais de 20 (vinte hectares) hectares, 
II- Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos;  
III- Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de esgotos sanitários; 
IV- Linhas de transmissão de energia elétrica acima de 230 KV. 
 
Assinale a alternativa correta:  
a) Apenas a alternativa II está correta. 
b) Apenas a alternativa I está errada. 
c) Apenas a alternativa IV está errada. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
12- Sabe-se que para que uma angiosperma produza frutos e sementes é preciso que ocorra a fecundação que 
é dependente da polinização. A polinização é a transferência de grãos de pólen até o estigma receptivo de uma 
flor da mesma espécie que, em condições adequadas, possibilitará o crescimento do tubo polínico e a 
fecundação. As síndromes de polinização exemplificam diversos conjuntos de características morfológicas e 
fisiológicas comuns a determinados tipos florais, que facilitam o transporte do pólen até o estigma de uma flor 
coespecífica por um vetor polínico particular. Este vetor pode ser abiótico, como o vento ou água, ou biótico 
como abelhas, borboletas, beija-flores, morcegos e tantos outros animais. Marque a alternativa que indica qual a 
designação dada à síndrome de polinização efetuada pelo vento, por borboletas e por morcegos 
respectivamente. 
a) Anemofilia, Psicofilia e quiropterofilia. 
b) Cantarofilia, Melitofilia e ornitofilia. 
c) Falenofilia, Miofilia e quiropterofilia. 
d) Falenofilia, Melitofilia e quiropterofilia. 
 
13- Alguns impactos ambientais não podem ser evitados. Outros, mesmo que reduzidos, podem ainda ter uma 
magnitude muito elevada. Um exemplo típico é o da perda de uma porção de vegetação nativa, comum em 
empreendimentos como rodovias, barragens e minas. O objetivo de minimizar a perda de habitas deverá estar 
presente em todo o Estudo de Impacto Ambiental de um empreendimento que possa causar tal impacto. Assim, 
desviar um trecho de estrada, fazer um túnel, reduzir a altura de uma barragem para diminuir a área de 
inundação de um reservatório ou renunciar a extração de todo o minério de uma jazida para manter intactas 
porções de vegetação deverão ser alternativas consideradas nos projetos ambientais. No entanto, há situações 
em que nenhuma alternativa elimina a necessidade de remoção da vegetação nativa. Nestas situações há 
medidas que podem ser aplicadas, são elas: 
a) Medidas compensatórias 
b) Medidas mitigadoras 
c) Indenização monetária 
d) Gerenciamento de modificações 
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14- Responda a questão com base no Decreto 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as infrações e 
sanções administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo administrativo federal para a apuração 
destas infrações.  
Constatada a ocorrência de infração ambiental deverá ser lavrado o Auto de Infração, do qual deverá ser dada 
ciência ao autuado assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. Marque a alternativa que indica 
corretamente quais as formas de procedimento que deverão ser feitas para intimar o autuado da lavratura do 
Auto de Infração e em que prazo o autuado poderá apresentar defesa conta o Auto de Infração. 
a) O autuado será intimado da lavratura do Auto de Infração somente pessoalmente e a defesa deverá ser 
apresentada no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data da ciência da autuação. 
b) O autuado será intimado da  lavratura do Auto de Infração pessoalmente, por seu representante legal, por 
carta registrada com aviso de recebimento, por edital, se estiver em lugar incerto, não sabido ou se não for 
localizado no endereço e a defesa deverá ser apresentada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da 
ciência da autuação. 
c) O autuado será intimado da lavratura do Auto de Infração pessoalmente, por seu representante legal, por carta 
registrada com aviso de recebimento, por edital, se estiver em lugar incerto, não sabido ou se não for localizado 
no endereço e a defesa deverá ser apresentada no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data da ciência da 
autuação. 
d) O autuado será intimado da Lavratura do Auto de Infração pessoalmente, por carta registrada com aviso de 
recebimento, por edital, se estiver em lugar incerto, não sabido ou se não for localizado no endereço e a defesa 
deverá ser apresentada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da autuação. 
 
15- Com base na Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção 
da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica,  assinale V se a alternativa for verdadeira e F se a alternativa for 
falsa. Após marque a alternativa que contenha todas as respostas corretas. 
(   ) Nos perímetros urbanos delimitados após a data de início de vigência desta lei, a supressão de vegetação 
secundária em estágio médio de regeneração fica condicionada à manutenção de vegetação em estágio médio 
de regeneração em no mínimo 30% (trinta por cento) da área total coberta por esta vegetação. 
(   ) O corte e a supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de regeneração do Bioma 
Mata Atlântica ficam vedados quando a vegetação exercer a função de proteção de mananciais ou de prevenção 
e controle de erosão. 
(    ) A supressão de vegetação secundária em estágio avançado e médio de regeneração para fins de atividades 
minerárias somente será admitida mediante o licenciamento ambiental não havendo a necessidade de 
apresentação de Estudo Prévio de Impacto Ambiental/ Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA. 
(    ) A exploração eventual, sem propósito comercial direto ou indireto, de espécies da flora nativa, para consumo 
nas propriedades tradicionais ou posses das populações tradicionais ou de pequenos produtores rurais, 
independe de autorização dos órgãos competentes. 
(   ) O corte, a supressão e a exploração da vegetação secundária em estágio inicial de regeneração do Bioma 
Mata Atlântica, nos Estados em que a vegetação primária e secundária remanescente do Bioma for inferior a 10 
% (dez por cento) da área original, submeter-se-ão ao regime jurídico aplicável à vegetação secundária em 
estágio médio de regeneração, ressalvadas as áreas urbanas e regiões metropolitanas. 
 
a) V, V, V, V, V 
b) V, F, F, V, V 
c) F, F, V, F, F 
d) F, V, F, V, F 
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OBS: Não serão exigidas as alterações introduzidas pelo Decreto Federal 6.583/2008 - Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa, alterado pelo Decreto nº 7.875/2012 que prevê que a implementação do Acordo obedecerá ao período de 
transição de 1o de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2015, durante o qual coexistirão a norma ortográfica atualmente 
em vigor e a nova norma estabelecida.”. 
 
                                                            A fragilidade da vida 
 

A ideia de que a vida é frágil demais nos assusta  ..........  cada instante! 
Remete-nos à reflexão importante sobre o modo de ser do homem contemporâneo. Este homem que 

trabalha, trabalha e trabalha e que nunca se encontra realizado profissionalmente, vivendo em uma busca 
constante, em sua __________ profissional e pessoal. Cada vez mais vivemos numa sociedade da técnica, 
sociedade esta, digitalizada, em que tudo parece previsível, passível de transformação numérica. E é 
justamente no íntimo dessa convicção sobre o exato, que o inesperado faz sua intromissão devastadora, 
deixando marcas na história da humanidade. Na forma brutal, de um acidente fatal, onde a morte aproxima-se 
no recôndito do corpo de pessoas que estavam em um avião, que se abate sobre um edifício, causando-nos 
tamanha perplexidade e um sentimento enorme de impotência. 

O desenvolvimento científico dos últimos anos, em progressão geométrica, __________ criado 
condições para uma vida saudável e uma idade avançada, um prolongamento da expectativa de vida que não 
conhecíamos  ..........  alguns poucos decênios passados. Somos com isso induzidos a uma segurança 
absoluta. O __________ torna-se permanente até que o inesperado acontece e leva-nos  ..........  ter uma nova 
concepção de vida. O tempo tem nova dimensão na velocidade dos acontecimentos que passam por nós 
numa sucessão ininterrupta, tudo reduzindo ao instante presente como se fosse eterno. Os dias não 
__________  fim com o por do sol, prolongando-se pelas noites que se estendem até o raiar do sol. 

No entanto, apesar de tudo isso, é terrível constatar que a vida humana é muito frágil. Nossos dias 
passam velozes. Não nos adianta toda a segurança do mundo, toda a riqueza e poder. Estamos sujeitos 
sempre aos incômodos, incluindo-se as doenças e .......... morte. Portanto, devemos viver nossos dias com 
sabedoria, pois, a vida é uma só, uma única e poderosa oportunidade para realizarmos projetos grandiosos e 
enobrecedores, capazes de produzir efeitos enriquecedores nos outros e principalmente em nós mesmos.  
Para isso, olhe ao seu redor, perceba o reflexo que causa nos demais, perceba como se sente perante os 
mesmos e todos os dias perante você próprio. Faça uma autoanálise de como está vivendo. 

O que me fez ficar pensando hoje foi o fato de a vida ser tão frágil. Em um momento estamos aqui 
bem, e em outro, em um piscar de olhos, não estamos mais. Tal fato contribuiu e muito para que eu refletisse 
e decidisse a viver cada momento, aproveitar cada oportunidade, ficar junto de quem gosto o máximo de 
tempo possível. Sei que é difícil, mas acho que tenho que parar de esperar que as coisas melhorem, que o 
trabalho diminua, que eu tenha mais dinheiro, que eu encontre um grande amor para aproveitar o que a vida 
está me oferecendo agora. 

Não sei se estarei aqui daqui a um dia, daqui a um mês, daqui a um ano. Estarei aqui o tempo que me 
for permitido e quero que esse seja o melhor tempo de todos. 
 
                                               (Marizete Furbino – disponível em www.portaldafamilia.org/artigos - adaptado) 
                          
As questões a seguir referem-se ao texto acima: 
 
16- Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas pontilhadas do texto:  
a) a – à – à - a  
b) a – há – a - a 
c) à – há – a - à 
d) há – a – à - à 
 
17- Qual alternativa  completa correta e respectivamente as lacunas de linha contínua do texto? 
a) trajetória – tem - transitório - têm  
b) tragetória – têm -  transitório - tem  
c) trajetória – tem -  tranzitório - têm 
d) tragetoria – tem - transitório - tem 
 
18- Considerando o ponto de vista da autora sobre a fragilidade da vida, julgue as assertivas abaixo: 
I – A ciência tem contribuído para que as pessoas atinjam idade mais avançada. 
II – A autora sugere para que as pessoas vivam os seus dias com sabedoria. 
III – A mudança entre as pessoas estarem bem e não estarem bem pode ocorrer muito rapidamente. 
Estão corretas: 
a) Apenas a I e a III. 
b) Apenas a I e a II. 
c) Apenas a II e a III. 
d) Todas. 
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19- “No entanto, apesar de tudo isso, é terrível constatar que a vida humana é muito frágil. Nossos dias 
passam velozes.” 
Sem alterar o sentido do texto, o conectivo “No entanto”, acima, pode ser substituído pelas conjunções 
relacionadas a seguir, com exceção de: 
a) Portanto 
b) Porém 
c) Entretanto 
d) Mas 
 
20- Analise a oração: “ Estamos sujeitos sempre aos incômodos, ...”  
 Na oração acima, o emprego da 1ª pessoa do plural em “estamos” se justifica pelo fato de que: 
a)  abrange a autora e família 
b) abrange a autora e leitores 
c) abrange a autora e os poderosos 
d) abrange unicamente a autora 
 
21- Sobre classes de palavras, assinale a alternativa que contém uma declaração INCORRETA: 
a) “Estamos sujeitos sempre aos incômodos, ...” – o termo sublinhado é palavra invariável, é um advérbio. 
b) “Nossos dias passam velozes.” – o verbo “passam” exprime uma ação que ocorre no momento presente. 
c) “Na forma brutal, de um acidente fatal, onde a morte...” – o termo sublinhado é classificado como artigo 
definido. 
d) “O que me fez ficar pensando hoje foi o fato...” – o “me” é um pronome possessivo. 
 
22- Assinale a alternativa cujo termo sublinhado NÃO é sinônimo do termo contido entre parênteses: 
a) “... é terrível constatar que a vida humana...” ( verificar  ) 
b) “que o inesperado faz sua intromissão devastadora, ...” (assoladora)               
c) “Estamos sujeitos sempre aos incômodos ...” (expostos)  
d) “ em que tudo parece previsível , ...” (transitável) 
 
23- Entre as alternativas a seguir, retiradas do texto, no contexto em que estão inseridas, apenas uma palavra 
NÃO se encaixa, semanticamente, no mesmo grupo.  Assinale-a: 
a) “morte” 
b) “história” 
c) “fatal” 
d) “acidente” 
 
24- Coloque C para as afirmativas corretas e E para as erradas: 
(   ) A separação silábica da palavra “ininterrupta”  é: i-nin-ter-rup-ta 
(   ) As palavras “coisas” e “dinheiro” apresentam hiato. 
(   ) As palavras “progressão” e “enriquecedores” apresentam dígrafo. 
(   ) A palavra “numa” é resultado da contração da preposição “em” com o artigo indefinido “uma”. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
a) E – C – E – C 
b) C – E – C – C 
c) E – E – C – E 
d) C – C – C – C 
 
25- Leia o trecho: 
“Para isso, olhe ao seu redor, perceba o reflexo que causa nos demais, perceba como se sente perante os 
mesmos e todos os dias perante você próprio.” 
Sobre o período, afirma-se que: 
I – As formas verbais “olhe” e “perceba” são da 1ª e 2ª conjugação, respectivamente. 
II – O verbo “causa” é transitivo. 
III – Em “como se sente” o pronome “se” foi usado procliticamente ao verbo. 
 
Estão corretas: 
a) Apenas a I e a II. 
b) Apenas a II e a III. 
c) Apenas a I e a III. 
d) Todas. 
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26- Leia o segmento: 
“Não sei se estarei aqui daqui a um dia, daqui a um mês, daqui a um ano.” 
 
 A palavra “se”  desempenha a mesma função morfológica que se verifica acima, na alternativa: 
a) “... perceba como se sente perante os mesmos...” 
b) “... que se abate sobre um edifício...” 
c) “tudo reduzindo ao instante presente como se fosse eterno.” 
d) “... que nunca se encontra realizado profissionalmente, ... ” 
 
27- Marque a alternativa em que há ERRO na substituição do termo destacado pelo pronome oblíquo: 
a) “O tempo tem nova dimensão na velocidade...” / O tempo tem-lhe na velocidade 
b) “... devemos viver nossos dias com sabedoria” / devemos vivê-los com sabedoria 
c) “capazes de produzir efeitos enriquecedores” / capazes de produzi-los 
d) “... deixando marcas na história...” / deixando-as na história 
 
28- Leia: “Faça uma autoanálise de como está vivendo.”   
No período acima, a função sintática de “uma autoanálise” é: 
a) Sujeito 
b) Objeto direto 
c) Objeto indireto 
d) Complemento nominal 
 
29- Em “Sei que é difícil, mas acho que tenho...” a autora usou uma figura de linguagem, a: 
a) elipse 
b) hipérbole 
c) metáfora 
d) prosopopeia 
 
30- Com base no texto, analise a veracidade (V) ou falsidade  (F) das proposições abaixo: 
(   ) As palavras “conhecíamos” e “incômodos” são acentuadas pela mesma regra. 
(   ) São paroxítonas terminadas em ditongo as palavras “contemporâneo” e “impotência”, por isso acentuadas. 
(   ) A palavra “frágil”, tanto no singular quanto no plural é acentuada pela mesma regra. 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
a) V – F – V 
b) F – V – F 
c) F – F – V 
d) V – V – F 
 
PROVA: LEGISLAÇÃO 
 
Responda as questões 31 a 34 com base na Lei Municipal n° 804/96, que dispõe sobre o Regime 
Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Portão/RS.  
 
31- Assinale a alternativa incorreta: 
a) Não poderá ser aplicada mais de uma pena disciplinar pela mesma infração. No caso de infrações 
simultâneas, a maior absorve as demais, funcionando estas como agravantes na gradação da penalidade. 
b) A pena de suspensão não poderá ultrapassar a setenta dias. Quando houver conveniência para o serviço, a 
penalidade de suspensão poderá  ser convertida em multa, na base de dez por cento por dia de remuneração, 
ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. 
c) Configura abandono de cargo a ausência intencional ao serviço por mais de trinta dias consecutivos. 
d) A demissão por inassiduidade ou impontualidade somente será aplicada quando caracterizada a 
habitualidade de modo a representar séria violação dos deveres e obrigações do servidor, após anteriores 
punições por advertência ou suspensão. 
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32- Marque a alternativa correta: 
a) O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante 
processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 
b) O servidor que, por atribuição do cargo, receber ou pagar valores pecuniários, perceberá um adicional de 
vinte e cinco por cento do respectivo vencimento básico, a título de "auxílio para diferença de caixa", enquanto 
no exercício do cargo. 
c) Reversão é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a 
limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica.  
d) O servidor que perceber diárias e não se afastar da sede, por qualquer  motivo, fica obrigado a restituí-las 
integralmente, no prazo de cinco dias úteis. 
 
33- A “ajuda de custo” destina-se: 
a) ao servidor que, por determinação da autoridade competente, se deslocar  eventual ou transitoriamente do 
Município,no desempenho de suas atribuições, ou em missão ou estudo de interesse  da administração, serão 
concedidas, além do transporte, diárias para cobrir as despesas de alimentação, pousada e locomoção 
urbana; 
b) ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para execução dos 
serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo;  
c) a cobrir as despesas de viagem e instalação do  servidor que for designado para exercer missão ou estudo 
fora do Município, por tempo que justifique a mudança temporária de residência; 
d) ao servidor ativo por filho de qualquer condição, enteado, menor sob sua guarda ou tutela, com idade 
inferior a 14 (catorze) anos, ou excepcional ou totalmente inválido, de qualquer idade. 
 
34-  Assinale a alternativa incorreta: 
a) A revisão do processo administrativo disciplinar poderá ser requerida a qualquer tempo, uma única vez, 
quando a decisão for contrária ao texto de lei ou à evidência dos autos;  a decisão se fundar em depoimentos, 
exames ou documentos falsos ou viciados; forem aduzidas novas provas, suscetíveis de atestar a inocência 
do interessado ou de autorizar diminuição de pena. 
b)  A simples alegação de injustiça da penalidade constitui fundamento para revisão do processo. 
c)  No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. 
d) O processo de revisão será realizado por comissão designada segundo os moldes das comissões de 
processo administrativo e correrá em apenso aos autos do processo originário. 
 
De acordo com a Lei Orgânica Municipal de Portão, e suas alterações, responda a questão 35. 
 
35- Leia as assertivas a seguir atribuindo “V” se for verdadeira ou “F” se for falsa e, após, assinale a alternativa 
que contém a sequência correta. 
(    ) O Prefeito ou o Vice-Prefeito, quando em exercício, não poderá ausentar-se do Município ou afastar-se do 
cargo, sem licença da Câmara de Vereadores, sob pena de perda do cargo, salvo por período não superior a 
quinze (15) dias consecutivos. 
(   ) Compete privativamente ao Prefeito, além de outras atribuições previstas na Lei Orgânica, nomear e 
exonerar os Secretários Municipais. 
(     ) O Prefeito deverá residir no Município de Portão. 
a) F, V, V. 
b) V, V, F. 
c) F, V, F. 
d) V, V, V. 
 
Responda as questões 36 a 38 de acordo com a Constituição Federal de 1988 e suas alterações. 
 
36- A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte:  
a) os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis somente aos brasileiros natos que preencham os 
requisitos estabelecidos em lei, sendo vedado aos estrangeiros;  
b) é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;  
c) é permitida a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de 
remuneração de pessoal do serviço público;  
d) os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário poderão ser superiores aos pagos 
pelo Poder Executivo.  
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37- Indique a alternativa incorreta: 
a) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 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.  
b) Compete privativamente à União legislar sobre desapropriação e seguridade social.  
c) É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios impedir a evasão, a 
destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural.  
d) Dentre outros, são bens dos Estados Federativos os potenciais de energia hidráulica e as terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios que se encontrarem nos seus limites territoriais. 
 
38- Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, 
aplicam-se as seguintes disposições: 
I. investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu 
cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo; 
II. investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar 
pela sua remuneração; 
III. tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou 
função. 
Qual(is) está(ão) correta(s)? 
a) Apenas a I. 
b) Apenas I e II. 
c) Apenas II e III. 
d) Todas. 
 
Responda as questões nº 39 e 40 com base na Lei Federal 8.429/92: Lei da Improbidade Administrativa. 
 
39- Assinale a alternativa incorreta. 
a) Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos. 
b) No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores 
acrescidos ao seu patrimônio. 
c) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, 
dar-se-á parcialmente ressarcimento do dano. 
d) O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às 
cominações desta lei até o limite do valor da herança. 
 
40- O que constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública 
qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 
instituições? 
a) permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado; 
b) negar publicidade aos atos oficiais; 
c) realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia 
insuficiente ou inidônea; 
d) frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente. 
 

 







