
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EREBANGO 
ESTADO DO RIOGRANDE DO SUL 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
EDITAL Nº 001/2017  

CARGO: MONITOR 
 
NOME:  INSCRIÇÃO:   

 
INSTRUÇÕES: 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome, 

número de inscrição e cargo pretendido; 
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal; 
c) A prova terá duração de 2(duas) horas e 30(trinta) minutos, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-

RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 25 (vinte e cinco) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 10 (dez) questões de Português, 05 

(cinco) questões de conhecimentos gerais e 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos/Legislação; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 25, que será o único 
documento válido para sua correção e sua assinatura; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

i) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não 
podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea “h”; 

j) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta. 

k) O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado na parte de baixo pelo candidato; 
l) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
m) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar; 
n) Somente utilize caneta azul ou preta; 
o) O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
p) O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação 

do gabarito; 
q) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 

BOA PROVA! 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova.  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (10 questões) 
 

 

(Texto) 

 

 

QUESTÃO 01. Analise o trecho abaixo: 
 
“O desrespeito à capacidade máxima de veículos que transportam trabalhadores coloca em risco a segurança 
dos passageiros e gera o dever de indenizar.”. (linhas 1 a 4) 
 
Assinale a alternativa que apresenta, entre as opções, a melhor palavra sinônima de “desrespeito” (linha 1) 
destacada no trecho: 
 
(A) Acato. 
(B) Desacato. 
(C) Respeito. 
(D) Conceito. 
 
QUESTÃO 02. Em relação à pontuação do Texto, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta: 
 
I. Manteria a correção gramatical se acrescentássemos uma vírgula imediatamente após a palavra 

“desrespeito” (linha 1). 
II. A vírgula imediatamente após a palavra “trajeto” (linha 13) é utilizada para separar termo deslocado na 

oração, podendo ser suprimida sem alteração da correção do texto. 
III. As aspas no termo “quase um no colo do outro” (linhas 11 e 12) são utilizadas para introduzir uma conotação 

a determinada expressão ou palavra. 
 
(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas II está correta. 
(C) Apenas III está correta. 
(D) Apenas I e II estão corretas. 
 
QUESTÃO 03. Levando-se em consideração as classificações em singular, plural, feminino e masculino, a palavra 

“passageiros” (linha 3) retirada do Texto está na forma: 
 
(A) Singular e feminina. 
(B) Masculina e plural. 
(C) Plural e feminina. 
(D) Masculina e singular. 
 



QUESTÃO 04. Analise o trecho abaixo: 
 
“Responsável pela limpeza de sarjetas e a roçada às margens de uma rodovia em Viçosa (MG)...”. (linhas 9 e 10) 
 
O plural da palavra destacada no contexto do Texto é: 
 
(A) Responsáveiz. 
(B) Responsabilizaram. 
(C) Responsáveus. 
(D) Responsáveis. 
 
QUESTÃO 05. Analise o trecho abaixo: 
 
“Responsável pela limpeza de sarjetas...”. (linha 9) 
 
Levando-se em consideração a classificação das letras em vogais e consoantes, no trecho acima retirado do 
Texto, há exatamente: 
 
(A) 13 vogais e 19 consoantes. 
(B) 11 vogais e 16 consoantes. 
(C) 12 vogais e 15 consoantes. 
(D) 9 vogais e 14 consoantes. 
 
QUESTÃO 06. Dentre as palavras abaixo retiradas do Texto, não admite alteração de gênero (feminino para 

masculino ou vice-versa) a seguinte: 
 
(A) “Passageiros” (linha 3). 
(B) “Empregado” (linha 7). 
(C) “Rodovia” (linha 10). 
(D) “Arrebentados” (linha 14). 
 
QUESTÃO 07. Analise o trecho abaixo: 
 
“O desrespeito à capacidade máxima de veículos...”. (linha 1) 
 
A palavra “máxima” retirada do Texto é acentuada devido à seguinte regra gramatical: 
 
(A) Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas, seguidas, ou não, de “s”. 
(B) Acentuam-se todas as palavras paroxítonas, incluídas nesta regra as terminadas em ditongo, seguidas, ou 

não, de “s”. 
(C) Acentuam-se as palavras monossílabas terminadas em “a”, seguidas ou não de “s”. 
(D) Acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em “a”, seguidas, ou não, de “s”. 
 
QUESTÃO 08.  Analise a frase abaixo. 
 
“Quer ver uma coisa estranha, Pedrinho?”. 
 
A expressão “coisa estranha” apresenta, na ordem em que os termos aparecem, respectivamente: 
 
(A) Um substantivo e um adjetivo. 
(B) Um adjetivo e um adjetivo. 
(C) Um advérbio e um substantivo. 
(D) Um pronome e um adjetivo. 
 
  



QUESTÃO 09. Assinale a alternativa cujo diminutivo da palavra foi efetuado corretamente: 
 
(A) Interesse– interessinhozinho. 
(B) Consumidores– consumidoreszinhos. 
(C) Questões – questõezinhas. 
(D) Agrotóxicos – agrotóxinhos. 
 
QUESTÃO 10. Analise a frase abaixo: 
 
“É uma delícia esse bolo de chocolate!”. 
 
Assinale a alternativa que indica qual o tipo de frase, utilizado na frase acima: 
 
(A) Afirmativa. 
(B) Negativa. 
(C) Interrogativa direta. 
(D) Exclamativa. 

 

II - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – (05 questões) 
 

 
QUESTÃO 11. Anteriormente dá emancipação, o município de Erebango era dividido em 5 (cinco) distritos. 

Assinale a alternativa que representa corretamente estes distritos. 
 
(A) Erebango; Ipiranga do Oeste; Getúlio Vargas; Peixoto Aguiar e Souza Ramos 
(B) Ipiranga do Sul; Estação Getúlio Vargas; Floriano Peixoto; Souza Ramos e Quatro Irmãos 
(C) Erebango; Ipiranga do Sul; Estação Getúlio Vargas; Floriano Peixoto e Souza Ramos 
(D) Erebango; Ipiranga do Sul; Estação Getúlio Vargas; Paulo Bento e Souza Ramos 

Fonte: http://erebango.rs.gov.br/web/index.php?menu=cidade&sub=historia acessado em 06/03/2017 

 
QUESTÃO 12. O Brasão é um dos símbolos municipais que representam, refletem e reforçam o sentimento de 

união dos erebanguense. No Brasão contém um escudo que é dividido em três campos, quais são as cores 
destes três campos que compõe este escudo? Analise as alternativas e assinale a correta. 

 
(A) Vermelho; Dourado e Verde 
(B) Verde; Amarelo e Vermelho 
(C) Amarelo; Verde e Prateado 
(D) Dourado; Prateado e Vermelho 

Fonte: http://erebango.rs.gov.br/web/index.php?menu=cidade&sub=historia acessado em 06/03/2017 

 
QUESTÃO 13. Um dos pontos turísticos do Município de Erebango que está localizado na Linha Chalé é? Analise 

as alternativas e assinale a correta. 
 
(A) Camping Sielski 
(B) Balneário Pôr do Sol 
(C) Centro de Tradições Gaúchas – CTG Serrano do Combate 
(D) Fogo de chão Danilo Webber 

Fonte: http://erebango.rs.gov.br/web/index.php?menu=cidade&sub=historia acessado em 06/03/2017 
 
QUESTÃO 14. A Bandeira é um dos símbolos municipais que é obrigatoriamente hasteada nas repartições 

públicas, escolas, autarquias e mantém a tradição das cores municipais. Quais são as cores oficiais da 
bandeira? Analise as alternativas e assinale a correta. 

 
(A) Verde e Branco 
(B) Branco e Vermelho 
(C) Verde e Amarelo 
(D) Amarelo e Branco 

Fonte: http://erebango.rs.gov.br/web/index.php?menu=cidade&sub=historia acessado em 06/03/2017 

 



QUESTÃO 15. Analise e complete as lacunas do trecho a seguir referente a um dos pontos históricos de Erebango/RS. 
Analise as alternativas e assinale a correta. 

 
“Um importante ponto histórico do município de Erebango/RS é o(a) ____________________, que foi palco de um 

confronto revolucionário entre ________________ e _________________ na Revolução de 1923.”  
 
(A) Camping Sielski;  Caudilhos;  Pica-paus 
(B) Cemitério do Combate;  Chimangos;  Maragatos. 
(C) Praça Gregório Kruker;  Caudilhos;  Pica-paus 
(D) Praça Gregório Kruker;  Chimangos;  Maragatos 

Fonte: http://www.turismo.rs.gov.br/cidade/425/erebango acessado em 13/03/2017 

 

III - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (10 questões) 
 
 

QUESTÃO 16. O Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde adotam alguns passos guias para 
alimentação saudável para crianças nas fases pré-escolar e escolar, conforme apresentado nos itens a seguir: 

 
I. Procure oferecer alimentos de diferentes grupos, distribuindo-os em pelo menos três refeições e dois lanches por 

dia; 
II. Procure oferecer diariamente legumes e verduras como parte das refeições da criança. As frutas podem ser 

distribuídas nas refeições, sobremesas e lanches; 
III. Ofereça feijão com arroz no mínimo duas vezes por semana, ou em dias alternados; 
IV. Ofereça diariamente leite e derivados, como queijo e iogurte, nos lanches, e carnes, aves, peixes ou ovos na 

refeição principal. 
 
Dos itens acima:  
 
(A) Apenas I, III e IV estão corretos. 
(B) Apenas II, III e IV estão incorretos. 
(C) Apenas I, II e IV estão corretos. 
(D) Apenas I, II e III estão corretos. 
 
QUESTÃO 17. Conforme o Estatuto do Funcionário Público de Erebango em seu artigo 139° são penalidades 

disciplinares que o servidor poderá sofrer, exceto: 
 
(A) Instituição de cargo ou função de confiança. 
(B) Suspensão. 
(C) Demissão. 
(D) Cassação de aposentadoria e disponibilidade.   
 
QUESTÃO 18. Ao brincar, a criança explora e experimenta o que se pode fazer com água e terra, por exemplo, e vai 

compreendendo o mundo ao seu redor. Esta vivência no mundo físico auxilia no seu desenvolvimento por 
completo, portanto podemos dizer que a definição de mundo físico é: 

 
(A) A forma emocional com que a criança consegue lidar com as situações adversas a sua volta, e assim constrói seu 

caráter. 
(B) A forma cognitiva que a criança experimenta situações em que percebe pelos sentidos físicos (visão, audição, 

tato, olfato e paladar) como é a realidade a sua volta. 
(C) O processo de alimentação e educação alimentar incluídos na rotina da criança deste seu nascimento, pois no 

futuro irá desfrutar de uma vida saudável.  
(D) O ensino infantil voltado para a construção do caráter e da personalidade da criança ainda nos primeiros anos de 

vida. 
 
QUESTÃO 19. O Estatuto da Criança e do Adolescente afirma que a tutela será deferida, nos termos da lei civil, a 

pessoa de até: 
 

(A) Dezesseis anos incompletos. 
(B) Vinte e quatro anos incompletos. 
(C) Dezoito anos incompleto. 
(D) Vinte e um anos incompletos. 



QUESTÃO 20. Pedagogia da infância constitui-se de: 
 
(A) Metas e estratégias aplicadas nos anos iniciais do ensino fundamental para o melhor desempenho 

acadêmico das crianças. 
(B) Um conjunto de práticas escolares aplicadas a partir dos quatro anos de idade a todas as crianças 

matriculadas no ensino público e privado de ensino. 
(C) Um conjunto de fundamentos e indicações de ação pedagógica que tem como referência as crianças e as 

múltiplas concepções de infância em diferentes espaços educacionais. 
(D) Oportunidades de trabalho desenvolvidas apenas em sala de aula com crianças de todas as idades.  
 
QUESTÃO 21. O atendimento das necessidades básicas da criança (alimentação, higiene, descanso, etc.), 

tradicionalmente denominadas de cuidado, é compreendido como: 
 
(A) Estilo de vida adotado por crianças e adolescentes em sua intimidade. 
(B) Forma de ajudar o outro a desenvolver-se enquanto ser humano. 
(C) Somente uma estratégia para garantir a saúde e bem estar de todos os indivíduos. 
(D) Tudo o que abrange a saúde do indivíduo na terceira idade. 
 
QUESTÃO 22. São dimensões humanas na pedagogia infantil, exceto: 
 
(A) Científica e individual. 
(B) Linguística e intelectual. 
(C) Expressiva e emocional. 
(D) Corporal e social. 
 
QUESTÃO 23. Os ambientes para crianças pequenas devem estar em consonância com as atividades que são 

por elas exercidas e com o respectivo currículo da educação infantil. Tais ambientes serão analisados através 
das seguintes pautas: 

 
(A) Brinquedos para espaço interno e biblioteca completa. 
(B) Espaço do sono e aula teórica. 
(C) Sala de leitura e hora do filme. 
(D) Entrada e acolhimento e sala de atividades. 
 
QUESTÃO 24. A lei orgânica do município de Erebango afirma em seu artigo 6° que são bens municipais: 
 
(A) Somente os prédios e casas que estejam formalmente registradas em nome do município cm data anterior 

a posso do último prefeito eleito. 
(B) Todas as coisas, móveis e imóveis, direitos e ações que, a qualquer título, pertençam ao município. 
(C) Os títulos financeiros adquiridos no mercado a fim de gerar renda extra ao município e seu morados. 
(D) Apenas os bens de consumo de pequeno e médio porte, como por exemplo, veículos oficiais e a mobília 

utilizada nos gabinetes oficiais. 
 
QUESTÃO 25. O conceito de alimentação adequada envolve: 
 
(A) Todos os nutrientes necessários ao indivíduo, sendo que as condições sociais, econômicas, culturais, 

climáticas e ecológicas também fazem parte do mesmo. 
(B) Apenas os nutrientes essências para a alimentação do indivíduo em sua infância, seja no ambiente familiar 

ou escolar. 
(C) Os nutrientes utilizados nas duas primeiras refeições diárias, sendo obrigatório o consumo de alimentos 

regionais. 
(D) Aqueles nutrientes produzidos em casa, como única e necessária fonte de vitamina para crianças e 

adolescentes. 
 

 


