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MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO 
Estado do Rio Grande do Sul 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA  
O CARGO DE OPERÁRIO 

============================================= 
INSTRUÇÕES GERAIS 

 
01 – Este caderno contém a Prova de Conhecimentos Gerais com 10 (dez) 
questões e a Prova de Conhecimentos Específicos – Parte Escrita contendo 20 

(vinte) questões nos termos do item 4.2.2 do Edital de Abertura, numeradas de 
01 a 10 e 11 a 30, respectivamente. 
 

02 – Você terá até 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos para concluir este 
conjunto de prova. Reserve ao menos os últimos 15 minutos para o 
preenchimento da Grade de Respostas. 
 
03 – Não será permitido fazer perguntas  em relação as questões formuladas: a 
interpretação faz parte da prova. Qualquer outra pergunta deverá ser dirigida 
ao Fiscal em voz alta ou levantando o braço. As provas devem ser resolvidas 
individualmente e em silêncio, evitando distrair os demais candidatos ou 
perturbar a ordem. 
 
04 – Verifique pelas páginas (1 a 5) se o seu caderno está completo. 
 
05 – É vedado uso de calculadora, aparelho celular ou qualquer outro aparelho 
eletrônico, durante a realização da prova, devendo estes, permanecer 
desligados. 
 
06 – Todas as questões das provas apresentam somente uma alternativa 
correta. Marque-a, preferencialmente com um “X”, na Grade de Respostas.  
Cada questão da Prova de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos 

Específicos vale 01 (um) ponto que serão somados a Prova de Conhecimentos 
Específicos – Parte Prática que vale 70 (setenta) pontos, totalizando 100 
(cem) pontos. 
 
07 – Antes de marcar as respostas na grade, dê sua resposta na prova, pois a 
que contiver mais de uma marcação, estiver rasurada, tiver marca de corretivo 
líquido, assinalada a lápis e a que não estiver marcada, será anulada. 
 
08 – Não haverá em hipótese alguma, substituição de grades de respostas. 
 
09 – O Cartão de Identificação e a Grade de Respostas deverão ser 
preenchidos com caneta de cor azul ou preta. 
 
10 – Não coloque qualquer sinal na Grade de Respostas que possa identificar a 
mesma, pois tal conduta anulará a sua prova. 
11 – Antes de começar a prova, preencha o Cartão de Identificação e 
acompanhe o processo de desidentificação das provas. 
 
12 – Os últimos 03 (três) candidatos da sala a entregarem a prova, deverão 
permanecer nesta, até o último entregar sua prova, e, assinarão 
obrigatoriamente toda documentação exigida pela Comissão Examinadora. 
 
13 – A prova de Conhecimentos Específicos será eliminatória, devendo o 
candidato obter, no mínimo, 45 (quarenta e cinco) pontos nesta prova e nota 
final igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos. 
 
14 – Ao final da resolução da sua prova, devolva ao Fiscal da Sala, o caderno 
de provas e a Grade de Respostas, devidamente preenchida. 
 
15 – Utilize o verso de sua ficha de inscrição para copiar as suas respostas, 
pois o gabarito preliminar da prova escrita estará disponível, após as 20:00 
horas do dia 15/02/2014, no sitio www.boqueiraodoleao.rs.gov.br, tendo o 
candidato os dias 17 a 19/02/2014 para o recurso de revisão de questões. 
 
BOA SORTE!-------------....................................------- Prova nº  
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PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
Responda as questões 01 e 02 de acordo com o texto a seguir. 
 
Ah, essa ______ dos chocolates Pitz que lembravam cigarrinhos. Como eu 
comia esse negócio e fingia que eram _________ mesmo. Bom, aquele 
menininho que aparece na ___________ se chama Pedro, e hoje tem 50 anos e 
é musico. 
 
01 – No texto há lacunas. Analise as palavras e assinale a opção que preencha-
as corretamente. 
I – caixinha  (L.1) III – cigaros (L.2) V – embalagem (L.3)  
II – caxinha    IV – cigarros  VI - embalajem 
 
a) I – IV - VI 
b) II – IV - V 
c) II – IV - VI 
d) I – IV - V 
 
02 – “Como eu comia esse negócio e.......”. Esse negócio refere-se no texto a: 
a) cigarro. 
b) doces. 
c) chocolates. 
d) balas. 
 
3 – A separação silábica está incorreta em: 
a) pro-ci-ssão. 
b) a-lu-si-va. 
c) a-tra-ção. 
d) al-mo-ço. 
 
4 - Festividades é uma palavra: 
a) monossílaba. 
b) trissílaba. 
c) dissílaba. 
d) polissílaba. 

5- Qual das palavras está escrita errada: 
a) obsoleto. 
b) obsoleto. 
c) obsessão.  
d) obsessivo. 
 
6 - Qual das palavras abaixo não está escrita incorreta: 
a) exeder.  
b) esseto. 
c) exeto. 
d) exceto. 
 
7 – A prestação de serviços extraordinários (horas extras) só poderá ocorrer 
por expressa determinação da autoridade competente, mediante solicitação 
fundamentada do chefe da repartição, ou de ofício e será remunerado por hora 
que exceda à jornada normal de trabalho, com acréscimo de: Assinale a 
correta. 
a) 50% nos finais de semana e 50% nos dias úteis. 
b) 50% nos feriados e 100% nos dias úteis. 
c) 50% nos dias uteis e 100% aos sábados, domingos e feriados. 
d) nenhuma das alternativas está correta. 
 
8 – Segundo o Art. 116, da Lei Complementar nº 56/2010, o servidor 
perceberá durante as férias a remuneração integral, acrescida do adicional de 
férias de: 
a) 1/6 de férias. 
b) 1/2 de férias. 
c) 1/5 de férias. 
d) 1/3 de férias. 
 
9 - O vínculo empregatício dos servidores ocupantes de cargos públicos 
providos por concurso público do Município de Boqueirão do Leão é: 
a) Estatutário. 
b) INSS. 
c) Celetista. 
d) Particular. 
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10 – De acordo com o Regime Jurídico Único dos Servidores de Boqueirão do 
Leão – Lei Complementar nº 056/2010, são declarados estáveis os servidores 
nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, 
que obtiverem desempenho satisfatório na avaliação do estágio probatório 
após decorridos: 
a) 02 anos de efetivo exercício. 
b) 32 meses de efetivo exercício. 
c) 03 anos de efetivo exercício. 
d) 30 meses de efetivo exercício. 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PARTE ESCRITA 
 
11 – A carga horaria semanal do Operário do Município de Boqueirão do Leão, 
baseado no Plano de Carreiras dos Servidores Municipais é: 
a) 48 horas semanais. 
b) 40 horas semanais. 
c) 42 horas semanais. 
d) 36 horas semanais. 
 
12 – O Poder Executivo é Exercido: 
a) Pela Câmara de Vereadores. 
b) Pelo Juiz. 
c) Pelos Secretários Municipais. 
d) Pelo Prefeito. 
 
13 – Você foi encarregado de fazer a coleta do lixo domiciliar da cidade. Diante disso 
você: 
I – utiliza luvas e equipamentos de proteção individual. 
II – somente recolhe o lixo que estiver dentro de sacolas. 
III – recolhe todo lixo para evitar a proliferação de pragas. 
Estão corretas: 
a) as alternativas I e III. 
b) as alternativas II e III. 
c) apenas a alternativa III. 
d) nenhuma das alternativas. 
14 – Você deverá plantar mudas de árvores nas calçadas de passeio. Marque o que 
você não deve fazer. 
a) Cortar o caule rente ao chão para que cresça mais bonita. 

b) Fazer uma cova de pelo menos meio metro de profundidade. 
c) Regar a muda durante alguns dias, se não chover. 
d) Amarrar a muda a uma estaca de madeira. 
 
15 – Um veículo da Secretaria está bastante sujo. Que providências você deve tomar, 
se for o responsável pela rampa de lavagens? 
a) Recomendar ao chefe para mandar lavar no posto da esquina. 
b) Leva-lo ao posto de lavagem mais próximo. 
c) Deixar como está, pois irá sujar de novo. 
d) Efetuar uma lavagem completa. 
 
16 – Você foi encarregado de recolher um cachorro morto que foi atropelado no 
centro da cidade. Que destino você dará ao animalzinho? 
a) Deixa lá que os urubus fazer o serviço. 
b) Enterra em local apropriado. 
c) Larga em um terreno baldio. 
d) Joga no rio. 
 
17 – Estamos construindo uma calçada de passeio. Você deve preparar a massa para 
rejuntar as lajes. Quais os ingredientes para a massa? 
a) Brita, areia, cal e água. 
b) Argila, cimento, cal e água. 
c) Cimento, areia, cal e água. 
d) Cimento, brita, cal e agua. 
 
18 – Para você trabalhar em uma construção com segurança deve usar: 
a) Chinelo de dedo e bermuda. 
b) Sapato, calça, camisa e chapéu de palha. 
c) Botinas, uniforme, capacete e luvas de couro. 
d) Bonés e luvas. 
 
19 – Lixo orgânico é: 
a) Papel. 
b) Restos de alimentos. 
c) Plástico. 
d) Ferro. 
 
20 – Qual dos itens abaixo é considerado lixo reciclável? 
a) Restos de alimentos. 
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b) Frutos estragados. 
c) Plástico. 
d) Comida. 
 
21 – Separamos o lixo em casa. Assinale o item de lixo, que separado serve para 
adubo na horta. 
a) Vidros. 
b) Caixas de leite. 
c) Cascas de frutas.  
d) Jornais velhos. 
 
22 – A reciclagem de restos de alimentos, transformando em adubo é conhecida 
como: 
a) Compostagem. 
b) Esterco. 
c) Reaproveitamento 
d) Sobras. 
 
23 – Você deverá conferir o recebimento de milho em sacos. Qual das providências é 
correta? 
a) Levar o milho para casa. 
b) Abrir os sacos e verificar se o milho está bom. 
c) Pesar e cortar todos os sacos. 
d) Contar o numero de sacos e ver se as embalagens estão inteiras. 
 
 24 – Você foi encarregado de fazer a limpeza das ruas da cidade. Quais as 
ferramentas indicadas para os serviços? 
a) Foice, enxada e ancinho. 
b) Carrinho de mão, foice e ancinho. 
c) Vassoura, aspirador de pó e pano úmido. 
d) Vassoura, pá e carrinho para lixo. 
 
25 – Existem produtos necessários para limpeza de podem trazer danos à pessoa. Que 
cuidados você deve tomar para evitar isso? 
a) Usar luvas. 
b) Avisar o chefe para não comprá-los. 
c) Evitar em usá-los. 
d) Utilizar de qualquer maneira sem evitar o contato com a pele. 
 

26 – Reciclar significa: (assinale a correta). 
a) Transformar materiais usados em materiais novos que podem ou não ser iguais aos 
originais. 
b) Utilizar um determinado produto que serve para uma finalidade para outra 
destinação. 
c) Levar garrafas e latas para o aterro sanitário. 
d) Conservar os produtos. 
 
27 – Não são vantagens da reciclagem de lixo: 
a) Preservar as reservas naturais. 
b) Desperdiçar e gastar mais energia. 
c) Diminuir a quantidade de lixo nos lixões, que devem ser transformados em aterros 
sanitários. 
d) Melhorar a qualidade de vida das comunidades. 
 
28 – Quanto à forma correta de armazenar e guardar materiais de limpeza é correto 
afirmar que: 
a) Devemos ter desorganização, de forma que não se saiba onde estão colocados. 
b) As vassouras, após o uso, devem ser empilhadas de forma que fiquem todas 
retorcidas. 
c) Baldes de plástico devem ser guardados à sombra, dentro do depósito, para 
prevenir ressecamentos e rachaduras. 
d) As prateleiras de produtos não devem ser arrumadas, dificultando a retirada dos 
materiais. 
 
29 – A passagem das mudas do canteiro de semeadura ou do viveiro para o local onde 
serão cultivadas é: 
a) Repicagem. 
b) Semeadura. 
c) Transplante. 
d) Plantio. 
 
30 – Seu chefe imediato lhe manda fazer roçadas em beira de estradas, quais as coisas 
que não devem ser feitas: 
a) Ir de botinas e uniforme.  
b) Executar os serviços de chinelo e sem camisa. 
c) Fazer a roçada utilizando equipamentos de segurança individual. 
d) Manter distância segura de outros colegas de trabalho a fim de evitar acidentes. 

******************FIM************************* 


