Edital de Abertura do Concurso Público
Prefeitura Municipal de Mendes - rj
no 003/2015

Motorista Cat. D

Prezado(a) Candidato(a),
1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 30 (trinta) itens, ordenados de 1 a 30, com alternativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito,
solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use
chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.
3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul
ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado,
dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.
4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a sua
caligrafia usual, a seguinte frase:

Pedofilia é crime, denuncie.

6. O tempo máximo de duração da prova é de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas a partir
da autorização dada pelo Fiscal de Sala.
7. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após
a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.
8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposição
em ata de suas respectivas assinaturas.
9. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 15 minutos antes do término da prova.

10. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 003/2015 poderá implicar na anulação
da sua prova.
11. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

12. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível
no site www.ibeg.org.br.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo para responder as questões de 01 a 03.
Texto 01.
TJ de São Paulo confirma restabelecimento do WhatsApp.
Bloqueio do aplicativo causou transtornos aos usuários
e gerou memes na internet
por João Sorima Neto
17/12/2015 11:44 / Atualizado 17/12/2015 13:53
Todos direitos reservados a Infoglobo Comunicação e Participações S.A

O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou que o desembargador Xavier de Souza, da 11ª Câmara Criminal, determinou o restabelecimento do aplicativo WhatsApp. O colunista Lauro Jardim, de O GLOBO, antecipou a decisão. O aplicativo está bloqueado desde zero hora desta quinta.
Segundo o TJ, serão expedidos ofícios às operadoras de telefonia,
que servem como provedores do aplicativo, com a determinação de restabelecer o serviço.
Em seu despacho, o magistrado destacou que “em face dos princípios constitucionais, não se mostra razoável que milhões de usuários sejam
afetados em decorrência da inércia da empresa” em fornecer informações à
Justiça.
Destacou, ainda, que “é possível, sempre respeitada a convicção
da autoridade apontada como coatora, a elevação do valor da multa a patamar suficiente para inibir eventual resistência da impetrante”.
O julgamento do mérito será analisado pela 11ª Câmara Criminal.

QUESTÃO 01
Marque a ÚNICA opção correta a seguir sobre a as informações contidas
no texto.

(a) O termo “magistrado” no 3º parágrafo refere-se ao desembargador
Xavier de Souza.
(b) O colunista Lauro Jardim, foi o responsável pelo restabelecimento
do aplicativo Whatsapp.

(c) Segundo o texto, a questão já está resolvida, ou seja, o mérito já foi
analisado.

(d) De acordo com o texto, as empresas de telefonia são as responsáveis
pela funcionalidade do aplicativo Whatsapp.
(e) Segundo o texto não fica claro qual a opinião do magistrado sobre o
bloqueio do aplicativo whatsapp.
QUESTÃO 02

Com a última reforma ortográfica que entra em vigor em janeiro de
2016, novas letras foram acrescentadas ao alfabeto oficial brasileiro.
Sobre a ortografia oficial da Língua Portuguesa em vigor no Brasil e as
informações do Texto, marque a opção correta a seguir:

(a) Foram acrescentadas as palavras ‘x’, ‘w’ e ‘y’ com a reforma ortográfica que entra em vigor em janeiro de 2016.
(b) A ortografia da palavra ‘possível’, no quarto parágrafo, embora corretamente escrita, não há necessidade da utilização da letra ‘s’ duas vezes.
(c) A ortografia da palavra “whatsapp” no texto acima, mesmo com o
acréscimo de novas letras, não é considerada oficial da língua portuguesa vigente no Brasil.
(d) A palavra ‘analisado’, empregada no último parágrafo, pode ser escrita, sem transgressão ao vocabulário oficial, substituindo-se o ‘s’ pelo ‘z’.
(e) O termo ‘inércia’ empregado no terceiro parágrafo não está corretamente escrito, pois como não está entre vogais, deve ser escrito em ‘s’.
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QUESTÃO 03
Em língua portuguesa, as palavras podem flexionar gênero, número e
grau para manter a concordância entre os termos. Sobre a flexão das
palavras, marque a opção correta a seguir:

(a) A frase ‘serão expedidos ofícios às operadoras de telefonia’, no segundo parágrafo do texto, está com um erro de concordância de número,
pois a palavras ‘telefonia’, no final da frase, deveria está no plural.
(b) Na frase ‘servem como provedores do aplicativo’ segundo parágrafo
do texto, observa-se uma concordância de número entre verbo e adjetivo.
(c) Na frase ‘fornecer informações à Justiça’, tem-se um erro de concordância de número.

(d) Na frase, ‘milhões de usuários sejam afetados’, terceiro parágrafo do
texto, tem-se uma locução verbal.
(e) Na frase ‘O aplicativo está bloqueado desde zero hora desta quinta’,
primeiro parágrafo, há um erro de concordância de gênero.
Leia o texto abaixo para responder as questões de 04 a 06.
Texto 02.
Mega-Sena, concurso 1.770:
ninguém acerta e prêmio vai a R$ 187 milhões
Do G1, em São Paulo
16/12/2015 21h36 - Atualizado em 16/12/2015 21h54

Ninguém acertou os números do concurso 1.770 da Mega-Sena
sorteados neste quarta-feira (16), em Tarumirim (MG). O prêmio estimado para o próximo sorteio, a ser realizado no sábado (19) é de R$ 187
milhões.
Veja as dezenas sorteadas: 11 - 26 - 27 - 30 - 34 - 41.
A quina teve 110 apostas ganhadoras, que irão levar R$
55.796,09 cada uma. Outros 8861 bilhetes acertaram a quadra e irão
ganhar R$ 989,49 cada um.

QUESTÃO 04

A língua portuguesa classifica oficialmente dez classes de palavras que
podem variar de acordo com a função que desempenham na oração. Sobre as classes de palavras, marque a opção correta a seguir:

(a) A palavra ‘quadra’ no último parágrafo tem função de numeral.

(b) A palavra ‘concurso’ no primeiro parágrafo do texto tem função de
pronome.
(c) A palavra ‘Tarumirim (MG)’ no primeiro parágrafo do texto tem função de adjetivo.

(d) A palavra ‘dezenas’ no segundo parágrafo do texto exerce função de
substantivo.
(e) O termo ‘ninguém’ no primeiro parágrafo tem função de advérbio.
QUESTÃO 05

No processo de evolução da língua portuguesa as palavras foram evoluindo e transformando-se ao longo dos tempos. Sobre os processos de
formação das palavras, marque a opção correta a seguir:

(a) A formação da palavra ‘dezenas’ no segundo parágrafo do texto é um
exemplo de formação regressiva.

(b) A palavra ‘ganhadoras’, no terceiro parágrafo do texto, foi formada
por aglutinação.
(c) O radical é parte invariável da palavra, assim, na palavra ‘acertaram’
no último parágrafo tem como radical, ‘acertar’.
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(d) A palavra ‘Mega-Sena’ tem formação por sufixo zero.

(e) A palavra ‘estimado’ no primeiro parágrafo tem formação derivada.
QUESTÃO 06

As classes de palavras da Língua Portuguesa são classificadas pela morfologia, parte da gramática que se dedica ao estudo das classes das palavras e estabelece regras para o emprego de cada uma delas. Sobre o
emprego das classes de palavras, marque a opção correta a seguir:

(a) Na frase ‘Veja as dezenas sorteadas’ no segundo parágrafo do texto, o
adjetivo não está em concordância de número com o advérbio.
(b) Segundo as regras da morfologia, o verbo deve concordar com o
substantivo, o que não ocorre na frase ‘O prêmio estimado para o próximo sorteio’ no primeiro parágrafo do texto.

(c) Há um erro de concordância de gênero entre um demonstrativo e
um substantivo na frase ‘sorteados neste quarta-feira (16)’, no primeiro
parágrafo do texto.
(d) No terceiro parágrafo do texto, na frase ‘A quina teve 110 apostas
ganhadoras’ temos uma concordância de número entre numeral e um
advérbio.
(e) No último parágrafo do texto, na frase ‘Outros 8861 bilhetes acertaram a quadra’ há um problema de concordância de gênero.
Leia o texto abaixo para responder as questões de 07 a 10.
Texto 03
Exposição Clássico Loredano
Habituado a flanar pela cidade — sempre a pé, de táxi ou de
ônibus, já que não tem carteira de motorista —, o artista empresta seu
ilustre traço a cenas cariocas na mostra Rio, Papel e Lápis. Em 35 belos
desenhos, todos em preto e branco, produzidos com grafite, nanquim,
esferográfica e aquarela, o conceituado ilustrador retrata o chafariz do
Mestre Valentim, o imóvel em Santa Teresa chamado de Casa dos Azulejos, o edifício do Museu de Arte Moderna, a fachada da Confeitaria Colombo, a sede do Botafogo e a do Fluminense, entre tantas outras paisagens. É uma oportunidade rara de ver o superlativo talento de Loredano,
colaborador de importantes veículos da imprensa mundial, mais conhecido por suas caricaturas, a serviço de outro tipo de trabalho. Curiosamente, ele foge dos clichês de natureza atribuídos à cidade e investe em
obras do engenho humano. Para além da sofisticação do traço, singular
em sua harmonia entre detalhismo e despojamento, chama atenção a
completa ausência de pessoas nas ilustrações, valorizando ainda mais a
beleza das construções.
Resenha por Rafael Teixeira

http://vejario.abril.com.br/atracao/cassio-loredano, acesso em 17/12/2015

QUESTÃO 07
Para se extrair informações de um texto, às vezes é necessária mais de
uma leitura, ou uma leitura mais atenta e detalhada. Sobre as informações do texto, marque a opção correta a seguir:

(a) Nas duas primeiras linhas do texto, o autor afirma que o Mestre Valentim tem habilitação.

(b) O nome da mostra artística apresentada no texto é “Exposição Clássico Loredano.

(c) De acordo com as informações do texto, pode-se afirmar que o autor
dá prioridade para retratar as pessoas e a vida carioca.
(d) Segundo o texto o autor da exposição dá ênfase às belezas naturais
da cidade maravilhosa.

(e) Segundo o autor do texto, o artista possui sofisticação no traço, além
de uma singular harmonia entre os detalhes e despojamento.
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QUESTÃO 08
A sintaxe é a parte da gramática que se ocupa de estudar as relações entre
os termos que compõem as orações, entre eles o sujeito e o predicado.
Sobre esses termos, marque a opção correta a seguir:

(a) No texto, na frase, ‘ele foge dos clichês de natureza atribuídos à cidade
e investe em obras do engenho humano’ o pronome ‘ele’ exerce função de
predicado.
(b) Na frase ‘o artista empresta seu ilustre traço a cenas cariocas na mostra Rio, Papel e Lápis.’ O termo sublinhado exerce função de sujeito da
oração.
(c) A frase ‘Habituado a flanar pela cidade’, não tem sujeito.

(d) Na oração ‘É uma oportunidade rara de ver o superlativo talento de
Loredano’, não há predicado.

(e) Na frase ‘Curiosamente, ele foge dos clichês de natureza atribuídos à
cidade e investe em obras do engenho humano’ tem-se um caso de sujeito
composto.
QUESTÃO 09

Sobre os sujeitos e predicados, marque a opção correta a seguir:

(a) No texto, a frase ‘o imóvel em Santa Teresa chamado de Casa dos
Azulejos’ exerce função de sujeito composto da oração.

(b) Na frase ‘Curiosamente, ele foge dos clichês de natureza atribuídos
à cidade e investe em obras do engenho humano,’ o pronome ‘ele’ faz
parte do predicado.
(c) Existem orações que não têm sujeito, como na oração ‘Habituado a
flanar pela cidade’.

(d) Tem-se um predicado verbal na frase ‘‘Curiosamente, ele foge dos
clichês de natureza atribuídos à cidade.’
(e) Não há nenhum caso de sujeito simples no texto.
QUESTÃO 10

As palavras em língua portuguesa precisam ser acentuadas de acordo
com as regras gramaticais. Sobre a acentuação, marque a opção correta
a seguir:

(a) As palavras, ‘pé’, ‘já’ e ‘táxi’, linhas 01e 02 do texto, são acentuadas
pela mesma regra gramatical.

(b) As palavras ‘ônibus’ linha 02, ‘esferográfica ‘ linha 05 e ‘edifício’ linha 07, são acentuadas pela mesma regra gramatical.

(c) As palavras ‘Lápis’ linha 03, ‘imóvel’ linha 06 e ‘edifício’ linha 07, são
exemples de palavras proparoxítonas.
(d) As palavras ‘ausência’ linha 15, ‘além’ linha 13 e ‘veículos’ linha 10
são acentuados pela mesma regra gramatical.

(e) As palavras ‘esferográfica’ linha 05 e ‘ônibus’ linha 02 são acentuadas pela mesma regra gramatical.
Leia o texto a seguir para responder as questões de 11 a 14.
Texto 04
O texto Narrativo
A narrativa pode ser definida como relato de acontecimentos
que remetem para o conhecimento do Homem e das suas realizações no
mundo. É uma forma de literatura que compreende o romance, a novela,
o conto e a epopeia.
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A nível de texto, pode ser entendida como um encadeamento
discursivo, nas suas relações com os acontecimentos que relata e o ato
que o produz.
Na narrativa literária, com recurso frequente à ficção, por vezes socorrendo-se de acontecimentos históricos, há uma expressão do
mundo exterior e objetivo. Em geral, a enunciação surge na terceira pessoa (por vezes, na primeira pessoa, quando o narrador assume o papel
de personagem), predominando a função referencial ou informativa da
linguagem.
O texto narrativo, que permite uma comunicação através do
discurso do narrador e da história recriada, apresenta um discurso múltiplo e complexo que recorre, essencialmente, à narração, à descrição, ao
diálogo e ao monólogo.

(b) No final do segundo parágrafo do texto, o autor poderia usar um
ponto exclamativo, já que está emitindo uma opinião emotiva sobre o
tema do texto.
(c) Ao final de cada parágrafo o autor utiliza um ponto continuativo, já
que não encerra o texto.

(d) A utilização do ponto ao final de cada parágrafo se justifica pela mudança de assunto definida pelo autor do texto.

(e) Os pontos de exclamação e interrogação tem a mesma finalidade em
um texto, ou seja, expressar a surpresa do autor.
QUESTÃO 14

Disponível em: http://www.infopedia.pt/$texto-narrativo, acesso em 21/08/2015;

QUESTÃO 11
Os textos trazem consigo um conjunto de informações estruturadas de
acordo com as intenções do autor, algumas são bem claras e outras requerem maior compreensão e domínio de leitura por parte do autor, sobre as informações do texto 04, marque a opção correta a seguir.

(a) No texto 04, o primeiro parágrafo apresenta uma forma de como
pode ser a definição do tipo textual narrativo.
(b) O segundo parágrafo do texto, o autor apresenta de forma objetiva o
conceito de texto narrativo.

(c) No terceiro parágrafo do texto, são apresentadas as ideias finais do
autor, ou seja, a conclusão.
(d) O quarto parágrafo do texto, apresenta as principais características
do texto narrativo.

(e) A ideia central do texto pode ser resumida como a definição das regras de redação do texto narrativo.

As palavras podem ser empregadas de acordo com o significado que
cada palavra possui, porém, algumas palavras podem possuir mais de
um significado. Sobre o emprego das palavras, marque a opção correta
a seguir:

(a) A palavra ‘monólogo’, final do texto, pode ser entendida como o ato
de conversa entre duas pessoas.
(b) A palavra ‘diálogo’ no final do texto está empregada no sentido denotativo.
(c) As palavras ‘narrativa literária’ e ‘texto narrativo’ não podem ser
usados como sinônimos.

(d) A palavra ‘romance’ final do primeiro parágrafo do texto, está sendo
usada de forma conotativa.

(e) A palavra ‘frequente’ início do terceiro parágrafo não pode ser usada
como antônimo de ‘raramente’.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 12

QUESTÃO 15

Durante a construção de texto em língua portuguesa as orações vão formando períodos, que podem ser simples ou compostos de acordo com
a estrutura adotada pelo autor. Sobre a sintaxe do período, marque a
opção correta a seguir.

(a) No texto, da linha 01 a 03, na frase ‘A narrativa pode ser definida
como relato de acontecimentos que remetem para o conhecimento do
Homem e das suas realizações no mundo’ temos um período simples.
(b) Na frase ‘É uma forma de literatura que compreende o romance, a
novela, o conto e a epopeia’, linhas de 03 a 04, do texto, têm um período
independente.
(c) O número de orações de um período geralmente é marcado pelo número de verbos significativos.

(d) A frase ‘É uma forma de literatura que compreende o romance, a
novela, o conto e a epopeia.’ linhas de 03 e 04, o termo ‘É uma forma de
literatura’ se refere ao termo ‘Homem’ linha 02 do texto.

(e) No último parágrafo do texto, na frase ‘O texto narrativo, que permite uma comunicação através do discurso do narrador e da história
recriada’ temos um período simples.
QUESTÃO 13

Para se estruturar um texto o autor lança mão de vários recursos para
transmitir o máximo possível da emoção do autor, dentre eles, os sinais
de pontuação. Sobre os sinais de pontuação, marque a opção correta a
seguir:

(a) A utilização do ponto de continuação no início da linha 03, do texto,
pode ser substituída por um ponto de interrogação sem alterar a estrutura do texto.
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Um devedor possui uma dívida de valor nominal de R$ 3.500,00. Devido
a um atraso de 60 dias, foram cobrados juros moratórios de 25% sobre
o valor total da dívida. Qual o valor total pago pelo devedor ao credor?

(a) R$ 4.375,00

(b) R$ 4.200,00
(c) R$ 4.025,00

(d) R$ 4.500,00
(e) R$ 4.275,00

QUESTÃO 16

Um funcionário de uma multinacional, recebe R$ 3.000,00 pela prestação de serviços por 30 dias trabalhados. Quantos dias o funcionário precisará trabalhar para ter direito a receber R$ 2.000,00?

(a) 15 dias trabalhados.

(b) 16 dias trabalhados.
(c) 18 dias trabalhados.
(d) 20 dias trabalhados

(e) 25 dias trabalhados.

QUESTÃO 17

Com base nos conceitos do Mínimo Múltiplo Comum (MMC), assinale a
alternativa que corresponda ao MMC entre os números 3, 6 e 30.
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(a) 39

(b) Conjunto Unitário possui um único elemento.

(b) 30

(c) Dois Conjuntos são iguais se possuem exatamente os mesmos elementos.

(c) 15

(d) Conjunto Vazio é o conjunto que não possui nenhum elemento.

(d) 13

(e) 540

(e) Os Conjuntos podem ser classificados em materiais e imateriais.
QUESTÃO 22

QUESTÃO 18

Um senhor é pai de três filhos. Carlos, Jonas e Paulo. No seu testamento,
foi deixado como herança, um montante em espécie de R$ 15.000,00 a
ser dividido da seguinte forma: Carlos ficará com a metade, Jonas com
um terço e Paulo com o restante. Quanto receberá cada irmão?

(a) Carlos R$ 5.000,00, Jonas R$ 5.000,00 e Paulo R$ 5.000,00.

Analise as figuras abaixo e assinale a alternativa que representa uma
“Intersecção de Conjuntos”.

(a)

(b) Carlos R$ 7.000,00, Jonas R$ 5.000,00 e Paulo R$ 3.000,00.

(b)

(d) Carlos R$ 7.500,00, Jonas R$ 2.500,00 e Paulo R$ 5.000,00.

(c)

(c) Carlos R$ 5.000,00, Jonas R$ 3.000,00 e Paulo R$ 7.000,00.

(e) Carlos R$ 7.500,00, Jonas R$ 5.000,00 e Paulo R$ 2.500,00.
QUESTÃO 19

(d)

A geometria é a área da matemática que se dedica a questão relacionada
com forma, tamanho, posição relativa entre figuras ou propriedades do
espaço, dividindo-se em várias subáreas, dependendo dos métodos utilizados para estudar seus problemas. Este seguimento aborda as leis das
figuras e as relações das medidas das superfícies e sólidos geométricos,
utilizando relações de medidas como amplitudes de ângulos, volumes de
sólidos, comprimentos de linhas e áreas das superfícies. Entre as figuras
geométricas, podemos destacar uma composta de três lados, sendo que
um lado possui um ângulo reto de 90 graus e dois ângulos complementares que sua soma mede mais 90 graus, totalizando 180 graus. Estas
especificações referem-se a qual figura geométrica?

(e)

(b) Triângulo Equilátero.

(a) Baronesa Helena Vieira

CONHECIMENTOS GERAIS E DO MUNICÍPIO
QUESTÃO 23

(a) Triângulo Retângulo.

A Igreja matriz de Santa Cruz em Mendes/RJ, está localizada em um terreno que foi doado pelo Barão de São Carlos, Carlos Pereira Nunes, e
pela:

(c) Losango.

(b) Baronesa das Paineiras

(d) Trapézio.

(e) Hexágono.

(c) Baronesa Teotônia Amaral

(d) Baronesa Adélia Vieira Nunes

QUESTÃO 20

Com base no conhecimento de figuras, analise as opções abaixo e assinale a alternativa que conceitua “Perímetro”.

(a) É a região plana interna delimitada pelos lados de um polígono.

(b) É a área calculada em metro quadrado de um determinado espaço.

(c) É a medida do comprimento de um contorno, ou seja, é a soma das
medidas dos lados de um polígono.
(d) É a quantidade de espaço que um sólido ocupa.

(e) É a região plana externa delimitada pelos lados de um polígono.
QUESTÃO 21

Conjunto pode ser definido como uma coleção de elementos, reunião
das partes que formam um todo, aglomeração, grupo, serie, etc... Das alternativas a seguir, qual não faz parte de exemplos vinculados a “Teoria
de Conjuntos”?

(a) Os Conjuntos podem ser finitos e infinitos.
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(e) Nenhuma das Alternativas está correta.
QUESTÃO 24

Quem sancionou a Lei que transformou Mendes em Município?

(a) Ernani do Amaral Peixoto.
(b) Alfredo da Silva Neves.

(c) Wellington Moreira Franco.
(d) Pedro de Mello.

(e) Nenhuma das Alternativas está correta.
QUESTÃO 25

Acerca das principais fontes de renda e emprego consideradas em Mendes/RJ, assinale a alternativa correta?

(a) Agricultura, avicultura, e pecuária.

(b) Comércio, funcionalismo e turismo.
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(c) Agricultura, avicultura e indústria.

(a) No deslocamento da lavoura de soja para a região e consequente
urbanização do local onde se encontra a cidade.

(d) Avicultura, suinocultura e pecuária.

(b) Em um simples rancho para pouso de tropas, erguido às margens do
“Caminho Novo do Tinguá”.

(e) Nenhuma das alternativas está correta.
QUESTÃO 26

Qual o nome da Capela com vitrais que conta a história de São Marcelino
Champagnat, fundador da Ordem Marista?

(a) Capela do Coração de Maria.

(c) No planejamento do governo estadual para o crescimento de cidades
próximas como Vila Mariana.
(d) Com o crescimento do cultivo de feijão, arroz e derivados, em meados dos anos de 1700.
(e) Nenhuma das alternativas está correta.

(b) Capela de São Champagnat.

(c) Nenhuma das Alternativas está correta.
(d) Capela de São Marcelino.

(e) Capela do Coração Eucarístico de Jesus.
QUESTÃO 27

Conforme a Lei Orgânica do Município de Mendes/RJ, o prefeito deverá
comunicar à Câmara Municipal quanto tiver de ausentar-se do Município por período superior a:

(a) dez dias.

(b) quinze dias.
(c) vinte dias.

(d) cinco dias.

(e) Nenhuma das alternativas está correta.
QUESTÃO 28

Conforme dispõe a Lei Municipal 1.469/11 sobre o Estatuto dos Servidores do Município de Mendes/RJ, é incorreto afirmar que:

(a) Cabe à autoridade competente do órgão ou entidade para onde for
nomeado ou designado o servidor dar-lhe exercício.

(b) O servidor estável que for nomeado, após concurso público, para
outro cargo de provimento efetivo ficará dispensado de novo estágio
probatório.
(c) O servidor removido durante as férias não a interromperá.

(d) A redistribuição do servidor dar-se-á mediante decreto ou portaria.
(e) Nenhuma das alternativas está correta.
QUESTÃO 29

Conforme citado na Lei Orgânica de Mendes/RJ, o prefeito entrará no
exercício do cargo:

(a) imediatamente após a sua posse.
(b) imediatamente após a eleição.
(c) em 30 dias, após a posse.

(d) em 15 dias, após a posse.

(e) Nenhuma das alternativas está correta.
QUESTÃO 30

Com base nos acontecimentos históricos, a cidade de Mendes tem origem:
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