
 

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA 
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13.04.1988
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HOMOLOGA resultado preliminar do Processo 

Seletivo Simplificado, Edital nº 04/2019, para 

contratação temporária de profissionais. 
 

 O Prefeito Municipal, em exercício, no uso de suas atribuições legais, em conjunto com a 

Comissão de Processo Seletivo Simplificado, nos termos da Portaria nº 50/2019 e em conformidade 

com o Edital de Processo Seletivo nº 04/2019, TORNA PÚBLICO o presente Edital o que segue: 

1. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR – Fica homologada a 

classificação preliminar, já com os critérios de desempate, dos candidatos inscritos para o Processo 

Seletivo, aberto conforme Edital nº 04/2019 de contratação temporária de profissionais para atuarem 

na Secretaria Municipal de Educação, bem como, em anexo, as provas objetivas e os gabaritos 

preliminares, conforme segue: 

1.1 APROVADOS: 

AUXILIAR DE SALA 

COLOCAÇÃO INSCRIÇÃO NOME NOTA 

1º  015 THAÍS GOULART PEREIRA 63 

2º  017 ROZELI TRISCH 58 

3º  004 ANDRÉA ESPINDOLA DA SILVA MULLER 53 

4º  005 THAIRA CAMILA PIU STEIHL 53 

5º  013 MICHELE DE MATTOS FARIAS  47 

       6º 012 LIZIANE NEUBERT QUADROS 47 

 

MONITOR 

COLOCAÇÃO INSCRIÇÃO NOME NOTA 

1º  051 VANESSA MACHADO DALPIAZ 100 
2º  027 LUIS CLAUDIO DA SILVA 89 
3º  068 JUÇANE MARGARETE NUNES TEIXEIRA  83  
4º  025 JOHANNES SCHWARTZHAUPT 83 
5º  041 SABRINA DA SILVA QUANZ 83 
6º 048 ROSANGELA KNEVITZ MENGER 78 
7° 007 FABIANA DA SILVA ENGEL 78 
8° 060 MAURÍCIO PEREIRA DE BARROS 78 
9° 049 ANDRESSA MACHADO DALPIAZ 78 
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10° 013 LIZETE MATOS DA SILVA 72 
11° 006 EDINA ALVES BOBSIN 72 
12° 024 VANDEIR GEOVANI PRUCH FERREIRA 72 
13° 014 RAFAEL PALERMO MANFRON 72 
14° 034 WISLÂNIA AMARO VALIM 72 
15° 061 PRISCILA DA SILVA VARGAS 72 
16° 028 JOÃO FAUSTO PAZ DALCOL 72 
17° 030 NATÁLIA HECHEL COLARES 72 
18° 036 ALICE KNEVITZ WITT 72 
19° 019 ANA KELI SILVA DA SILVA 67 
20° 071 TAYNÁ DE OLIVEIRA MASSCHMANN 67 
21° 043 KALITA HOFFMANN BORGES 67 
22° 038 DANIEL RODRIGUES PAZZIM 67 
23° 040 NATALICIO OSVALD 61 
24° 050 ROSANE RODRIGUES DE SOUZA 61 
25° 037 CARLA DOS SANTOS ENGEL 61 
26° 029 JUCILEIA SCHEFFER BOBSIM 61 
27° 033 ALINE SOUZA NEUBERT 61 
28° 004 MAYARA ROZA CEZARIO DE SOUZA 61 
29° 032 MONICA COLISSI LESSA 61 
30° 011 LIDIANE MATOS DA SILVA 56 
31° 073 BÁRBARA FRANCINE SOUZA STEINNTZ 56 
32° 045 MARCIÉLI DALPIAZ TRAMONTIN 56 
33° 055 FLAVIO LUIS VARGAS CARVALHOSA 50 
34° 008 LIZIANE CRISTINA FANTINEL MÜLLER 50 
35° 070 FABIO COLOGNI 50 
36° 005 JUAN BONHO GOMES 50 
37° 052 GABRIELA SILVEIRA FABRÍCIO 50 

 

1.2 REPROVADOS 

AUXILIAR DE SALA 

COLOCAÇÃO INSCRIÇÃO NOME 

   1° 003 ELISANGELA LIRA DE SOUZA  
 2° 008 VANESSA DA SILVA ZALESKI 

           3° 010 ROSILENE MEYER PEREIRA 
          4° 007 JULIANA DA SILVA  
          5° 001 ROSELAINE ARESI MARTINS 
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6° 006 LIGIA CRISTINA CARVALHO 
7° 002 MEIRE LISIANE SOARES DOS SANTOS  

 

MONITOR 

COLOCAÇÃO INSCRIÇÃO NOME 

        38° 020 DAIANE TEIXEIRA BORGES 
        39° 001 ISADORA CORRENTE VALIM 

40° 031 JOSIELE DE AGUIAR TEIXEIRA 
        41° 046 NEUZA MARIA SILVA DA SILVA 
        42° 075 LETÍCIA DA SILVA PEREIRA 

43° 015 JANAINA NEVES VALENTE 
44° 002 CRISTIANE DE FREITAS PRUSCH 
45° 065 SANDRA MARA GADES DE OLIVEIRA 
46° 059 LARISSA ROCHA EBERHARDT 
47° 054 ANA PAULA DOS SANTOS DE MELOS CHAVES 
48° 047 BRUNA HOFFMANN DIAS 
49° 066 ALEXANDRE DE OLIVEIRA MEDINA 
50° 069 LUANA MELLO SPARREMBERGER 
51° 039 ADRIANA DE OLIVEIRA PRATES 
52° 067 LUIZ CARLOS PEREIRA DOS SANTOS 
53° 056 GABRIELA DA SILVA  
54° 003 JANDIRA JUSTIN KELLERMANN 
55° 072 SANDRA RAMONA DE JESUS SCHUARSTZ 
56° 063 ELIANE SILVA DA SILVA 
57° 053 JUCILAINE MACHADO DA SILVEIRA 
58° 074 ANA CLÁUDIA DE ASSIS MACHADO 
59° 026 JOÃO CARLOS DA SILVA SOUZA  

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA 

Registre-se e Publique-se.  

 

ALUÍSIO CURTINOVE TEIXEIRA 

Prefeito Municipal 
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ANEXO ÚNICO 
 

GABARITOS PRELIMINARES E PROVAS OBJETIVAS 

 

GABARITOS  

 

AUXILIAR DE SALA 
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PROVAS  

 

CARGO: AUXILIAR DE SALA 

 

Português 

 
De um certo tom azulado 

 
Casou-se com o viúvo de espessa barba, embora sabendo que antes três esposas haviam 
morrido. E com ele subiu em dorso de mula até o sombrio castelo. 

Poucos dias haviam passado, quando ele a avisou de que num cômodo jamais 
deveria entrar. Era o décimo quinto quarto do corredor esquerdo, no terceiro andar. A chave, 
mostrou, estava junto com as outras no grande molho. E a ela seria entregue, tão certo 
estava de que sua virtude não lhe permitiria transgredir a ordem. 

E não permitiu, na semana toda em que o marido ficou no castelo. Mas chegando a 
oportunidade da primeira viagem, despediu-se ela acenando com a mão, enquanto com a 
outra apalpava no bolso a chave proibida. 

Só esperou ver o marido afastar-se caminho abaixo. Então, rápida, subiu as escadas 
do primeiro, do segundo, do terceiro andar, avançou pelo corredor, e ofegante parou frente à 
décima quinta porta. 

Batia seu coração, inundando a cabeça de zumbidos. Tremia a mão hesitante 
empunhando a chave. Nenhum som vinha além da pesada porta de carvalho. Apenas uma 
fresta de luz escorria junto ao chão. 

Devagar botou a chave na fechadura. 
Devagar rodou, ouvindo o estalar de molas e linguetas. E empurrando lentamente, bem 
lentamente, entrou. 

No grande quarto, sentadas ao redor da mesa, as três esposas esperavam. Só faltava 
ela para completar o jogo de buraco. 
 
1 - É correto afirmar que a complicação do miniconto “De um certo tom azulado” é: 
A) o casamento com um homem três vezes viúvo. 
B) a chave estar junto com as outras chaves no molho. 
C) a certeza de que a mulher era virtuosa. 
D) a mulher poder transitar por todo o castelo, exceto por um cômodo. 
E) a hesitação da mulher em abrir a porta proibida. 
 
2 - No texto, as principais características da mulher são: 
A) subserviência e insegurança. 
B) lealdade e medo. 
C) sensibilidade e submissão. 
D) cinismo e perspicácia. 
E) curiosidade e teimosia 
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3 - A alternativa que substitui o fragmento “[...] embora sabendo que antes três esposas 

haviam morrido.”, de acordo com a norma-padrão e sem alteração de sentido, é: 

A) no entanto, sabia que antes três esposas haviam morrido. 
B) caso soubesse que antes três esposas haviam morrido. 
C) apesar de saber que antes três esposas haviam morrido. 
D) porque sabia que antes três esposas haviam morrido. 
E) quando soube que antes três esposas haviam morrido. 
4 - No último parágrafo, a relação de sentido, estabelecida pela preposição PARA, é de: 
A) propriedade. 
B) finalidade. 
C) procedência. 
D) modo. 
E) destino. 
 

5 - No fragmento “[...] EM QUE o marido ficou no castelo.” (parágrafo 3), os elementos 

destacados retomam a expressão: 

A) a ordem. 
B) sua virtude. 
C) na semana toda. 
D) no castelo. 

E) as escadas. 
 

Matemática 

6 - Dadas às retas r e s, paralelas entre si, e t, concorrente com r e s, calcule o valor de x:

 

a) 51º 
b) 35º 
c) 90º 
d) 50º 
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e) 45º 
 

7 - Se v e w são as raízes da equação x2 + ax + b = 0, em que a e b são coeficientes reais, 
então v2 + w2 é igual a: 

a) a2 - 2b 
b) a2 + 2b 
c) a2 – 2b2 
d) a2 + 2b2 
e) a2 – b2 

8 - Qual a área e o perímetro de um campo de futebol, de base 25 m e altura 5 m? 

a) A= 100m², P= 50 m 
b) A= 150 m², P= 60 m 
c) A= 125 m², P= 60 m 
d) A= 120 m², P= 50 m 
e) A= 123 m²  P= 51 m 

9 - Um caneco em formato de hemisfério cujo raio interno mede 20 cm é utilizado para 
transferir água de outro recipiente maior para copos em formato de cilindro circular reto, com 
raio da base medindo 4 cm e altura 15 cm. Considerando que esse caneco esteja com água 
equivalente a 4/5 do seu volume máximo, a água contida nele é suficiente para encher 
quantos copos? 

a) 13 
b) 14 
c) 10 
d) 16 
e) 17 
 
10 - João possui três filhos: Ana, Thiago e Jorge. Ao falecer, João deixou R$ 1.500.000,00 
de herança para seus filhos. O dinheiro deverá ser dividido de forma diretamente 
proporcional à idade de cada filho. Determine quanto cada um receberá, sabendo que Ana 
está com 17, Thiago com 20 e Jorge com 23 anos. 
 
a) Ana receberá R$ 425.000,00 de herança de seu pai, Thiago receberá R$ 500.000,00 e 
Jorge, R$ 575.000,00. 
b) Ana receberá R$ 405.000,00 de herança de seu pai, Thiago receberá R$ 500.000,00 e 
Jorge, R$ 575.000,00. 
c)Ana receberá R$ 425.000,00 de herança de seu pai, Thiago receberá R$ 520.000,00 e 
Jorge, R$ 575.000,00. 
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d)Ana receberá R$ 425.000,00 de herança de seu pai, Thiago receberá R$ 500.000,00 e 
Jorge, R$ 590.000,00. 
e) Ana receberá R$ 325.000,00 de herança de seu pai, Thiago receberá R$ 500.000,00 e 
Jorge, R$ 575.000,00. 
 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
 

11-  A Lei de Diretrizes e Bases, Lei nº. 9394/96, em seu artigo 3º enfatiza os princípios 
norteadores do ensino no Brasil. Analise-os: 
I. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o 
saber. 
II. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 
III. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. 
Está (ão) correto(s) apenas o(s) princípio(s): 
a) I, II. 
b) II. 
c) III. 
d) I, II, III. 
e) I, III 
 

12 -O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, 

grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou 

outra legalmente constituída, e, ainda, o Ministério Público, acionar o Poder Público para 

exigi-lo. 

a) incluindo o Controle Social 
b) incluindo tão somente o Controle Social 
c) incluindo as comunidades carentes 
d) não incluindo o Controle Social 
e) todas as alternativas estão incorretas 
 
13 - NÃO é uma prática correta do Projeto Pedagógico na escola: 
a) Ensinar a partir de valores da visão do homem, da sociedade em geral e do 
conhecimento. 
b) Reconhecer o referencial teórico e a filosofia da escola. 
c) Definir metas de avaliação, na intenção de classificar a aprendizagem dos alunos. 
d) Propor a prática de projetos coletivos na escola. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
14 - Visando à formação básica do cidadão, a LDBEN, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, dispõe para o Ensino Fundamental que a escola deverá promover,  

EXCETO: 
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a) O desenvolvimento da capacidade de aprender, a partir do domínio da leitura, da escrita e 
do cálculo. 
b) A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de 
ocupação ou aperfeiçoamento superiores. 
c) O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 
tolerância recíproca e, que assenta a vida social. 
d) O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 
conhecimentos, habilidades e formação de valores. 
e) A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes 
e dos valores em que se fundamenta a sociedade. 
 

15 - A avaliação do aproveitamento escolar, praticada como atribuição de qualidade aos 

resultados da aprendizagem dos educandos visa, 

EXCETO: 
a) Coletar, analisar e sintetizar as manifestações das condutas dos educandos. 
b) O aspecto classificatório sob a forma de verificação. 
c) A reorientação imediata da aprendizagem, caso se mostre com resultados insatisfatórios. 
d) O encaminhamento dos educandos para passos subsequentes da aprendizagem, caso se 
considere satisfatório os resultados da avaliação. 
e) As letras “a” e “c” estão corretas 
 

Legislação Municipal 
 

16 – A Lei Nº 855 de 10 de Maio de 2000 em seu Art. 5º, esta lei estabelece os critérios para 
o servidor receber função gratificada, dentre as funções está: 

a) Função de Chefia. 

b) Função de monitor. 

c) Função de chefia somente. 

d) Função Gratificada CC 
e) Nenhuma das alternativas. 

17 – No Art. 10 da lei nº 855 de 10 de Maio de 2000 estabelece o prazo de validade do 
concurso público, sendo esse prazo de: 

a) 2 anos, prorrogáveis por mais 1 ano. 

b) 3 anos, prorrogáveis por igual prazo. 

c) 2 anos, prorrogável, uma vez por igual prazo. 

d) 2 anos, não sendo possível prorrogação. 
e) 1 ano prorrogável por mais 2 anos. 



 

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

EDITAL Nº 11, de 06 de FEVEREIRO de 2019. 
 

TRABALHO

13.04.1988

UNIÃO

18 – No Art.20 da Lei nº 855 de 10 de Maio de 2000, dispõem a respeito do estágio, onde o 
servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por 
período de: 
a) 24 meses. 

b) 28 meses. 

c) 36 meses. 

d) 45 meses. 

e) 50 meses. 

 

19 – O Art. 41 da Lei 855 de 10 de Maio de 2000, trata da Remoção do servidor, que é o 

deslocamento do servidor de uma para outra repartição, a remoção poderá ocorrer: 

I - a pedido, atendida a conveniência do serviço. 

II - de ofício, no interesse da Administração. 

III – Por Exoneração. 

IV – Por processo seletivo. 

Assinale a alternativa CORRETA. 
a) apenas I 
b) Apenas II 
c) Apenas a III 
d) I e I. 
e) Apenas III 
 
20 – No Art. 72 da Lei 855 de 10 de Maio de 2000, refere-se a vantagens que poderão ser 
pagas ao servido além do vencimento, dentre elas está: 
a) Prêmio Assiduidade 
b) Bolsa Família 
c) Vale Transporte 
d) Auxílio Moradia. 
e) Auxilio Creche. 
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CARGO: MONITOR 

 

O LIVRO MÁGICO 
Agamenon Oliveira Negrão 

Prof. Maurício Araújo 
 

Há muito tempo, numa época em que as letras ainda falavam, existia um livro mágico 
carregado de surpresas e aventuras. Nele, todas as letras viviam felizes, porque 
aguardavam a grande assembléia. Consoantes e vogais se reuniam anualmente para formar 
novas palavras. Era uma alegria sem tamanho! Afinal, todas as palavras que existem hoje 
vieram daqueles encontros dentro do livro mágico.   

Chegou o grande dia esperado por todas, o dia em que elas ganhariam novas 
combinações e formariam novas palavras para a nossa língua. Todas estavam ansiosas, 
menos a letra W que se considerava desnecessária, pois pouco era usada. 

Mas para formar novas palavras, as letras precisavam dar uma volta ao redor do 
mundo, a fim de realizar descobertas e fazer novas amizades. E assim foi feito. Quando 
chegou a hora de retornar para o livro mágico, todas estavam felizes, pois haviam 
concretizado seus desejos e feito novas amizades. Inúmeras palavras foram criadas naquele 
dia. Entretanto, uma delas sentiu a falta do W, ele não havia retornado. 

Então as letras resolveram fazer uma busca pelo mundo, foram em todos os lugares 
onde acreditavam que o W poderia estar. Foram ao Brasil, ao Chile, à Espanha, e nada. 
Finalmente, já no fim do dia, a letra T o encontrou numa pequena ilha, muito triste, no 
Tawian. O T foi logo perguntando: 

__ Por que você não foi com a gente de volta para o livro mágico?  
Enfaticamente a letra W respondeu: 
__ Sou desnecessário, pois sou pouco usado, as palavras não gostam de me utilizar, 

e quando me usam, é somente para substituir a letra U ou a letra V.  
__ Você é importante – retrucou o T, o alfabeto só se torna completo com as 26 

letras, sem você, estaríamos truncados e tristes. Volte conosco, precisamos de você!  
A letra W pensou muito no que a letra T havia dito. Resolveu então voltar para o livro 

mágico e jurou diante de todo o alfabeto que algum dia encontraria uma palavra importante 
que fosse conhecida por todos os seres humanos. 
 

Negrão, Agamenon Oliveira, Junho de 2018/Escola João Moreira Barroso/ 
Adaptação de Maurício Araújo/São Gonçalo do Amarante-CE 

 

1) A finalidade do texto é 

a) informar. 
b) descrever. 
c) convencer. 
d) entreter. 
 

2) O texto 
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a) conta a história das letras que se reuniam para discutir sobre o livro mágico. 
b) narra as aventuras dos livros mágicos e de suas letras cheias de surpresas. 
c) conta a história empolgante de um livro mágico que pertencia ao mundo das letras.  
d) narra a história de um livro mágico e de uma letra que vivia triste. 
 

3) Pode-se deduzir que a letra W 

a) chamava a atenção das palavras. 
b) se considerava importante. 
c) era importante no livro mágico. 
d) estava animado com a assembleia.  
 

4) No trecho: “que existem hoje...”, o pronome destacado se refere  
a) às palavras. 
b) às letras. 
c) aos encontros. 
d) às consoantes e vogais. 
 

5) O conflito central do enredo é desencadeado 

a) pela assembleia que acontecia anualmente. 
b) pelo sentimento de inferioridade da letra W. 
c) pela busca feita pelas letras ao redor do mundo. 
d) pelo juramento feito pela letra W diante do alfabeto. 

6) Complete as frases com os sinais de pontuação CORRETOS. 

I) Você gosta de melancia__ 
II) Muitos parabéns__ 
III) Estamos esperando por você há duas horas__ 
IV) As horas passavam__ 

Assinale a alternativa CORRETA. 

a)I - ?; II - !; III - . e IV - ... 
b)I - !; II - ?; III - . e IV - ... 
c)I - ?; II - !; III - ... e IV - . 
d)I - .; II - !; III - / e IV - ... 

7- Indique a opção em que o uso da crase está errado. 

a) À noite tudo estará resolvido. Obrigada! 
b) O trabalho foi realizado graças à todos nós. 
c) Amanhã meus primos chegarão às 16h. 
d) Você foi à festa de Natal da empresa? 
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8 - Indique a alternativa em que todos os substantivos são derivados: 

a) Flor-de-lis – pratinho – sapato 
b) Ferro – pedra – pão 
c) Ferreiro – sapateiro – pedreiro 
d) Livraria – livreiro – livro 

9 - Sobre os adjetivos, é correto afirmar: 

a) Classe de palavras que se caracteriza por delimitar o substantivo, atribuindo-lhe 
qualidades, estados, aparência etc. 
b) Classe de palavra invariável que modifica o sentido do verbo, do adjetivo e do advérbio. 
c) Classe de palavra que vem antes do substantivo, indicando se ele é determinado ou 
indeterminado. 
d) Classe de palavra invariável que exprime estados emocionais. 

10 - Assinale a frase cujas palavras sublinhadas sejam substantivo e pronome, 
respectivamente: 

a) Fale sobre tudo o que lhe perguntar. 
b) A Inglaterra é um país muito bonito. 
c) A lata de doce é dele. 
d) As pessoas estão inconformadas. 

 

Matemática 

11 - Com 16 litros de leite, quantas garrafas de 2/3 de litros poderão ser cheias?  

Assinale a Alternativa CORRETA. 

a) 18 
b) 20 
c) 24 
d) 26 
 
12 - Um escritório comprou os seguintes itens: 140 marcadores de texto, 120 corretivos e 
148 blocos de rascunho e dividiu esse material em pacotinhos, cada um deles contendo um 
só tipo de material, porém todos com o mesmo número de itens e na maior quantidade 
possível. Sabendo-se que todos os itens foram utilizados, então o número total de 
pacotinhos feitos foi: 
a) 74. 
b) 88. 
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c) 96. 
d) 102. 
 
13 - Uma abelha rainha dividiu as abelhas de sua colmeia nos seguintes grupos para 
exploração ambiental: um composto de 288 batedoras e outro de 360 engenheiras. Sendo 
você a abelha rainha e sabendo que cada grupo deve ser dividido em equipes constituídas 
de um mesmo e maior número de abelhas possível, então você redistribuiria suas abelhas 
em: 
a) 8 grupos de 81 abelhas. 
b) 9 grupos de 72 abelhas. 
c) 24 grupos de 27 abelhas. 
d) 2 grupos de 324 abelhas. 
 
14 - O professor de história precisa dividir uma turma de alunos em grupos, de modo que 
cada grupo tenha a mesma quantidade de alunos. Nessa turma temos 24 alunas e 16 
alunos. Quantos componentes terá cada grupo? 
a) 5 
b) 7 
c) 8 
d) 915 - Qual é o mínimo múltiplo comum entre os números 90, 150 e 20? 
a) 90 
b) 150 
c) 20 
d) 90 
 

 
 

Legislação Municipal 
 
16 – A Lei Nº 855 de 10 de Maio de 2000 em seu Art. 5º, esta lei estabelece os critérios para 
o servidor receber função gratificada, dentre as funções está: 
a) Função de Chefia. 
b) Função de monitor 
.c) Função de chefia somente. 
d) Nenhuma das alternativas. 
17 – No Art. 10 da lei nº 855 de 10 de Maio de 2000 estabelece o prazo de validade do 
concurso público, sendo esse prazo de: 
a) 2 anos, prorrogáveis por mais 1 ano. 
b) 3 anos, prorrogáveis por igual prazo. 
c) 2 anos, prorrogável, uma vez por igual prazo. 
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d) 2 anos, não sendo possível prorrogação. 

 
18 – No Art.20 da Lei nº 855 de 10 de Maio de 2000, dispõem a respeito do estágio, onde o 
servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por 
período de: 
a) 24 meses. 

b) 28 meses. 

c) 36 meses. 

d) 45 meses. 

 

19 – O Art. 41 da Lei 855 de 10 de Maio de 2000, trata da Remoção do servidor, que é o 

deslocamento do servidor de uma para outra repartição, a remoção poderá ocorrer: 

I - a pedido, atendida a conveniência do serviço. 

II - de ofício, no interesse da Administração. 

III – Por Exoneração. 

IV – Por processo seletivo. 

Assinale a alternativa CORRETA. 
a) apenas I 
b) Apenas II 
c) Apenas a III 
d) I e II 
 
20 – No Art. 72 da Lei 855 de 10 de Maio de 2000, refere-se a vantagens que poderão ser 
pagas ao servido além do vencimento, dentre elas está: 
a) Prêmio Assiduidade 
b) Bolsa Família 
c) Vale Transporte 
d) Auxílio Moradia 

 


