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CONCURSO RAINHA, SENHORITA TURISMO E 

PRINCESAS DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ/RS 
 

PROVA ESCRITA 

 

DATA: 31/05/2017 – 14h 

 

CADERNO DE QUESTÕES 

 

Nome da Candidata: _____________________________________________ 

 

Cara candidata! 

 

Antes de iniciar a prova, leia atentamente as instruções a seguir: 

 

1. Este caderno contém 15 (quinze) questões objetivas, sendo 07 (sete) questões de Conhecimentos 

Gerais, 05 (cinco) questões de Português/Interpretação de Textos e 03 (três) questões da Lei 

Orgânica Municipal, todas com 04 (quatro) alternativas, das quais se considerará apenas 01 (uma) 

correta. 

2. A prova terá duração máxima de 2 (duas) horas, ocorrendo no horário das 14h às 16h. 

3. Após o início da prova, você deverá permanecer no mínimo até às 14h30min dentro da sala. 

4. Você receberá do Fiscal a Grade de Respostas Oficial. Verifique se a Grade de Respostas Oficial 

está em ordem e com todos os dados pré-impressos corretos. Caso contrário, notifique o Fiscal 

imediatamente. 

5. Verifique, ainda, se este Caderno de Questões possui falha(s) de impressão. 

6. Escreva seu nome completo e legível no Caderno de Questões e na Grade de Respostas, com 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta no local em que há a indicação: “NOME DA 

CANDIDATA”. 

7. Após o recebimento da Grade de Respostas Oficial, não a dobre e nem a amasse, manipulando-a 

o mínimo possível. 

8. Responda a todas as questões escrevendo a letra correspondente à alternativa que considerar 

correta na Grade de Respostas Oficial.  

9. Será automaticamente anulada, tendo nota 0 (zero), a questão respondida em branco, em 

duplicidade e/ou rasurada. Portanto, ao preencher a Grade de Respostas Oficial, faça-o 

cuidadosamente. Evite erros, pois não será possível a sua substituição. 

10. Cada questão correta vale 1,33 pontos, totalizando a prova escrita em 20 (vinte) pontos. 

11. Os espaços em branco contidos neste caderno de questões poderão ser utilizados para rascunho. 

12. Estando as questões respondidas neste caderno, você deverá passar a letra correspondente à 

alternativa que considerar correta para a Grade de Respostas Oficial. 

13. No término da Prova, você poderá retirar-se da sala somente após entregar a Grade de 
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Respostas Oficial (devidamente assinada) ao Fiscal da Sala. O Caderno de Questões poderá ser 

levado. 

14. Enquanto você estiver realizando a Prova, é terminantemente proibido utilizar calculadora, 

telefone celular, bip, Pager, computador e assemelhados, radiocomunicador, chapéu, boné, lenço, 

gorro, óculos escuros, corretivo líquido ou quaisquer outros materiais (papeis) estranhos à prova. 

15. O desrespeito às normas que regem o presente concurso, bem como a desobediência às 

exigências registradas no Regulamento do CONCURSO RAINHA, SENHORITA TURISMO E 

PRINCESAS DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ/RS implica a desclassificação da candidata. 

16. As duas últimas candidatas a concluírem a prova sairão juntas, não ficando o Fiscal de Sala 

sozinho com uma candidata apenas. 

17. Aguarde a ordem do Fiscal para iniciar a Prova. 

BOA PROVA! 
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Conhecimentos Gerais 
 

 

01. Marque a alternativa incorreta a respeito da história do município de Ibirubá, de acordo com o 

que consta no endereço eletrônico http://www.ibiruba.rs.gov.br/municipio-historia/: 

 

a) Ibirubá nasceu da semente do pioneirismo. Os imigrantes plantaram o legado do trabalho e da 

cooperação. 

b) A pecuária moldou o relevo da nossa terra e construiu uma sociedade forte e empreendedora que 

soube diversificar suas atividades. Nestes anos de história, a comunidade ibirubense é desafiada a 

inaugurar um novo ciclo de progresso que com certeza consolidará o município como um polo de 

integração regional e a oportunidade para aqueles que quiserem trabalhar. 

c) No início do povoamento, a sede da colônia foi denominada Barão de São Jacob, e pouco tempo 

depois o nome de General Osório. Para evitar confusões com o município de Osório, em 1938 

mudou-se o nome para General Câmara. Esse nome foi novamente motivo de confusões com outro 

município. 

d) Na visita de um membro do IBGE ao município, foi sugerido o nome de Ibirubá, que em Tupi-

Guarani significa Pitangueira do Mato, pois esta é uma árvore persistente que está sempre em 

crescimento, tal qual o município. 

 

02. Acessando o site do município (http://www.ibiruba.rs.gov.br), tem-se como integrantes da 

Administração Municipal: 

Setor: Responsáveis: 

Prefeito Abel Grave 

Vice - Prefeito Alberi Antônio Behnen  

Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto Mariana Ribas Moraes 

Secretaria da Saúde Carlota Elisa Artmann 

Secretaria do Trabalho e Assistência Social Fabiana Ritter Alves Grave 

Secretaria da Administração e Planejamento Jair Luiz Scortegagna 

Secretaria da Fazenda Valdir Olavo Lagemann 

Secretaria de Obras Vanderlei Santos de Souza 

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Olindo de Campos 

Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendimentos Érico Pimentel Nogueira 

 

 Ao copiar a tabela foram cometidos alguns erros na associação do setor e do(s) devido(s) 

responsável(eis). Quantos erros foram cometidos? 

 

a) 1 erro. b) 2 erros. c) 3 erros. d) 4 erros 
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03. Ibirubá teve como seus primeiros habitantes, os índios dos grupos Tupi-Guaranis e Jê com 

destaque para os Kaigang, chamados de “coroados” pelos colonizadores europeus. Os primeiros 

brancos a entrarem em contato com esses índios foram os Padres Jesuítas espanhóis, vindos do 

Paraguai. Há registros de que os 143.354.728 m² de terras pertenciam ao Estado e eram habitadas 

inicialmente por “posseiros” (índios, jesuítas, escravos). Posteriormente, estas terras foram 

adquiridas pela empresa colonizadora Dias e Fagundes. (http://www.ibiruba.rs.gov.br) 

 Em relação à localização do município, dentre os municípios abaixo listados, não fazem 

limites com Ibirubá: 

a) Santa Bárbara do Sul e Saldanha Marinho. 

b) Panambi e Tapera. 

c) Colorado e Selbach. 

d) Cruz Alta e Quinze de Novembro.

 

04. De acordo com informações obtidas no Informe Comercial (Encarte) do Jornal Zero Hora, de 

28/02/2017, alusivo ao 62º Aniversário do Munícipio, lembramos que em 28/02/1955, aconteceu a 

Instalação do município de Ibirubá, sendo solenemente empossados em seus cargos o primeiro 

Prefeito Edgar Otto Fleck e o Vice-Prefeito Edmundo Roewer. Hoje, passados 62 anos, o munícipio 

de Ibirubá está sob a gestão do Prefeito Abel Grave e do Vice-Prefeito Alberi Antônio Behnen. 

Muito se fez nestes 62 anos e Ibirubá é um lugar referenciado para se viver (ocupa o 6º lugar no RS 

e 56º no Brasil no ranking do Índice Firjan em Desenvolvimento Municipal). Mas os desafios são 

constantes e surgem a cada dia: 

I. Na Saúde, há um esforço conjunto do poder público e da sociedade civil para se credenciar a 

Ibirubá um Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). 

II. Na Educação, a premência por ampliação das ofertas de vagas para a Educação Infantil e, 

consequentemente em médio prazo, de mais espaços para o Ensino Fundamental. 

III. Em 2016, o Município implantou a coleta seletiva de lixo. Uma grande conquista para a 

comunidade. Para isto, firmou parceria com a Universidade de Cruz Alta para buscar 

subsídios e amparo. Assim, foi criada a Associação de Catadores Cidadania Sustentável 

Ibirubá. Ainda se está longe do ideal. Questões ambientais do lixo e do Saneamento Básico 

são um desafio para toda a sociedade, pois é preciso mudar hábitos culturais e viabilizar as 

práticas da Política Municipal de Saneamento Básico. 

 

 Marque a assertiva correta, sobre os desafios mencionados acima, conforme o Informativo 

Comercial referido:

 

a) Somente a II e a III estão corretas. 

b) Somente a I e a II estão corretas. 

c) Somente a I e a III estão corretas. 

d) Todas (I, II e III) estão corretas.

 

05. Sobre o município de Ibirubá, de acordo com Informe Comercial (Encarte) do Jornal Zero Hora, 

de 28/02/2017, alusivo ao 62º Aniversário do Munícipio, marque a opção incorreta: 
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a) Na zona rural, há uma constante rotina de manutenção das estradas, são mais de 1.600 km de vias 

no interior do município. Além disto, iniciado na Administração anterior e reiterado o compromisso 

de continuidade pelos atuais gestores, o calçamento em trechos localizados no entorno das sedes 

comunitárias não tem assegurado melhores condições de vida, facilidades para o escoamento da 

produção e contribuído com a permanência das famílias no campo. 

b) Ibirubá é livre de analfabetismo. Segundo avaliação do Ministério da Educação, em 2014, 

Ibirubá alcançou a meta de 96,72% de pessoas alfabetizadas no município. Em 2015 recebeu um 

reconhecimento do Tribunal de Contas do Estado pela qualidade de ensino no atendimento às 

crianças da Educação Infantil. 

c) As obras de infraestrutura realizadas na área urbana de Ibirubá têm elevado o nível de 

valorização dos imóveis situados nos trechos e, consequentemente, melhorado a vida e o bem-estar 

da comunidade. 

d) O bem-estar físico da população tem recebido uma atenção especial. Além das ações de 

prevenção da Secretaria Municipal de Saúde, academias ao ar livre foram implantadas em todas as 

Praças, com locais de lazer para todas as gerações, brinquedos para as crianças, quadras de areia, 

área verde para descanso.

06. Dentre as notícias abaixo, constantes na Home Page (http://www.ibiruba.rs.gov.br), referentes 

às últimas duas semanas, marque a alternativa que em que a notícia não está transcrita (copiada) de 

modo certo: 

 

a) “A comunidade ibirubense está sendo convidada a participar da Audiência Pública de Prestação 

de Contas do 1º Quadrimestre de 2017, da Administração de Abel e Alberi. Na próxima quinta-feira 

25/05, às 14 horas, na Câmara Municipal de Vereadores, os servidores do setor Contábil da 

Prefeitura, juntamente com a equipe de gestores municipais, estarão demonstrando à comunidade os 

números orçamentários destes primeiros quatro meses de governo municipal. Também estarão 

sendo elencados por cada Secretaria um resumo dos principais trabalhos e atividades desenvolvidas 

de janeiro a abril deste ano.” 

b) “Mesmo com o tempo fechado, o encerramento da Semana da Solidariedade aconteceu na Praça 

General Osório com a presença de algumas entidades. O encerramento estava previsto para 

acontecer das 14 às 17 horas, no sábado 20/05. O terceiro sábado do mês de maio é instituído em 

todo o RS, pela Lei Estadual 11.693 de 2001, como o Dia da Solidariedade. No início da tarde, o 

tempo estava firme e a programação seguiu, conforme o combinado com as entidades.” 

c) “Mais uma vez, Ibirubá aderiu ao Dia do Desafio, uma campanha mundial de incentivo à vida 

ativa e à adoção de hábitos saudáveis para as pessoas de todas as idades. No dia 31/05, das 0h até às 

19h30min, as pessoas de Ibirubá poderão participar praticando algum tipo de atividade física. 

Ibirubá estará se confrontando com o município paulista de Morungaba, distante 108 km da cidade 

de São Paulo. Para entrar no clima da competição é simples: pratique qualquer tipo de esporte 

individual ou coletivo, ou atividade física, dança, alongamentos, laboral, o dia inteiro. Vencerá o 

município que mobilizar o maior número de pessoas na proporção de sua população.” 
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d) “O Munícipio de Ibirubá está em processo de elaboração do Plano Plurianual (PPA) para o 

quadriênio 2018-2021. O PPA é uma ferramenta de planejamento onde devem estar inseridas todas 

as ações do Município que demandem a utilização de recursos públicos. A realização de obras de 

calçamento, de asfaltos, de construção de escolas, creches e postos de saúde só podem ser iniciadas 

se estiverem contempladas no PPA.” 

 

07. Um hino exalta os esforços, as tradições e as virtudes de um povo, ao mesmo tempo em que 

valoriza a riqueza ambiental do lugar e releva a sua identidade. O Hino de Ibirubá tem letra de 

Eberhard Sydow e melodia de Triedrich Hämbler: 

 

Hino de Ibirubá 
 

Um pedaço do Rio Grande, 

em meu coração está 

onde brota a Pitangueira, 

minha terra Ibirubá. 

 

Trabalhando nas lavouras, 

distribuindo força e luz 

engenhando na indústria 

minha Ibirubá produz! 

 

Ibirubá, Ibirubá, Ibirubá, sempre a brotar. 

 

Guarda bem a natureza, 

o teu pão ela te dá 

com teu povo unido e forte, 

vá em frente Ibirubá. 

 

Deus proteja este meu pago, 

onde canta o sabiá 

paz e amor a ti desejo, 

brota sempre Ibirubá. 

 

 As frases abaixo referem-se ao nosso município. Lendo as afirmativas com atenção, 

percebe-se a presença de ________ erro(s) nelas: 

 

I. O município de Ibirubá está localizado na região Noroeste do Rio Grande do Sul. Seu nome, 

na linguagem indígena Guarani, significa “Seringueira do Mato”, uma árvore que, além do 

gostoso fruto, tem como característica estar sempre em crescimento, assim como acontece 

com o município de Ibirubá. 

II. Sua colonização se iniciou em 1999, quando Serafim Fagundes da Fonseca - Intendente de 

Cruz Alta (Prefeito), o Capitão Diniz Dias Filho (Advogado em Cruz Alta - filho do Coronel 

Diniz Dias, o Barão de São Jacob) e José Nunes Dias fundaram a Companhia Colonizadora 

Dias e Fagundes. 

III. O núcleo principal (cidade), inicialmente, chamava-se São José, até que em 1914 passou à 

condição de Distrito de Cruz Alta e a denominar-se General Osório (Ato Municipal nº 7 de 

02/05/1914). Permaneceu assim até o ano de 1938, quando passou a se chamar General 

Câmara (Decreto-Lei Estadual nº 7199, de 31/03/1938), sendo alterado para o nome atual de 

Ibirubá pelo Decreto-Lei Estadual nº 7842, de 30/06/1939. 

a) 3 b) 2 c) 1  d) nenhum 
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Português 
 

 Leia o texto atentamente para responder as questões as seguir. 

 

Eureka! 

 Cada semana, uma novidade. ___ última foi que pizza previne câncer do esôfago. Acho a 

maior graça. Tomate previne isso, cebola previne aquilo, chocolate faz bem, chocolate faz mal, um 

cálice diário de vinho não tem problema, qualquer gole de álcool é nocivo, tome água em 

abundância, mas não exagere... Diante dessa profusão de descobertas, acho mais seguro não mudar 

de hábitos. Sei direitinho o que faz bem e o que faz mal pra minha saúde.  

 Prazer faz muito bem. Dormir me deixa 0km. Ler um bom livro faz eu me sentir nova em 

folha. Viajar me deixa tensa antes de embarcar, mas depois eu rejuvenesço uns 5 anos. Vôos aéreos 

não me incham ___ pernas, me incham o cérebro, volto cheia de idéias.  

 Brigar me provoca arritmia cardíaca. Ver pessoas tendo acessos de estupidez me embrulha o 

estômago. Testemunhar gente jogando lata de cerveja pela janela do carro me faz perder toda ___ fé 

no ser humano. E telejornais os médicos deveriam proibir - como doem!  

 Essa história de que sexo faz bem pra pele acho que é conversa, mas mal tenho certeza de 

que não faz, então, pode-se abusar. Caminhar faz bem, dançar faz bem, ficar em silêncio quando 

uma discussão está pegando fogo faz muito bem: você exercita o autocontrole e ainda acorda no 

outro dia sem se sentir arrependido de nada.  

 Acordar de manhã arrependido do que disse ou do que fez ontem ___ noite é prejudicial ___ 

saúde. E passar o resto do dia sem coragem para pedir desculpas, pior ainda. Não pedir perdão pelas 

nossas mancadas dá câncer, não há tomate ou mozzarella que previnam. 

 Ir ao cinema, conseguir um lugar central nas fileiras do fundo, não ter ninguém atrapalhando 

sua visão, nenhum celular tocando e o filme ser excepcionalmente bom, uau! Cinema é melhor pra 

saúde do que pipoca. Conversa é melhor do que piada. Beijar é melhor do que fumar. Exercício é 

melhor do que cirurgia. Humor é melhor do que rancor. Amigos são melhores do que gente 

influente. Economia é melhor do que dívida. Pergunta é melhor do que dúvida. 

 Tomo pouca água, bebo mais de um cálice de vinho por dia, faz dois meses que não piso na 

academia, mas tenho dormido bem, trabalhado bastante, encontrado meus amigos, ido ao cinema e 

confiado que tudo isso pode me levar a uma idade avançada. Sonhar é melhor do que nada. 

 

Martha Medeiros 

 

08. O tema central do texto é: 

a) O excesso de trabalho na vida das pessoas. 

b) A falta de consciência ambiental do ser humano. 

c) As novas descobertas da ciência. 

d) O prazer em fazer coisas que melhoram a qualidade de vida do ser humano. 

 

09. De acordo com o texto, são sinônimos de nocivo e profusão, respectivamente:  

 

a) lesivo e dissipação. 

b) salutar e carência. 

c) conveniente e escassez. 

d) tóxico e economia.
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10. No texto há termos que não foram grifados. Acrescente-os adequadamente: 

 

a) a – as – a – à – à.  

b) há – as – a – à – a. 

c) à – às – à – há – a. 

d) há – as – à – à – há. 

 

11. No texto há palavras que não seguem as novas regras ortográficas da Língua Portuguesa. 

Assinale a alternativa que contém o par de termos grifados em discordância às novas regras: 

 

a) saúde e autocontrole. 

b) idéias e rejuvenesço. 

c) vôos e idéias. 

d) vôos e saúde. 

 

12. Ao converter a frase “Conversa é melhor do que piada.”  para o plural as concordâncias verbal 

e nominal foram respeitas em: 

 

a) Conversas são melhores do que piada. 

b) Conversas é melhor do que piadas. 

c) Conversas são melhor do que piada. 

d) Conversas são melhores do que piadas. 
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Lei Orgânica Municipal 
 

13. A Lei Orgânica Municipal tem em seu art. 1º que “O Município de Ibirubá, pessoa jurídica de 

direito público interno, parte integrante da República Federativa do Brasil e do Estado do Rio 

Grande do Sul, organiza-se autônomo em tudo que respeite a seu peculiar interesse, regendo-se por 

esta Lei Orgânica e demais leis que adotar, respeitados os princípios estabelecidos nas Constituições 

Federal e Estadual.” Ainda complementa no seu parágrafo único: “Toda a autoridade emana do 

povo e em seu nome será exercida”. 

 Ainda sobre a Lei Orgânica Municipal, marque a alternativa que não condiz com esta 

legislação:

a) Ao Prefeito, como chefe da administração, compete dar cumprimento às Leis, dirigir, fiscalizar e 

defender os interesses do Município, bem como adotar todas as medidas administrativas de 

utilidade pública, excedendo as verbas orçamentárias. 

b) São símbolos do Município: a Bandeira, o Hino, o Brasão e a sua árvore-símbolo a Pitangueira-

do-Mato, representativos de sua origem, cultura, história e tradição. 

c) O Poder Legislativo do Município é exercido pela Câmara Municipal, composta por onze (11) 

vereadores, observadas as normas da Justiça Eleitoral e de conformidade com o inciso IV, artigo 29 

da Constituição Federal. 

d) A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município e dos 

órgãos da administração e de quaisquer entidades instituídas ou mantidas pelo Município, quanto 

aos aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de 

receitas, será exercida pela Câmara de Vereadores, mediante controle externo (com o auxílio do 

Tribunal de Contas do Estado), e pelo sistema de controle interno do Executivo instituído em Lei.

 

14. Em relação ao Capítulo V da Lei  Orgânica Municipal (da Educação, da Cultura e do Desporto), 

é incorreto afirmar que: 

 

a) O Município aplicará, anualmente, no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante 

de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do 

ensino e atuará prioritariamente no Ensino Fundamental e na Educação Infantil. 

b) O Município, através de seu Departamento Cultural ligado à Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura, Turismo e Desporto estimulará a cultura em suas múltiplas manifestações, garantindo o 

pleno e efetivo exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes de cultura, apoiando e 

incentivando a produção, a valorização e a difusão das manifestações culturais, dos diferentes 

grupos étnicos formadores da comunidade. 

c) Não é dever do Município fomentar e amparar as práticas desportivas em suas manifestações de 

educação física, desporto, lazer e recreação. 

d) O município instituirá política municipal de turismo e definirá as diretrizes a observar nas ações 

públicas e privadas, com vistas a promover e incentivar o turismo como fator de desenvolvimento 

social e econômico. 
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15. Em relação ao Capítulo III da Lei  Orgânica Municipal (das Vedações), no Art. 14, tem-se que  

ao Município é vedado estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-las, 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. Conforme esta legislação, é correto 

afirmar que também é vedado: 

 

I. recusar fé aos documentos públicos. 

II. criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 

III. permitir, subvencionar ou auxiliar, de qualquer modo, com recursos pertencentes aos cofres 

públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio 

de comunicação, propaganda político-partidária ou com fins estranhos à administração.

a) Somente a I está correta. 

b) Somente a III está correta. 

c) Somente a I e a II estão corretas. 

d) Todas (I, II e III) estão corretas. 

 


