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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

1. Este Caderno de Questões é composto por 80 (oitenta) questões e não deve ser folheado antes da autorização do 
Fiscal. Ele está dividido em: Língua Portuguesa: 01 a 15; Raciocínio Lógico e Matemático: 16 a 30; Noções de 
Informática: 31 a 40; Legislação: 41 a 50; Conhecimentos Específicos: 51 a 80. 

2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo para o qual você fez a 

inscrição.  
3. Utilize Caneta Esferográfica Transparente com tinta azul ou preta na marcação da Folha de Respostas. 

4. Ao receber a Folha de Respostas, realize a conferência de seus dados e quaisquer divergências comunique o fiscal. 
5. Leia atentamente cada questão da prova objetiva e preencha na Folha de Respostas a única alternativa que a responda 

corretamente.  
6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos 

destinados. 
7. Você dispõe de 05 (cinco) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. 
8. Iniciada a prova, somente será permitido utilizar os sanitários ou retirar-se da sala após 60 (sessenta) minutos. O 

candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem 
realizando-a. 

9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 
10. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES se o candidato permanecer na sala, até os últimos 60 

(sessenta) minutos que antecedem o encerramento da prova objetiva. 
11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

a) Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 
b) Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes. 
c) Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 
d) Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios, e usar de meios 

ilícitos para obter vantagens para si ou para outros. 
e) For surpreendido portando ou manuseando qualquer aparelho eletrônico como máquinas calculadoras, MP3, MP4, 

telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer 
aparelho similar; relógio de qualquer espécie, que emita ruídos e/ou sons, livros, anotações, réguas de cálculo, 
dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro 
material de consulta, carteira de bolso, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, 
boné, gorro etc., mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences, nas dependências 
do estabelecimento durante a aplicação da prova objetiva. 

12. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento e assinatura do envelope de 

retorno. 
13. Está disponível abaixo um gabarito para ser preenchido e destacado. Este poderá ser levado pelo candidato. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia o texto abaixo e, em seguida, responda às questões de 01 a 10: 
 
Os homens que se transformavam em barbantes 
Moacyr Scliar 
 
Havia uma cidade, grande, desenvolvida. As pessoas que moravam lá eram saudáveis, simpáticas e alegres. Não me 
lembro o nome da cidade, porque eu tinha quinze anos quando passei por ela, levado por meu pai. Nessa época, não me 
preocupava com o nome, mas sim com os lugares propriamente. 
Acontece que, certo dia, um habitante desta cidade saiu de casa, pela manhã, dirigindo-se alegremente ao emprego. Fez 
todas as coisas de praxe. Cumprimentou os vizinhos, o barbeiro da esquina, o vendeiro, os colegas no ponto de ônibus, 
agradeceu ao motorista, ao ascensorista, sentou-se em sua mesa. 
Nesse dia, no fim do expediente, o homem notou que seu pulso esquerdo parecia mais fino. ―Bobagem. Impressão. Acho 
que estou cansado demais.‖ Foi para casa, jantou, viu telenovela, dormiu. Na manhã seguinte, o pulso tinha se afinado 
mais. E suas canelas pareciam de criança. Chamou a mulher. Ela ficou tão impressionada, que o homem se arrependeu 
de ter mostrado. Não havia dor, apenas fraqueza. 
Partiu para o emprego. Contente, cumprimentando as pessoas e agradecendo ao motorista e ao ascensorista. No meio da 
tarde, porém, não conseguiu trabalhar. O pulso estava fino e dobrava-se. Maleável, sem consistência. O homem, 
envergonhado, puxou a manga da camisa. O mais que pôde, para que os colegas não vissem. 
Mas viram. Porque o homem tinha o corpo transformado. A cabeça, única coisa normal, caiu sobre a mesa. O torso não 
era mais grosso que um lápis, suas pernas e braços, finos como cordéis. Mas ele estava lúcido, coerente, o cérebro não 
tinha sido perturbado. Além do impacto, e da surpresa ante o estranho, o homem continuava o mesmo. Levado para casa, 
chamaram o médico. E o médico chamou outro médico. Porque: 
 
— Não é o primeiro. É o terceiro, nesta semana. 
 
Os jornais noticiaram o fato e as notícias trouxeram à luz novos casos. Pela cidade inteira, acontecia aquilo, as pessoas 
se adelgaçavam, tornavam-se frágeis. Em pouco tempo, outro fato surgiu, ao lado dos homens que se transformavam em 
barbantes. Eram os que se transformavam em vidro. Tinham que ter muito cuidado, ao andar pela rua, ao trabalhar, 
porque podiam se quebrar com qualquer batida. Vez ou outra, os homens de vidro se desfaziam. Em plena rua, à vista de 
todos. Como o vidro blindex que se estilhaça por inteiro. 
Aquela população alegre, saudável, descontraída, começou a viver apavorada. Sem saber se, a qualquer momento, o 
vírus (seria vírus?) podia atacar. Mudando a pessoa em vidro ou barbante. Muitos começaram a se mudar, indo para 
cidades distantes. A secretaria de saúde analisou o ar, a água, tudo, em busca das causas. Mas o ar era bom, não 
poluído. E as águas vinham de nascentes puras ou de poços artesianos límpidos. Pensou-se que algumas pessoas 
podiam estar colocando elementos venenosos na comida ou em caixas de água. Investigações nada concluíram. 
E até hoje, nada se sabe. A cidade parece estar se habituando à possibilidade de eventualmente alguém se transmutar. 
Não causa mais surpresa quando um barbante é levado pelo vento ou, em dias de chuva, é tragado pela enxurrada. Ou 
quando os vidros se liquefazem, no momento em que uma pessoa vira a esquina ou dá um esbarrão noutra. A população 
se acostumou. Parece que o homem se adapta às piores condições, conformando-se com os acontecimentos. Naquela 
cidade, tudo é muito frágil, a vida humana tem a espessura de um fio. Ou é delgada como um vidro. Mas isto vai se 
constituindo na normalidade. 
 
Extraído de: BRANDÃO, Ignácio de Loyola. Cadeiras proibidas. São Paulo: Global, 1998. 
 

QUESTÃO 01 
 

Assinale a alternativa que apresenta informações condizentes com as do texto: 

 
(A) O autor do texto morava na cidade em que se passa a história. 

 
(B) No fim do expediente, o personagem da história, identificado genericamente como “homem”, notou que seu pulso direito 

parecia mais fino. 
 

(C) Segundo os médicos, a causa das transmutações era um vírus. 
 

(D) Depois de algum tempo, a população da cidade se acostumou às transformações das pessoas. 
 

QUESTÃO 02 
 

No caso do homem que se tornou barbante, a única parte do corpo não atingida pela transformação foi:  

 
(A) A cabeça. 
(B) O nariz. 
(C) O pé esquerdo. 
(D) O braço direito. 

 

QUESTÃO 03 

 
Além de se transformarem em barbantes, algumas pessoas se transformavam em:  

 
(A) Água. 
(B) Ar. 
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(C) Vidro. 
(D) Madeira. 
 

QUESTÃO 04 

 
Releia o trecho extraído do texto ―As pessoas que moravam lá eram saudáveis, simpáticas e alegres‖. Assinale a 
alternativa CORRETA sobre a palavra em destaque: 

 
(A) Trata-se de um advérbio que se refere ao verbo “moravam”. 
(B) Trata-se de um adjunto adnominal indicativo de lugar. 
(C) Trata-se de um advérbio que se refere ao sintagma “uma cidade”. 
(D) Trata-se de um conectivo indicativo de lugar. 

 

QUESTÃO 05 

 
No fragmento: ―Cumprimentou os vizinhos, o barbeiro da esquina, o vendeiro, os colegas no ponto de ônibus, agradeceu 
ao motorista, ao ascensorista (...)‖, os verbos em destaque indicam qual tempo e modo, respectivamente? 

 
(A) Presente do subjuntivo. 
(B) Pretérito perfeito do indicativo. 
(C) Pretérito do subjuntivo. 
(D) Futuro do pretérito do indicativo. 
 

QUESTÃO 06 

 
Observe o trecho a seguir, extraído do texto: ―as águas vinham de nascentes puras ou de poços artesianos límpidos‖. O 
conectivo ―ou‖ indica o sentido de: 

 
(A) Alternativa. 
(B) Oposição. 
(C) Concessão. 
(D) Exceção. 
 

QUESTÃO 07 

 
No excerto ―A cidade parece estar se habituando à possibilidade de eventualmente alguém se transmutar‖, o autor fez 
emprego do sinal indicativo de crase em função de: 

 
(A) A palavra seguinte ser um substantivo abstrato. 
(B) A palavra seguinte ser um substantivo feminino. 
(C) A palavra anterior ser um verbo na forma nominal. 
(D) A palavra anterior ser um verbo no gerúndio. 

 

QUESTÃO 08 

 
Na oração ―Chamou a mulher.‖, o elemento destacado exerce a função sintática de:  

 
(A) Sujeito. 
(B) Adjunto adnominal. 
(C) Predicativo do objeto direto. 
(D) Objeto direto. 

 

QUESTÃO 09 

 
Na oração ―Ou é delgada como um vidro.‖, a palavra destacada pode ser substituída por qual dos termos a seguir sem 
que o significado seja alterado?  

 
(A) Quebradiça. 
(B) Fina. 
(C) Resistente. 
(D) Refinada. 

 

QUESTÃO 10 

 
As formas destacadas do período ―Não causa mais surpresa quando um barbante é levado pelo vento ou, em dias de 
chuva, é tragado pela enxurrada.‖ são classificadas como: 

 
(A) Formas verbais ativas. 
(B) Formas verbais médias. 
(C) Formas verbais passivas. 
(D) Predicativos do sujeito. 
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QUESTÃO 11 

 
Marque a alternativa em que a conjugação dos verbos no imperativo está INCORRETA: 

 
(A) André, não fales mais! 
(B) Empregados, trabalhai com afinco! 
(C) João e Maria, não vos perdei na floresta! 
(D) Carlos, não veja isto! 
 

QUESTÃO 12 

 
Marque a alternativa que apresenta a forma extensa do numeral ordinal 497º: 

 
(A) Quatricentésimo nonogésimo sétimo. 
(B) Quatrocentésimo nonagésimo séptimo. 
(C) Quatrigentésimo nonagésimo sétimo. 
(D) Quadringentésimo nonagésimo sétimo. 

 

QUESTÃO 13 

 
Marque a alternativa que lista, respectivamente, os porquês que podem ser usados adequadamente nas lacunas do 
período ―Você só quer nos ajudar, ________ tem segundas intenções. – ________ vocês afirmam isso? Agora quero 
realmente saber o ________ dessa calúnia!‖: 

 
(A) Porque, por que, porquê. 
(B) Porque, por quê, porque. 
(C) Por que, porque, porquê. 
(D) Por quê, porquê, por que. 

 

QUESTÃO 14 

 
Assinale a alternativa que traz, respectivamente, uma palavra paroxítona e uma proparoxítona: 

 
(A) Médico, chave. 
(B) Terço, pano. 
(C) Pará, lápis. 
(D) Táxi, ônibus. 
 

QUESTÃO 15 

 
Marque a alternativa que indica apenas termos acessórios da oração: 

 
(A) Vocativo. 
(B) Sujeito e predicado. 
(C) Adjunto adverbial, adjunto adnominal e aposto. 
(D) Objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito e predicativo do objeto. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 

 

QUESTÃO 16 

 
Dados os conjuntos C = {2,4,7,8,9,12} D = {8,12,14,15,17} e E = {8,12,15,18,20}, é CORRETO afirmar que o conjunto {18,20} 
foi obtido utilizando a operação que está representada na alternativa:  

 
(A) (E ∩ D) ∪ C. 

(B) (E – D) ∩ (E – C). 
(C) (D ∪ E) ∩ C. 

(D) (C – E) ∪ (D – E). 
 

QUESTÃO 17 

 
Um cabeleireiro cortou o cabelo de 290 clientes no período de um mês e sempre cobra o mesmo valor de cada cliente. O 
valor total que ele recebeu por cortar o cabelo desses clientes é de R$ 4350,00. Sabendo que, no mês seguinte, ele 
trabalhou menos dias do que no mês anterior e recebeu um valor total de R$ 1740,00, é CORRETO afirmar que ele 
recebeu essa quantia porque cortou o cabelo de uma quantidade de clientes igual a: 

  
(A) 98 clientes. 
(B) 116 clientes. 
(C) 125 clientes. 
(D) 132 clientes. 
 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%E2%88%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/%E2%88%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/%E2%88%A9


Cargo: AGENTE FISCAL JÚNIOR                                                       Página 

-6- 

QUESTÃO 18 

 
Uma loja encomendou de uma fábrica uma quantidade de 9870 suportes para TV e precisa que sejam entregues com 
urgência. Sabe-se que os funcionários dessa fábrica conseguem produzir juntos a cada 8 dias uma quantidade de 1680 
unidades de suportes para TV. De acordo com esses dados, podemos afirmar que, se os funcionários dessa fábrica 
continuarem trabalhando nesse mesmo ritmo de trabalho, eles conseguirão produzir todos os suportes encomendados 
em uma quantidade de dias igual a:  

 
(A) 28 dias. 
(B) 35 dias. 
(C) 39 dias. 
(D) 47 dias. 

 

QUESTÃO 19 

 
Considerando os conjuntos B = {a,b,c,d,e,f,g}, C = {d,e,f,h,i} e D = {b,d,f,g,l}, analise os itens abaixo e assinale a 
alternativa CORRETA. 

 
I. O conjunto B contém o conjunto D. 

II. A diferença do conjunto D em relação ao conjunto B é igual a: D – B = {l}. 
III. Fazendo a operação (D ∪ B) ∩ C, obtemos como resultado o conjunto: {d,e,f}. 
 

(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente os itens I e II estão corretos. 
(C) Somente os itens II e III estão corretos. 
(D) Nenhum item está correto. 

 

QUESTÃO 20 

 
Considerem-se os conjuntos D = {b,d,e,g,i,k,m}, E = {a,b,i,k,m,o} e F = {b,i,k,m,o}. Sobre esses conjuntos, é CORRETO 
afirmar que: 

 

(A) Ao fazer a operação (D ∩ F) ∪ E, obtemos como resultado o conjunto: {a,b,i,m,o}. 

(B) O conjunto {b,i,k,m,o} pode ser obtido fazendo a operação (D ∪ F) ∩ E. 

(C) A diferença do conjunto D em relação ao conjunto F é igual a D – F = {d,e,g,i}. 
(D) O conjunto D contém o conjunto F. 

 

QUESTÃO 21 

 
O proprietário de uma fábrica de parafusos comprou mais máquinas e aumentou a produção diária da fábrica em 30%. 
Sabendo que, antes de ele comprar essas máquinas, a produção diária da fábrica era de 1700 caixas de parafusos, é 
CORRETO afirmar que: 

 
(A) Após a compra das máquinas, a produção diária da fábrica passou a ser de 2140 caixas de parafusos. 

 
(B) Após a compra das máquinas, a fábrica aumentou a produção diária para 490 caixas de parafusos a mais em relação à 

produção diária da fábrica antes da compra dessas máquinas. 
 

(C) Como a produção da fábrica teve um aumento de 30%, a fábrica passou a produzir 2090 caixas de parafusos por dia. 
 

(D) Como a fábrica aumentou a produção diária em 30%, significa que a produção diária dessa fábrica passou a ser de 510 
caixas de parafusos a mais em relação à quantidade de caixas de parafusos que essa fábrica produzia por dia antes da 
compra das máquinas. 

 

QUESTÃO 22 

 
O dono de uma pastelaria precisou contratar mais funcionários para atender à demanda. Após a contratação desses 
funcionários, a produção passou a ser de 1632 pastéis por dia, que representam um aumento de 36% na produção diária. 
De acordo com essas informações, é CORRETO afirmar que, antes de o dono da pastelaria contratar esses funcionários, 
era produzida por dia uma quantidade de pastéis igual a: 

 
(A) 1080 pastéis. 
(B) 1200 pastéis. 
(C) 1290 pastéis. 
(D) 1300 pastéis. 

 

QUESTÃO 23 

 
Milena foi a uma loja para comprar um sofá e optou por fazer a compra a prazo, mesmo sabendo que o valor a prazo 
desse sofá é de 34% maior que o valor à vista. Considerando que, quando ela comprou o sofá, deu uma entrada no valor 
de R$ 468,00, que representa 26% do valor à vista, assinale a alternativa que representa o valor total que Milena irá pagar 
nesse sofá. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%E2%88%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/%E2%88%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/%E2%88%A9
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(A) R$ 2412,00. 
(B) R$ 2460,00. 
(C) R$ 2536,00. 
(D) R$ 2580,00. 

 

QUESTÃO 24 

 
Em uma fábrica de conversores digitais para TV são produzidas 1600 unidades a cada 8 dias. Sabe-se que essa fábrica 
recebeu uma encomenda de 8400 unidades desses conversores e precisa entregar a encomenda com urgência. 
Considerando que a fábrica mantenha esse mesmo ritmo de trabalho, assinale a alternativa que representa o tempo 
necessário para que todos os conversores encomendados sejam produzidos. 

 
(A) 30 dias. 
(B) 42 dias. 
(C) 49 dias. 
(D) 53 dias. 

 

QUESTÃO 25 

 
O funcionário de um supermercado recebeu uma ordem para colocar certa quantidade de barras de chocolate em uma 
prateleira e, após iniciar o trabalho, ele conseguiu colocar na prateleira, em uma hora e meia, 3/7 desse total de barras de 
chocolate. Sabendo que ele trabalhou por mais uma hora e conseguiu colocar na prateleira mais 2/5 do total de barras de 
chocolate que lhe foi ordenado e ficou faltando colocar 270 barras de chocolate para concluir o trabalho, assinale a 
alternativa que representa a quantidade total de barras de chocolate que esse funcionário precisa colocar na prateleira. 

 
(A) 1265. 
(B) 1380. 
(C) 1575. 
(D) 1620. 

 

QUESTÃO 26 

 
Marcos precisou pagar pelo conserto de seu carro, mas como ele não tinha todo o valor necessário, ele teve que pegar 
emprestado de seu pai uma quantia no valor de R$ 300,00, para juntar com o restante que ele tinha em duas contas-
poupança. Sabendo que ele retirou todo o dinheiro das duas contas e que, em uma de suas contas, havia 2/5 do valor 
total necessário para pagar pelo conserto e, na outra, havia 3/6 do valor total necessário, assinale a alternativa que 
representa o valor total do conserto do carro de Marcos. 

 
(A) R$ 2400,00. 
(B) R$ 2700,00. 
(C) R$ 3000,00. 
(D) R$ 3500,00. 

 

QUESTÃO 27 

 
Uma equipe de trabalhadores precisa carregar uma carreta com certa quantidade de caixas de laranja e, como esse 
serviço precisa ser feito com urgência, eles começaram cedo e conseguiram carregar no período da manhã 2/6 do total 
de caixas que devem ser colocadas na carreta. Sabe-se que no período da tarde eles conseguiram carregar 3/5 do total de 
caixas que devem ser colocadas na carreta e mais 70 caixas. Com base nessas informações, podemos afirmar que o total 
de caixas de laranjas que essa equipe precisa colocar na carreta é de: 

 
(A) 860 caixas. 
(B) 920 caixas. 
(C) 980 caixas. 
(D) 1050 caixas. 

 

QUESTÃO 28 

 
Considerando os conjuntos F = {3,4,5,6,7,8}, G = {4,6,9,12,14} e H = {3,4,5,6,7,8,9}, assinale a alternativa CORRETA sobre 
esses conjuntos. 

 
(A) F   H. 
(B) G – H = {9,12,14}. 

(C) F  H. 

(D) 7  G. 
 

QUESTÃO 29 

 
Considerando que a sequência numérica a seguir obedece determinada lógica: 
 

(67,75,...,78,73,81) 
 
Assinale a alternativa que representa o terceiro número dessa sequência. 
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(A) 63. 
(B) 70. 
(C) 65. 
(D) 83. 

 

QUESTÃO 30 

 
Sabendo que a sequência numérica abaixo segue uma determinada lógica: 
 

(18,21,27,36,48,63,81,...,...) 
 
Assinale a alternativa que representa, respectivamente, os dois próximos números dessa sequência. 

 
(A) 102 e 126. 
(B) 108 e 128. 
(C) 112 e 134. 
(D) 115 e 143. 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

QUESTÃO 31 

 
Sobre a opção Sistema do Painel de Controle do Sistema Operacional Windows, é INCORRETO afirmar que: 

  
(A) Permite realizar configurações remotas. 
(B) Permite realizar configurações avançadas do sistema. 
(C) Permite visualizar informações básicas sobre o computador. 
(D) Permite configurar contas de usuários do computador. 
 

QUESTÃO 32 

 
No Microsoft Word 2016 PT Brasil, João deseja criar uma tabela, porém, essa tabela não cabe na página que possui o 
formato retrato. Para alterar para paisagem, o caminho apropriado é: 

 
(A) Layout da Página – Orientação – Paisagem. 
(B) Inserir – Orientação da Página – Paisagem. 
(C) Página Inicial – Orientação da Página – Paisagem. 
(D) Revisão – Inserir – Folha Paisagem. 

 

QUESTÃO 33 

 
São exemplos de armazenamento externo de arquivos: 

 
(A) Google Chrome – Windows Update. 
(B) HD externo – Memória RAM. 
(C) Placa mãe – Memória RAM. 
(D) HD externo – Pen drive. 

 

QUESTÃO 34 

 
Sobre compactadores de arquivos, assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) Arquivos compactados estão sujeitos a perda total de arquivos e não são indicados. 
(B) São exemplos de compactadores de arquivos: Win7, MidiaTec e zip. 
(C) São exemplos de extensões de arquivos compactados: ZIP, RAR e 7zip. 
(D) Compactadores são programas que permitem salvar todos os meus arquivos, mantendo o tamanho original de cada 

um. 
 

QUESTÃO 35 

 
No Microsoft Excel 2016, colunas são representadas por: 

 
(A) Números. 
(B) Linhas. 
(C) Letras. 
(D) Siglas. 

 

QUESTÃO 36 

 
Sobre o Microsoft Outlook, é CORRETO afirmar que: 

 
(A) É um sistema Microsoft de Antivírus. 
(B) É um aplicativo para gerenciar redes wireless. 
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(C) Permite a recepção e o envio de mensagens de correio eletrônico. 
(D) Permite a busca e o armazenamento da rede de computadores. 

 

QUESTÃO 37 

 
Sobre conceitos de backup, assinale a alternativa INCORRETA.  

 
(A) Cópias de segurança não podem ter arquivos compactados, pois há perda de qualidade e até mesmo perda de 

arquivos. 
 

(B) Backups devem conter apenas arquivos isentos de vírus, garantindo, assim, a integridade dos dados. 
 

(C) Cópias de segurança devem ser feitas com frequência, evitando a perda de arquivos em possíveis problemas. 
 

(D) O Windows possui uma função chamada backup, que ajuda o usuário a garantir a segurança de seus dados. 
 

QUESTÃO 38 
 

―Em informática, um vírus de computador é um software malicioso que infecta o sistema, faz cópias e tantas outras 
funcionalidades ruins pra um computador‖. Diante disso, assinale a alternativa que NÃO apresenta tipos de vírus de 
computador: 

 
(A) Whorm bits e Windows defender. 
(B) Blended Threats e Spyware. 
(C) Ransomware e Cavalo de troia. 
(D) Spyware, Malware e Phishing. 

 

QUESTÃO 39 

 
Assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE a diferença entre protocolo HTTP e HTTPS. 

 
(A) O Protocolo HTTP é totalmente seguro contra ataques e vírus maliciosos. O HTTPS não é recomendado, já que torna 

vulnerável a ataques maliciosos. 
 

(B) O Protocolo HTTP é inseguro e sujeito a ataques. Já o Protocolo HTTPS criptografa e criptoanalisa as solicitações 
realizadas ao servidor. 

 
(C) Ambos os protocolos não funcionam em navegadores de internet. 

 
(D) Não possuem nenhuma diferença. 

 

QUESTÃO 40 
 

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE a fórmula para somar os valores presentes nas células A10, A11 e 
A12 no MS Excel 2016 em português.  

 
(A) =SOMA(A10+A12) 
(B) =SOMA(A10:A12) 
(C) =SOMA(A10-A12) 
(D) =SOMAR(A10;A13) 

 

LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 41 
 

A Lei Complementar nº 17 de agosto de 1993 instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Foz do Iguaçu. 
Acerca do que prevê a referida legislação, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Para efeitos do referido estatuto, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público, sendo este 
definido como o criado por Lei, com denominação própria, em número certo e pago pelos cofres do Município, 
cometendo-se ao seu titular um conjunto de deveres, direitos, atribuições e responsabilidades. 
 

(B) Dentre os requisitos básicos para o ingresso no serviço público se encontram a habilitação prévia em concurso público 
e o gozo dos direitos políticos. 

 
(C) A investidura em cargo público ocorrerá com a classificação no concurso público, sendo este o procedimento 

administrativo consubstanciado num processo de recrutamento e seleção, de natureza competitiva e classificatória, 
aberto ao público a que se destina, atendidos os requisitos estabelecidos em edital específico e na legislação aplicável 
à matéria. 

 
(D) O prazo de validade do concurso público será de até 2 (dois) anos, a contar da publicação da homologação do 

resultado, prorrogável uma única vez, por igual período, a critério da Administração. 
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QUESTÃO 42 
 

De acordo com o art. 11 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Foz do Iguaçu, os cargos públicos serão 
providos por: nomeação; readaptação; reversão; reintegração; recondução; ascensão; transposição; aproveitamento; e 
transferência. Em se tratando da nomeação, assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) A nomeação é o ato de investidura do servidor em cargo público e far-se-á: em comissão, quando decorrente da 
aprovação em concurso público; ou em caráter efetivo, para cargos de confiança, declarados em lei de livre nomeação 
e exoneração. 
 

(B) A nomeação para cargo de provimento efetivo independe de prévia habilitação em concurso público de provas, ou de 
provas e títulos. 

 
(C) O servidor ocupante de cargo de carreira, ressalvados os casos de acumulação legal, poderá ser investido em outro 

cargo efetivo. 
 

(D) Somente será nomeado o candidato que for julgado apto, física e mentalmente, por médico oficial, garantida 
rigorosamente a nomeação de deficiente, cuja incapacidade seja compatível e permita o exercício do cargo. 

 

QUESTÃO 43 
 

Assinale a alternativa CORRETA, atentando-se ao que prevê o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Foz do 
Iguaçu (Lei Complementar nº 17 de agosto de 1993): 

 
(A) A progressão, a promoção e a ascensão funcional não interrompem o termo do exercício, que é contado no novo 

posicionamento na carreira, a partir da data da publicação do ato. 
 

(B) O afastamento do exercício do cargo não será permitido para exercício de mandato eletivo. 
 

(C) O afastamento do exercício do cargo não será permitido para frequentar curso de pós-graduação, aperfeiçoamento ou 
atualização, da área de formação do cargo ou de interesse da administração municipal. 

 
(D) Salvo disposição em contrário, e os casos de acumulação legal, a jornada básica de trabalho do servidor público 

municipal é de 40 (quarenta) horas semanais. 
 

QUESTÃO 44 
 

De acordo com o que prevê a Lei Municipal 4.609/2018 de Foz do Iguaçu, assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) A Regularização Fundiária Urbana no Município de Foz do Iguaçu (REURB) de Interesse Específico (REURB-E) 
consiste na regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por 
população de baixa renda, cuja composição da renda familiar não poderá ultrapassar a 5 (cinco) salários mínimos, 
máximos vigentes no país, declarados em ato do Poder Executivo Municipal. 
 

(B) Na REURB, o Município poderá admitir o uso misto de atividades como forma de promover a integração social e a 
geração de emprego e renda no núcleo urbano informal regularizado, desde que atendida a legislação municipal quanto 
à implantação de usos não residenciais. 

 
(C) Trata-se da legitimação de posse do mecanismo de reconhecimento da aquisição originária do direito real de 

propriedade sobre unidade imobiliária objeto da REURB. 
 

(D) Trata-se de legitimação fundiária o ato do Poder Público destinado a conferir título, por meio do qual fica reconhecida a 
posse de imóvel objeto da REURB, conversível em aquisição de direito real de propriedade na forma da legislação 
vigente, com a identificação de seus ocupantes, do tempo da ocupação e da natureza da posse. 

 

QUESTÃO 45 
 

A Lei Municipal 4.609/2018 dispõe sobre a Regularização Fundiária Urbana no Município de Foz do Iguaçu. Acerca do que 
preconiza essa legislação ordinária, assinale a alternativa INCORRETA: 

 
(A) A regularização fundiária urbana no Município de Foz do Iguaçu consiste no conjunto de medidas jurídicas, 

urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares e à titulação de seus 
ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade 
urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
 

(B) A regularização fundiária urbana promovida mediante legitimação fundiária somente poderá ser aplicada para núcleos 
urbanos informais comprovadamente existentes e consolidados há mais de 5 (cinco) anos, na data da publicação da 
referida Lei Municipal (4.609/2018). 

 
(C) A legitimação fundiária constitui forma originária de aquisição do direito real de propriedade, conferido por ato do Poder 

Público, nos termos da legislação federal vigente. 
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(D) O título de legitimação de posse não poderá ser cancelado pelo Poder Público emitente ainda que constatado que as 
condições estipuladas nesta Lei deixaram de ser satisfeitas, sendo devida indenização àquele que irregularmente se 
beneficiou do instrumento. 

   

QUESTÃO 46 
 

Acerca da Regularização Fundiária Urbana no Município de Foz do Iguaçu - REURB, prevista na Lei Municipal 4.609/2018, 
assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) O Município poderá criar câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos, inclusive mediante celebração 

de ajustes com o Tribunal de Justiça do Estado, as quais deterão competência para dirimir conflitos relacionados à 
REURB, mediante solução judicial e litigiosa quando se tratarem de causas de alta complexidade. 
 

(B) Na REURB, caberá ao Poder Público competente implementar a infraestrutura essencial, os equipamentos comunitários 
previstos nos projetos de regularização, assim como arcar com os ônus de sua manutenção, sendo vedado fazê-lo por 
meio da administração pública indireta. 

 
(C) Concluída a REURB, serão incorporadas automaticamente ao patrimônio público as vias públicas, as áreas destinadas 

ao uso comum do povo, os prédios públicos e os equipamentos urbanos, na forma indicada no projeto de regularização 
fundiária aprovado. 

 
(D) Para que seja aprovada a REURB de núcleos urbanos informais, ou de parcela deles, situados em áreas de riscos 

geotécnicos, de inundações ou de outros riscos especificados em lei, ficam dispensados os estudos, dada a 
desnecessidade de se examinar a possibilidade de eliminação, de correção ou de administração de riscos na parcela 
por eles afetada. 

 

QUESTÃO 47 
 

A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:  

 
(A) A soberania; a cidadania; a dignidade da pessoa humana; os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; o 

pluralismo político. 
 

(B) A soberania; a garantia do desenvolvimento social; a dignidade da pessoa humana; os valores sociais do trabalho e da 
livre iniciativa; o pluralismo político. 

 

(C) A soberania; a cidadania; a promoção do bem de todos; os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; o pluralismo 
político. 

 

(D) A soberania; a cidadania; a dignidade da pessoa humana; os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; a 
erradicação da pobreza. 

 

QUESTÃO 48 
 

De acordo com o que prevê o artigo quinto da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, 
à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Em se tratando dos direitos e garantias fundamentais previstos no 
texto constitucional, assinale a alternativa INCORRETA:  

 
(A) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 

 
(B) São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, sendo vedado qualquer direito a 

indenização pelo dano moral decorrente de sua violação. 
 

(C) É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, 
salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação 
criminal ou instrução processual penal. 

 
(D) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, 

desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso 
à autoridade competente. 

 

QUESTÃO 49 

 
De acordo com as disposições constitucionais acerca da nacionalidade, assinale a alternativa CORRETA:  

 
(A) São brasileiros natos os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais 

de dez anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. 
 

(B) São brasileiros naturalizados os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam 
registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em 
qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. 
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(C) São brasileiros natos os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais 
de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. 
 

(D) São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a 
serviço da República Federativa do Brasil. 

 

QUESTÃO 50 
 

De acordo com o que prevê a Constituição Federal, a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência. Acerca das disposições constitucionais sobre a administração pública, assinale a 
alternativa INCORRETA:  

 
(A) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros natos ou naturalizados que preencham os 

requisitos estabelecidos em lei, sendo vedado aos estrangeiros. 
 

(B) A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas 
e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 

 
(C) As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em 

comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em 
lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 

 
(D) É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 51 
 

De acordo com a Lei Complementar nº 7/1991 do município de Foz do Iguaçu-PR, classifique as definições apresentadas 
a seguir e relacione os conceitos descritos e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a 
sequência CORRETA: 
 

I. Alvará de Construção, Reforma, Demolição ou outros serviços de edificação. 
II. Alvará de Localização e Funcionamento. 

III. Certidão. 
IV. Licença. 

 
(    ) Documento fornecido pela Prefeitura para informar parâmetros urbanísticos e de construção, autorizando a 

execução de certas obras. 
 

(    ) Documento que autoriza o funcionamento de uma determinada atividade sujeita a regulamentação por lei. 
 

(    ) Documento que reproduz peças processuais ou atesta as disposições que estejam em concordância com a Lei 
Complementar nº 7/1991. 

 
(    ) Documento expedido pela Prefeitura Municipal que autoriza a execução de obras, em conformidade com o 

Código de Edificações e Obras e sujeito à sua fiscalização. 

 
(A) II, IV, III e I. 
(B) II, IV, I e III. 
(C) IV, II, I e III. 
(D) IV, II, III e I. 

 

QUESTÃO 52 
 

Sobre os usos do solo urbano, conforme estabelece a Lei Complementar nº 276/2017 do município de Foz do Iguaçu-PR, 
é CORRETO afirmar que: 

 
I. Uso Permitido é o uso adequado às zonas, com restrições. 

 
II. Uso Permissível compreende as atividades cujo grau de adequação à zona ou setor dependerá da análise da 

Comissão Técnica de Zoneamento e Uso do Solo – CTU – de que trata o art. 8º desta Lei Complementar, ou 
regulamentação específica para cada caso. 

 
III. Uso Proibido compreende as atividades que, por sua categoria, porte ou natureza, são nocivas, perigosas, 

incômodas e incompatíveis com as finalidades urbanísticas da zona ou setor correspondente. 
 
Está(ão) CORRETA(S) a(s) assertiva(s): 

 
(A) I, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
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(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III. 

 

QUESTÃO 53 
 

A Lei Complementar nº 3/1991 do município de Foz do Iguaçu-PR estabelece que: 
 

(A) Nos terrenos de esquina, os muros terão canto chanfrado de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) em cada 
testada, a partir do ponto de encontro das duas testadas. 
 

(B) Quando muros forem construídos e executados com material que vede a visão, terão, no máximo, 1,00m (um metro) de 
altura. 

 
(C) Os proprietários de imóveis que tenham frente para ruas pavimentadas ou com meio-fio e sarjeta, são obrigados a 

pavimentar os passeios à frente de seus lotes, sendo que os passeios terão a declividade transversal de 20% (vinte por 
cento), de acordo com os padrões do órgão de planejamento do município. 

 
(D) Será obrigatório o canto chanfrado quando os muros forem construídos com grades, de forma a garantir a visibilidade. 
 

QUESTÃO 54 
 

Sobre as vistorias, a Lei Complementar nº 3/1991 do município de Foz do Iguaçu-PR estabelece que: 
 

I. Os engenheiros e fiscais da Prefeitura terão acesso a todas as obras mediante a apresentação de prova de 
identidade, independentemente de qualquer outra formalidade. 
 

II. Os funcionários investidos em função fiscalizadora poderão, observadas as formalidades legais, inspecionar 
bens e papéis de qualquer natureza, desde que constituam objeto da presente legislação. 

 
III. A Prefeitura emitirá, quando da fiscalização das obras, um Selo Identificador da regularidade das obras 

edificadas no âmbito do Município. Serão adotados dois tipos de selos, o selo de cor verde para as obras com o 
Alvará de Construção regular e o selo de cor vermelha para as obras com irregularidades. 

 
IV. A edificação poderá ser ocupada sem que seja procedida a vistoria pela Prefeitura e expedido o respectivo 

Certificado de Conclusão de Obra - Carta de Habitação. 
 

V. O Certificado de Conclusão de Obra será expedido quando a edificação tiver condições de habitabilidade, 
mesmo sem o funcionamento das instalações hidro-sanitárias, elétricas e de combate a incêndios. 

 
Está(ão) CORRETA(S) a(s) assertiva(s): 

 
(A) I, II e III, apenas. 
(B) III, IV e V, apenas. 
(C) I, III, IV e V, apenas. 
(D) I, II, III, IV e V. 

 

QUESTÃO 55 
 

A emissão de um documento com a decisão proferida, pela autoridade administrativa competente do ente público, dando 
encaminhamento ou solução a um pedido submetido à apreciação, podendo ser favorável ou desfavorável, aprovando ou 
desaprovando, autorizando ou desautorizando, deferindo ou indeferindo, à pretensão solicitada é denominado(a) como: 
 

(A) Instrução Normativa. 
(B) Requerimento. 
(C) Despacho. 
(D) Ata. 
 

QUESTÃO 56 
 

Na elaboração de uma correspondência destinada a um Conselheiro do Tribunal de Contas, é CORRETO utilizar o 
seguinte pronome de tratamento: 
 

(A) Vossa Reverendíssima. 
(B) Vossa Excelência. 
(C) Vossa Eminência. 
(D) Vossa Magnificência. 

 

QUESTÃO 57 

 
O termo ―Autuação‖ é aquele que caracteriza: 
 

(A) A abertura do processo, devendo ser observados os documentos cujo conteúdo esteja relacionado a ações e 
operações contábeis financeiras, ou que requeiram análises, informações, despachos e decisões de diversas unidades 
organizacionais de uma instituição. 



Cargo: AGENTE FISCAL JÚNIOR                                                       Página 

-14- 

(B) A união definitiva e irreversível de um ou mais documentos a um outro processo (considerado principal), desde que 
pertencentes a um mesmo interessado e que contenham o mesmo assunto. 
 

(C) A reprodução dos dados do documento, feita em sistema próprio, destinado a controlar a movimentação do processo e 
fornecer dados de suas características fundamentais aos interessados. 

 
(D) Uma modalidade de comunicação interna utilizada para encaminhar mensagens sucintas e de caráter informativo.  

 

QUESTÃO 58 

 
De acordo com a Lei Complementar nº 17/1993 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do município de Foz do 
Iguaçu-PR, analise as afirmativas apresentadas a seguir e marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas sobre as 
responsabilidades dos servidores públicos e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a 
sequência CORRETA: 

 
(    ) A responsabilidade civil decorre do ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao 

erário ou a terceiros. 
 

(    ) A responsabilidade penal resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. 
 

(    ) A responsabilidade administrativa abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor público, nessa 
qualidade.  

 
(    ) A responsabilidade civil ou administrativa do servidor público será afastada no caso de absolvição criminal que 

negue a existência de fato ou a sua autoria. 
 

(A) V, F, V, F. 
(B) V, F, F, V. 
(C) F, V, V, F. 
(D) F, V, F, V. 

 

QUESTÃO 59 
 

Sobre o comportamento no ambiente de trabalho, de acordo com o Estatuto dos Servidores do município de Foz do 
Iguaçu-PR, assinale a assertiva INCORRETA: 
 

(A) Configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor público ao serviço, por mais de 90 (noventa) dias 
consecutivos. 
 

(B) São assegurados ao servidor público os direitos de associação profissional e o de greve na forma que a Lei Federal 
dispuser. 

 
(C) Por motivo de crença religiosa, orientação sexual ou de convicção filosófica, nenhum servidor público poderá ser 

privado de quaisquer de seus direitos, sofrer discriminação em sua vida funcional, nem eximir-se do cumprimento de 
seus deveres. 

 
(D) Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade 

instauradora do processo, sempre que julgar necessário, poderá ordenar o seu afastamento do cargo, pelo prazo de até 
60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração. 

 

QUESTÃO 60 

 
De acordo com a Lei nº 8.112/1990 que dispõe sobre o regime jurídico dos Servidores Públicos, avalie as assertivas 
apresentadas a seguir: 
 

I. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório 
por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação 
para o desempenho do cargo, observados os seguinte fatores de assiduidade, disciplina, capacidade de 
iniciativa, produtividade e responsabilidade. 
 

II. A demissão será aplicada nos seguintes casos de crime contra a administração pública, improbidade 
administrativa, incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição e insubordinação grave em serviço. 

 
III. A demissão será aplicada nos seguintes casos de ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em 

legítima defesa própria ou de outrem, aplicação irregular de dinheiros públicos, revelação de segredo do qual se 
apropriou em razão do cargo, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional, corrupção e 
acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. 

 
Está(ão) CORRETA(S) a(s) assertiva(s): 

 
(A) I, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III. 



Cargo: AGENTE FISCAL JÚNIOR                                                       Página 

-15- 

QUESTÃO 61 

 
São todos deveres do servidor público, de acordo com a Lei Complementar nº 17/1993 – Estatuto dos Servidores do 
município de Foz do Iguaçu-PR, EXCETO: 
 

(A) Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. 
(B) Praticar usura sob qualquer de suas formas. 
(C) Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. 
(D) Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. 

 

QUESTÃO 62 
 

De acordo com a Lei Complementar nº 17/1993 – Estatuto dos Servidores do município de Foz do Iguaçu-PR, ao servidor 
público é proibido: 
 

(A) Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. 
(B) Ser assíduo e pontual ao serviço. 
(C) Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. 
(D) Representar contra ilegalidade, abuso do poder, ato omissivo ou comissivo. 

 

QUESTÃO 63 
 

O uso habitacional são edificações destinadas a Habitação permanente ou transitória. A este respeito, a Lei 
Complementar nº 276/2017 do município de Foz do Iguaçu-PR, faz uma classificação de acordo com o uso. Neste sentido, 
relacione os conceitos descritos e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a sequência 
CORRETA: 
 

I. Habitação Coletiva. 
II. Habitação em Série. 

III. Habitação de Uso Institucional. 
IV. Habitação Transitória. 
V. Habitação Econômica. 

 
(    ) Edificação destinada à assistência social, onde se abrigam estudantes, crianças, idosos e necessitados, tais 

como creches, asilos e similares. 
 

(    ) Edificação destinada a servir de moradia a mais de uma família, em unidades autônomas, superpostas (prédio 
com apartamentos). 

 
(    ) Edificação destinada a moradia unifamiliar com metragem de até 70m² (setenta metros quadrados), térrea e que 

seja o único imóvel do proprietário.  
 
(    ) Edificação com unidades habitacionais onde se recebem hóspedes mediante remuneração. 
 
(    ) Edificação com mais de 3 (três) unidades autônomas de residências unifamiliares, agrupadas contíguas e 

horizontais, paralelas ou transversais ao alinhamento predial. 
 

(A) IV, I, V, III e II. 
(B) III, I, II, IV e V. 
(C) IV, I, II, III e V. 
(D) III, I, V, IV e II. 

 

QUESTÃO 64 

 
De acordo com a Lei Complementar nº 7/1991 do município de Foz do Iguaçu-PR, avalie as assertivas apresentadas a 
seguir: 
 

I. É expressamente proibido perturbar o sossego público com ruídos ou sons excessivos, evitáveis, tais como a 
realização de shows musicais ao vivo através de aparelhos mecânicos, executados em restaurantes, bares e 
similares, nas proximidades de edificações residenciais, antes de tomadas as precauções necessárias quanto ao 
isolamento acústico, previstas no Código de Edificações e Obras. 
 

II. É expressamente proibido perturbar o sossego público com ruídos ou sons excessivos, tais como o uso de 
apitos entre as 20 (vinte) horas do dia anterior e as 7 (sete) horas do dia posterior. 

 
III. É proibido executar qualquer trabalho ou serviço que produza ruído, antes das 7 horas e depois das 20 horas, 

nas proximidades de hospitais, escolas, asilos e edificações residenciais. 
 
Está(ão) CORRETA(S) a(s) assertiva(s): 

 
(A) I, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III. 
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QUESTÃO 65 

 
De acordo com a Lei Complementar nº 3/1991 do município de Foz do Iguaçu-PR, avalie as assertivas apresentadas a 
seguir: 
 

I. O prazo de validade de aprovação do projeto de arquitetura é de 12 (doze) meses. Após este prazo, caso não 
tenha pedido o alvará de construção correspondente, o interessado deverá requerer ao Poder Público uma nova 
análise do projeto e para tal deverá anexar mais um jogo de cópias, além de uma cópia do projeto aprovado 
anteriormente e respectivo requerimento. 
 

II. Ficam dispensadas de aprovação de projeto, ficando porém sujeitos à apresentação de croquis e expedição do 
Alvará, as construções de dependências não destinadas a moradia ou uso comercial e industrial, tais como: 
talheiros, galpões para depósitos, viveiros, galinheiros ou similares, desde que não ultrapassem a área de 30 m² 
(trinta metros quadrados). 

 
III. A prefeitura Municipal terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para aprovação do Projeto Definitivo e expedição 

do Alvará de Construção, a contar da data da entrada do requerimento no Serviço de Protocolo ou da última 
chamada para esclarecimentos, desde que o projeto apresentado esteja em condições de aprovação. 

 
Está(ão) CORRETA(S) a(s) assertiva(s): 

 
(A) I, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III. 

 

QUESTÃO 66 

 
Para as áreas de recreação e sócio-recreativas, a Lei Complementar nº 276/2017 do munícipio de Foz do Iguaçu-PR 
estabelece que: 
  

I. As áreas de recreação deverão formar um espaço contínuo e permitir, na projeção horizontal, inscrição de um 
círculo com diâmetro mínimo de 4,00m² (quatro metros quadrados) e não poderão estar localizadas em áreas 
correspondentes aos recuos frontais mínimos obrigatórios ou serem cobertas em mais de 70% (setenta por 
cento) de sua superfície. 
 

II. Residências em série a partir de 10 (dez) unidades e conjuntos residenciais deverão possuir área de recreação na 
equivalência de no mínimo 4m² (quatro metros quadrados) por unidade de moradia, podendo localizar-se, se 
descoberta, nos recuos. 

 
III. Em todos os empreendimentos de base comercial e de serviços com mais de 2.000,00 m² (dois mil metros 

quadrados), exige-se uma área sócio-recreativa calculada na base de 1,00 m² (um metro quadrado) por cada 
50,00m² (cinquenta metros quadrados) de área das unidades comerciais ou de serviços, ficando excluídos desta 
condição os barracões com uso exclusivo para depósitos. 

 
Está(ão) CORRETA(S) a(s) assertiva(s): 

 
(A) I, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III. 

 

QUESTÃO 67 

 
Os princípios constitucionais da administração pública direta e indireta encontram-se estabelecidos no artigo 37 da 
Constituição Federal e no artigo 27 da Constituição Estadual do Estado do Paraná. A este respeito, resguardar o 
interesse público na tutela dos bens da coletividade, exigindo que o agente público paute sua conduta por padrões éticos 
que têm por fim último alcançar a consecução do bem comum, independentemente da esfera de poder ou do nível 
político-administrativo da Federação em que atue, retrata o princípio da: 
 

(A) Legalidade. 
(B) Moralidade. 
(C) Publicidade. 
(D) Eficiência. 

 

QUESTÃO 68 

 
Com o intuito de preservar e proteger os recursos hídricos do município de Foz do Iguaçu-PR, a Lei Complementar                      
nº 276/2017 estabelece que: 

 
I. Todos os lotes às margens, ou que possuam cursos d’água naturais deverão prever uma faixa non aedificandi e 

de proteção de no mínimo 30m (trinta metros) para cada lado das margens, observadas as disposições da Lei de 
Parcelamento do Solo Urbano e do Código Florestal sobre a matéria. 
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II. Ao longo das margens dos principais cursos d’água do Município, observar-se-ão uma faixa de proteção, salvo 
maiores exigências da legislação, superior a 200m (duzentos metros) para os Rios Paraná e Iguaçu. 
 

III. Ao longo das margens dos principais cursos d’água do Município, observar-se-ão uma faixa de proteção, salvo 
maiores exigências da legislação, superior a 100m (cem metros) para o Rio Tamanduá e para o Arroio 
Corredeiras. 

 
Está(ão) CORRETA(S) a(s) assertiva(s): 

 
(A) I, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III. 

 

QUESTÃO 69 

 
Segundo os critérios de estruturação urbana ou zoneamento, a Lei Complementar nº 276/2017 estabelece as seguintes 
regras para o município de Foz do Iguaçu-PR: 

 
I. As áreas do perímetro urbano do Município de Foz do Iguaçu, conforme o Mapa de Zoneamento de Uso e 

Ocupação do Solo Urbano - Anexo III (da Lei Complementar nº 276/2017), ficam divididas em zonas, podendo 
estas serem divididas em setores, sendo denominadas, Zonas Residenciais, Zonas de Comércio e Serviços, 
Zonas Turísticas, Zonas Especiais, Zonas Empresariais e Industriais e Eixos Viários de Bairros - EVB. 
 

II. Os condomínios fechados, quando margearem as vias Estruturais, Conectoras, Coletoras e Eixos Viários de 
Bairros - EVB, devem ter uma testada de acesso ao condomínio de até 30m (trinta metros) e o restante da área 
deverá manter afastamento mínimo de 50m (cinquenta metros) de profundidade, com uso e parâmetros 
construtivos e urbanísticos de acordo com a localização do empreendimento. 

 
III. Para a construção de habitações geminadas ou em série, perpendiculares ao alinhamento, exigir-se-á que o 

terreno tenha a testada 50% (cinquenta por cento) maior do que aquela fixada para a zona em que se localizar a 
construção. 

 
Está(ão) CORRETA(S) a(s) assertiva(s): 

 
(A) I, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III. 

 

QUESTÃO 70 

 
A Lei Complementar nº 3/1991 do município de Foz do Iguaçu-PR estabelece regras para a expedição e concessão do 
HABITE-SE. A esse respeito, analise as assertivas apresentadas a seguir: 
 

I. O Habite-se é um documento expedido pelo Órgão Sanitário Estadual, que atesta a existência de condições de 
salubridade mínima do imóvel a ser habitado. 
 

II. A análise da conclusão da obra, para expedição do Habite-se, no caso de Habitação Unifamiliar, será realizado 
pela Prefeitura. 

 
III. A análise, aprovação e vistoria realizadas na época da conclusão da obra serão efetuadas em conjunto, pela 

Prefeitura e pelo Órgão Sanitário Estadual, quando se tratar de multiresidenciais, comerciais e de serviço, 
indústrias, locais de reunião e afluência de público, educacionais, de saúde e outras edificações especiais. 

 
IV. Quando da emissão do Certificado de Conclusão de Obras, o interessado poderá requerer o documento Habite-

se, que será emitido no prazo de 30 (trinta) dias após a apresentação de Certificado de Conclusão de Obra. 

 
Está(ão) CORRETA(S) a(s) assertiva(s): 

 
(A) II, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I, II e III, apenas. 
(D) I, II, III e IV. 

 

QUESTÃO 71 
 

Sobre a legislação de zoneamento de uso do solo e ocupação do solo do município de Foz do Iguaçu-PR – Lei 
Complementar nº 276/2017, analise o trecho apresentado a seguir: 
 
―A Zona de Restrição à Ocupação - ZRO é uma faixa de _________________ em torno do Aterro Sanitário Municipal de 
Foz do Iguaçu, que é uma área destinada à decomposição final de resíduos sólidos gerados pela atividade humana, nele 
são dispostos resíduos domésticos, comerciais, da indústria de construção, e também resíduos sólidos retirados do 
esgoto‖. 



Cargo: AGENTE FISCAL JÚNIOR                                                       Página 

-18- 

Marque a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna: 
 

(A) 30m (trinta metros). 
(B) 50m (cinquenta metros). 
(C) 100m (cem metros). 
(D) 200m (duzentos metros). 

 

QUESTÃO 72 

 
De acordo com a Lei Complementar nº 276/2017 do município de Foz do Iguaçu-PR, são todas classificadas como Zonas 
de Interesse Estratégico (ZIE), EXCETO: 

 
(A) Zona da Área da Ponte Internacional da Amizade (BR-PY). 
(B) Zona da Área da Ponte Internacional da Fraternidade (BR-AR). 
(C) Zona do 34º Batalhão de Infantaria Motorizada. 
(D) Zona da Itaipu Binacional. 

 

QUESTÃO 73 
 

De acordo com a Lei Complementar nº 7/1991 do município de Foz do Iguaçu-PR, os hotéis, restaurantes, bares, cafés, 
botequins e estabelecimentos congêneres deverão observar o seguinte: 
 

I. A lavagem de louça e talheres deverá se fazer com o uso de água mineral. 
II. A higienização da louça e talheres deverá ser feita com água fervente. 

III. Os guardanapos e toalhas serão de uso coletivo. 
IV. O uso de toalha de papel descartável. 
V. A higienização dos sanitários deverá ser realizada, no mínimo, uma vez por semana. 

 
Está(ão) CORRETA(S) a(s) assertiva(s): 

 
(A) I e IV, apenas. 
(B) IV, apenas. 
(C) II e IV, apenas. 
(D) I, II, III, IV e V. 

 

QUESTÃO 74 
 

Sobre os divertimentos públicos descritos na Lei Complementar nº 7/1991 do município de Foz do Iguaçu-PR, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

 

(A) Os bilhetes de entrada poderão ser vendidos por preço superior ao anunciado e em número excedente à lotação do 
teatro, circo ou sala de espetáculos. 
 

(B) Não será fornecida licença para a realização de jogos ou diversões ruidosas em locais compreendidos em área formada 
por um raio de 100 (cem) metros de hospitais, casas de saúde ou maternidade. 

 
(C) Na localização de "danceterias" ou de estabelecimentos de diversão noturna, a Prefeitura terá sempre em vista o 

sossego e o decoro da população, observadas as disposições do Código de Edificações e Obras, quanto ao isolamento 
acústico. 

 
(D) Os espetáculos, bailes ou festas de caráter público dependem, para serem realizados, de prévia licença da Prefeitura. 

 

QUESTÃO 75 

 
Para efeito de classificação de uso de indústria, segundo a natureza das atividades nela contida, a Lei Complementar                    
nº 276/2017 estabelece a referida classificação em categorias. Nesse sentido, relacione os conceitos descritos a seguir e, 
em seguida, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a sequência CORRETA: 

 
I. Perigosas. 

II. Incômodas. 
III. Nocivas. 
IV. Adequadas. 

 
(    ) As que são compatíveis com a finalidade urbanística da zona e não sejam perigosas, incômodas ou nocivas.  

 
(    ) As que impliquem manipulação de ingredientes, matérias-primas ou processos que prejudiquem a saúde ou 

cujos resíduos possam poluir a atmosfera, cursos d’água e solo. 
 

(    ) As que possam dar origem a explosões, incêndios, trepidações, produção de gases, poeiras, exalações e 
detritos danosos à saúde ou que, eventualmente, possam pôr em perigo pessoas ou propriedades 
circunvizinhas. 

 
(    ) As que possam produzir ruídos, trepidações, gases, poeiras, exalações ou conturbações no tráfego que 

possam causar incômodos à vizinhança. 
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(A) IV, III, I e II. 
(B) IV, I, III e II. 
(C) II, III, I e IV. 
(D) II, I, III e IV. 

 

QUESTÃO 76 
 

De acordo com o Decreto nº 25.965/2017 do município de Foz do Iguaçu-PR, avalie as assertivas apresentadas a seguir 
sobre as normas de licença sanitária: 
 

I. O licenciamento sanitário deverá ser requerido sempre que houver alteração do grau de risco da atividade 
econômica. 
 

II. Os estabelecimentos comerciais de interesse à saúde que possuam veículos deverão informá-los no momento 
do protocolo no ato de solicitação de Licença Sanitária. 

 
III. Poderá ser expedida licença sanitária para endereços declarados como sendo domicílio tributário. 

 
IV. O prazo de validade da licença sanitária será de 12 (doze) meses. 

 
V. A autoridade sanitária, no desempenho de suas atribuições e atendidas as formalidades legais, tem livre acesso, 

em qualquer dia e hora, a estabelecimentos, ambientes e serviços de interesse direto ou indireto à saúde, para 
inspeção e aplicação de medidas de controle sanitário. 

 
Está(ão) INCORRETA(S) a(s) assertiva(s): 

 
(A) I e III, apenas. 
(B) III, apenas. 
(C) II e IV, apenas. 
(D) II e V, apenas. 

 

QUESTÃO 77 
 

De acordo com os Anexos I e II do Decreto nº 25.965/2017 do município de Foz do Iguaçu-PR, classifique as Atividades 
Econômicas de Alto Risco e de Baixo Risco: 
 

 
A – Atividades de Alto Risco. 
 
B – Atividades de Baixo Risco. 

(    ) Imunização e controle de pragas. 
(    ) Educação infantil – creche. 
(    ) Serviços ambulantes de alimentação.  
(    ) Coleta de resíduos perigosos. 
(    ) Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis. 
(    ) Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 

(A) A, B, A, A, B, B. 
(B) B, A, B, B, A, A. 
(C) A, B, B, A, B, B. 
(D) A, A, B, B, A, B. 

 

QUESTÃO 78 
 

A Lei Complementar nº 7/1991 do município de Foz do Iguaçu-PR estabelece que é proibido fumar em estabelecimentos 
públicos fechados, onde for obrigatório o trânsito ou permanência de pessoas. A este respeito, avalie a afirmativa 
apresentada a seguir: 
 
―Nos locais em que se aludem os incisos dos Artigo 32 da Lei Complementar nº 7/1991, é obrigatória a fixação de 
cartazes ou avisos indicativos da proibição de fumar, em posição de fácil visibilidade, na proporção de 01 (um) cartaz ou 
aviso para cada __________________________‖. 
 
Marque a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna: 
 

(A) 10 m2 (dez metros quadrados). 
(B) 30 m2 (trinta metros quadrados). 
(C) 50 m2 (cinquenta metros quadrados). 
(D) 100 m2 (cem metros quadrados). 

 

 

As questões nº 79 e 80 deverão ser respondidas com base nos dados apresentados a seguir: 

 
Considerando-se os critérios para o controle de estoque, avalie a movimentação do estoque apresentada a seguir: 
 

 01/01/2018 – Não haviam saldos em estoque. 

 05/01/2018 – Aquisição de 120 unidades ao custo unitário de R$ 30,00. 
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 10/01/2018 – Aquisição de 180 unidades ao custo unitário de R$ 25,00. 

 12/01/2018 – Aquisição de 150 unidades ao custo unitário de R$ 35,00. 

 15/01/2018 – Baixa do estoque de 160 unidades. 

 25/01/2018 – Baixa do estoque de 200 unidades. 
 

QUESTÃO 79 
 

O valor do estoque final após o registro das entradas e saídas, pelo método PEPS (Primeiro que entra é o primeiro que 
saí) como critério de mensuração do estoque, é de: 
 

(A) R$ 2.250,00. 
(B) R$ 2.670,00. 
(C) R$ 2.700,00. 
(D) R$ 3.150,00. 

 

QUESTÃO 80 
 

O valor do estoque final após o registro das entradas e saídas, pelo método PMPM (Preço Médio Ponderado Móvel) como 
critério de mensuração do estoque, é de: 
 

(A) R$ 2.250,00. 
(B) R$ 2.430,00. 
(C) R$ 2.670,00. 
(D) R$ 2.700,00. 
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