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3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração 

das questões está correta. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Despedida 
Rubem Braga 
 
E no meio dessa confusão alguém partiu sem se 
despedir; foi triste. Se houvesse uma despedida talvez 
fosse mais triste, talvez tenha sido melhor assim, uma 
separação como às vezes acontece em um baile de 
carnaval – uma pessoa se perde da outra, procura-a 
por um instante e depois adere a qualquer cordão. É 
melhor para os amantes pensar que a última vez que 
se encontraram se amaram muito – depois apenas 
aconteceu que não se encontraram mais. Eles não se 
despediram, a vida é que os despediu, cada um para 
seu lado – sem glória nem humilhação. 
Creio que será permitido guardar uma leve tristeza, e 
também uma lembrança boa; que não será proibido 
confessar que às vezes se tem saudades; nem será 
odioso dizer que a separação ao mesmo tempo nos 
traz um inexplicável sentimento de alívio, e de 
sossego; e um indefinível remorso; e um recôndito 
despeito. 
E que houve momentos perfeitos que passaram, mas 
não se perderam, porque ficaram em nossa vida; que a 
lembrança deles nos faz sentir maior a nossa solidão; 
mas que essa solidão ficou menos infeliz: que importa 
que uma estrela já esteja morta se ela ainda brilha no 
fundo de nossa noite e de nosso confuso sonho? 
Talvez não mereçamos imaginar que haverá outros 
verões; se eles vierem, nós os receberemos 
obedientes como as cigarras e as paineiras – com 
flores e cantos. O inverno – te lembras – nos 
maltratou; não havia flores, não havia mar, e fomos 
sacudidos de um lado para outro como dois bonecos 
na mão de um titeriteiro inábil. 
Ah, talvez valesse a pena dizer que houve um 
telefonema que não pôde haver; entretanto, é possível 
que não adiantasse nada. Para que explicações? 
Esqueçamos as pequenas coisas mortificantes; o 
silêncio torna tudo menos penoso; lembremos apenas 
as coisas douradas e digamos apenas a pequena 
palavra: adeus. 
A pequena palavra que se alonga como um canto de 
cigarra perdido numa tarde de domingo. 
 
Extraído de: BRAGA, Rubem. A Traição das Elegantes. 
Editora Sabiá: Rio de Janeiro, 1967, p. 83. 
 

Questão 01  
 
Com base na leitura do texto, assinale a alternativa que 
traz a ideia principal nele desenvolvida:  

 
(A) O autor afirma que as despedidas são felizes. 

 
(B) O autor considera que, às vezes, é melhor que 

não aconteça a despedida. 
 

(C) Segundo o autor, conformamo-nos com o futuro. 
 

(D) O autor sugere que esqueçamos as vivências 
ruins e nos lembremos apenas das boas. 

 

Questão 02  
 
No período ―E no meio dessa confusão, alguém partiu 
sem se despedir; foi triste.‖, o autor utilizou o ponto-e-
vírgula. ESPECIFICAMENTE no caso do exemplo 
citado, sua função é a de:  

 
(A) Indicar o final da fala de personagem. 
(B) Marcar a separação de elementos que fazem 

parte de uma sequência. 

(C) Caracterizar uma breve pausa. 
(D) Assinalar a omissão de uma conjunção. 

 

Questão 03  
 
Em português, os períodos compostos se dividem em 
coordenados e subordinados. Esses dois tipos, por 
sua vez, subdividem-se em diversos subtipos. Com 
base nisso, relacione as orações grifadas abaixo à sua 
classificação: 

 
I. Se houvesse uma despedida talvez fosse mais 

triste. 
 

II. Creio que será permitido guardar uma leve 
tristeza. 

 
III. E que houve grandes momentos perfeitos que 

passaram. 
 

IV. Lembremos apenas as coisas douradas e 
digamos apenas a pequena palavra: adeus. 

 
V. A pequena palavra que se alonga como um 

canto de cigarra perdido numa tarde de 
domingo. 

 
a. Oração subordinada relativa. 
b. Oração coordenada aditiva. 
c. Oração subordinada substantiva objetiva 

direta. 
d. Oração subordinada condicional. 

 

(A) Id, IIc, IIIa, IVb, Va. 
(B) Id, IIc, IIIc, IVb, Va. 
(C) Id, IIc, IIIa, IVb, Vc. 
(D) Ia, IIb, IIIa, IVc, Vd. 

 

Questão 04  
 
Considerando o período ―E no meio dessa confusão 
alguém partiu sem se despedir.‖, a oração sublinhada 
é classificada como:  

 
(A) Oração coordenada adversativa. 
(B) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
(C) Oração subordinada proporcional. 
(D) Oração subordinada reduzida de infinitivo. 

 

Questão 05  
 
Na oração ―Eles não se despediram.‖, o pronome 
reflexivo desempenha função de:  

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

 

Questão 06  
 
Considere o período ―Creio que será permitido guardar 
uma leve tristeza, e também uma lembrança boa; que 
não será proibido confessar que às vezes se tem 
saudades; nem será odioso dizer que a separação ao 
mesmo tempo nos traz um inexplicável sentimento de 
alívio, e de sossego; e um indefinível remorso; e um 
recôndito despeito.‖ e assinale a alternativa que traz 
sinônimos que podem ser utilizados adequada e 
respectivamente para as palavras sublinhadas:  

 
(A) Acredito, recordação, admitir, arrependimento, 

oculto, ressentimento. 
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(B) Acredito, rememoração, dizer, rancor, 
confortável, respeito. 

 
(C) Acho, memória, falar, arrependimento, 

escondido, ódio. 
 

(D) Considero, recordação, sentir, pesar, tranquilo, 
ciúme. 
 

Questão 07  
 
Marque a alternativa que traz a pontuação que pode 
ser CORRETAMENTE empregada nas lacunas do 
período ―Hoje_ depois de comprar os materiais de 
escritório _ um grampeador_ duas resmas de papel e 
algumas canetas _ fui ao banco_ pois precisava 
transferir dinheiro para um de nossos prestadores de 
serviços_‖:  

 
(A) , – , – , . 
(B) , , ; , , . 
(C) , – , – , ? 
(D) , – , : , . 

 

Questão 08  
 
Assinale a alternativa que apresenta apenas trissílabos 
paroxítonos:  

 
(A) Aniversário, mesada. 
(B) Têmpera, fiação. 
(C) Albúmen, caixote. 
(D) Sempre, relógio. 

 

Questão 09  
 
Considerando o período ―Embora soubesse a verdade, 
preferia ignorá-la.‖, assinale a alternativa que 
apresenta, respectivamente, a classificação CORRETA 
das formas verbais grifadas: 

 
(A) Futuro do presente do indicativo, pretérito 

perfeito do indicativo. 
 
(B) Pretérito imperfeito do indicativo, presente do 

subjuntivo. 
 

(C) Futuro do subjuntivo, pretérito mais-que perfeito 
do indicativo. 

 
(D) Pretérito do subjuntivo, pretérito imperfeito do 

indicativo. 
 

Questão 10  
 
Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de 
crase é INCORRETAMENTE usado:  

 
(A) Contamos a verdade à professora. 

 
(B) Os familiares prepararam a festa de aniversário 

às escondidas. 
 

(C) Às dez horas que se seguiram ao incêndio 
foram caóticas. 

 
(D) Às vezes, neva no Brasil. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Como nasce uma história 
Fernando Sabino 
 
Quando cheguei ao edifício, tomei o elevador que 
serve do primeiro ao décimo quarto andar. Era pelo 
menos o que dizia a tabuleta no alto da porta. 
— Sétimo — pedi. 
Eu estava sendo aguardado no auditório, onde faria 
uma palestra. Eram as secretárias daquela companhia 
que celebravam o Dia da Secretária e que, 
desvanecedoramente para mim, haviam-me incluído 
entre as celebrações. 
A porta se fechou e começamos a subir. Minha 
atenção se fixou num aviso que dizia: 
É expressamente proibido os funcionários, no ato da 
subida, utilizarem os elevadores para descerem. 
Desde o meu tempo de ginásio sei que se trata de 
problema complicado, este do infinitivo pessoal. 
Prevaleciam então duas regras mestras que deveriam 
ser rigorosamente obedecidas, quando se tratava do 
uso deste traiçoeiro tempo de verbo. O diabo é que as 
duas não se complementavam: ao contrário, em certos 
casos francamente se contradiziam. Uma afirmava que 
o sujeito, sendo o mesmo, impedia que o verbo se 
flexionasse. Da outra infelizmente já não me lembrava. 
Bastava a primeira para me assegurar de que, no caso, 
havia um clamoroso erro de concordância. 
Mas não foi o emprego pouco castiço do infinito 
pessoal que me intrigou no tal aviso: foi estar ele 
concebido de maneira chocante aos delicados ouvidos 
de um escritor que se preza. 
Ah, aquela cozinheira a que se refere García Márquez, 
que tinha redação própria! Quantas vezes clamei, 
como ele, por alguém que me pudesse valer nos 
momentos de aperto, qual seja o de redigir um 
telegrama de felicitações. Ou um simples aviso como 
este: 
É expressamente proibido os funcionários… 
Eu já começaria por tropeçar na regência, teria de 
consultar o dicionário de verbos e regimes: não seria 
aos funcionários? E nem chegaria a contestar a 
validade de uma proibição cujo aviso se localizava 
dentro do elevador e não do lado de fora: só seria lido 
pelos funcionários que já houvessem entrado e 
portanto incorrido na proibição de pretender descer 
quando o elevador estivesse subindo. Contestaria 
antes a maneira ambígua pela qual isto era expresso: 
… no ato da subida, utilizarem os elevadores para 
descerem. 
Qualquer um, não sendo irremediavelmente burro, 
entenderia o que se pretende dizer neste aviso. Pois 
um tijolo de burrice me baixou na compreensão, 
fazendo com que eu ficasse revirando a frase na 
cabeça: descerem, no ato da subida? Que quer dizer 
isto? E buscava uma forma simples e correta de 
formular a proibição: 
É proibido subir para depois descer. 
É proibido subir no elevador com intenção de descer. 
É proibido ficar no elevador com intenção de descer, 
quando ele estiver subindo. 
Descer quando estiver subindo! Que coisa difícil, meu 
Deus. Quem quiser que experimente, para ver só. Tem 
de ser bem simples: 
Se quiser descer, não tome o elevador que esteja 
subindo. 
Mais simples ainda: 
Se quiser descer, só tome o elevador que estiver 
descendo. 
De tanta simplicidade, atingi a síntese perfeita do que 
Nelson Rodrigues chamava de óbvio ululante, ou seja, 
a enunciação de algo que não quer dizer 
absolutamente nada: 
Se quiser descer, não suba. 
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Tinha de me reconhecer derrotado, o que era 
vergonhoso para um escritor. 
Foi quando me dei conta de que o elevador havia 
passado do sétimo andar, a que me destinava, já 
estávamos pelas alturas do décimo terceiro. 
— Pedi o sétimo, o senhor não parou! — reclamei. 
O ascensorista protestou: 
— Fiquei parado um tempão, o senhor não desceu. 
Os outros passageiros riram: 
— Ele parou sim. Você estava aí distraído. 
— Falei três vezes, sétimo! sétimo! sétimo!, e o senhor 
nem se mexeu — reafirmou o ascensorista. 
— Estava lendo isto aqui — respondi idiotamente, 
apontando o aviso. 
Ele abriu a porta do décimo quarto, os demais 
passageiros saíram. 
— Convém o senhor sair também e descer noutro 
elevador. A não ser que queira ir até o último andar e 
na volta descer parando até o sétimo. 
— Não é proibido descer no que está subindo? 
Ele riu: 
— Então desce num que está descendo. 
— Este vai subir mais? — protestei: — Lá embaixo 
está escrito que este elevador vem só até o décimo 
quarto. 
— Para subir. Para descer, sobe até o último. 
— Para descer sobe? 
Eu me sentia um completo mentecapto. Saltei ali 
mesmo, como ele sugeria. Seguindo seu conselho, 
pressionei o botão, passando a aguardar um elevador 
que estivesse descendo. 
Que tardou, e muito. Quando finalmente chegou, só 
reparei que era o mesmo pela cara do ascensorista, 
recebendo-me a rir: 
— O senhor ainda está por aqui? 
E fomos descendo, com parada em andar por andar. 
Cheguei ao auditório com 15 minutos de atraso. Ao fim 
da palestra, as moças me fizeram perguntas, e uma 
delas quis saber como nascem as minhas histórias. 
Comecei a contar: 
— Quando cheguei ao edifício, tomei o elevador que 
serve do primeiro ao décimo quarto andar. Era pelo 
menos o que dizia a tabuleta no alto da porta. 
 
Texto extraído de: SABINO, Fernando. A Volta Por 
Cima. Editora Record: Rio de Janeiro, 1990, p. 137. 
 

Questão 11  
 
Assinale a alternativa que traz informações que 
condizem com o texto:  

 
(A) O autor tomou o elevador para ir até o décimo 

sétimo andar. 
 

(B) O autor considera simples o uso do infinitivo 
pessoal. 

 
(C) O autor não conseguiu reformular de maneira 

simples o que o aviso da tabuleta dizia.  
 

(D) O autor chegou na hora marcada ao auditório 
onde eram realizadas as celebrações. 

 

Questão 12  
 
Releia os fragmentos a seguir e, em seguida, assinale 
a alternativa CORRETA quanto ao emprego de ―que‖:  

 
I. ―Minha atenção se fixou num aviso que dizia 

[...]‖. 
 

II. ―Desde o meu tempo de ginásio sei que se 
trata de problema complicado [...]‖. 

(A) Em I, o item lexical “que” funciona como 
pronome relativo, já que introduz uma oração 
explicativa. 
 

(B) Em II, o item lexical “que” funciona como 
conjunção, visto que liga a oração principal à 
subordinada substantiva objetiva direta. 

 
(C) Em I, o item lexical “que” funciona como 

pronome relativo, introduzindo uma oração 
subordinada substantiva restritiva. 

 
(D) Em II, o item lexical “que” funciona como 

pronome relativo cujo papel é somente ligar 
duas orações. 
 

Questão 13  
 
No trecho ―Sentei ali mesmo, como ele sugeria.‖, o 
conectivo ―como‖ introduz uma oração adverbial 
indicativa de: 

 
(A) Comparação. 
(B) Causa. 
(C) Conformidade. 
(D) Conclusão. 
 

Questão 14  
 
Considere o seguinte período: ―Qualquer um, não 
sendo irremediavelmente burro, entenderia o que se 
pretende dizer neste aviso.‖ e responda, sobre o 
emprego de ―se‖:  

 
(A) No trecho em destaque, “se” funciona como 

pronome impessoal. 
 

(B) No trecho em destaque, “se” funciona como 
pronome reflexivo. 

 
(C) No trecho em destaque, “se” funciona como 

partícula apassivadora. 
 

(D) No trecho em destaque, “se” funciona como um 
item de indeterminação do sujeito. 

 

Questão 15  
 
A respeito do número de letras e fonemas da palavra 
―vergonhoso‖, assinale a alternativa CORRETA:  

 
(A) 10 letras e 10 fonemas. 
(B) 10 letras e 9 fonemas. 
(C) 10 letras e 8 fonemas. 
(D) 10 letras e 11 fonemas. 

 

Questão 16  
 
Quanto à regra de acentuação à qual se relacionam os 
vocábulos ―auditório‖ e ―edifício‖, é CORRETO 
afirmar:  

 
(A) Ambos são paroxítonos, acentuados por 

terminação em ditongo crescente. 
 

(B) Ambos são paroxítonos, acentuados por 
terminarem em ditongo decrescente. 

 
(C) Ambos são proparoxítonos e, por isso, devem 

ser acentuados. 
 

(D) Enquanto “auditório” é proparoxítona, “edifício” é 
paroxítona e deve ser acentuada por terminar 
em ditongo. 
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Questão 17  
 
Observe as formas verbais do período a seguir, 
extraído do texto: ―Cheguei ao auditório com 15 
minutos de atraso. Ao fim da palestra, as moças me 
fizeram perguntas […]‖. Sobre elas, pode-se afirmar 
que:  

 
(A) Estão flexionadas no pretérito imperfeito e 

indicam ações não concluídas. 
 
(B) Estão flexionadas no pretérito perfeito e indicam 

ações concluídas. 
 
(C) Estão flexionadas no modo imperativo e indicam 

uma sentença afirmativa. 
 
(D) Estão flexionadas no modo indicativo e indicam 

o pretérito mais-que-perfeito. 
 

Questão 18  
 
Considere o seguinte período: ―A não ser que queira ir 
até o sétimo andar e, na volta, descer parando até o 
sétimo.‖. No trecho apresentado, o vocábulo ―sétimo‖ 
é empregado duas vezes. A esse respeito, indique a 
alternativa CORRETA:  

 
(A) No primeiro uso, “sétimo” funciona como 

advérbio, visto que caracteriza o substantivo 
“andar”. 
 

(B) No primeiro uso, “sétimo” funciona como 
numeral ordinal e especifica o substantivo 
“andar”. 

 
(C) No segundo uso, “sétimo” funciona como 

numeral cardinal, indicando quantidade. 
 

(D) No segundo uso, “sétimo” funciona como 
adjetivo, antecedido por artigo. 

 

Questão 19  
 
Sobre a regência do verbo ―clamar‖, empregado no 
texto, é CORRETO afirmar que:  

 
(A) Trata-se de um verbo transitivo indireto, que 

rege a preposição “por”. 
 

(B) Trata-se de um verbo transitivo direto e, no 
texto, seu completo é um objeto direto 
preposicionado. 

 
(C) Trata-se de um verbo intransitivo, já que tem 

sentido pleno. 
 

(D) Trata-se de um verbo intransitivo que rege um 
adjunto adverbial introduzido pela preposição 
“por”. 
 

Questão 20  
 
No texto, a palavra ―mentecapo‖ poderia ser 
substituída, sem prejuízo de significado, por:  

 
(A) Tolo. 
(B) Desavisado. 
(C) Distraído. 
(D) Crítico. 
 
 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

Questão 21  
 
Dentre as arquiteturas de computadores conhecidas, 
destacam-se RISC e CISC. Acerca dessas arquiteturas, 
analise as alternativas abaixo e assinale a 
INCORRETA. 

 
(A) Na arquitetura CISC, devido ao número 

reduzido de registradores, as variáveis de um 
programa muitas vezes são associadas a 
posições de memória.  
 

(B) Na arquitetura RISC, ocorre o uso de 
registradores para a alocação das variáveis de 
um programa.  

 
(C) A arquitetura RISC apresenta uma simplicidade 

de hardware quando comparada a arquitetura 
CISC. 

 
(D) Os processadores RISC são capazes de 

executar várias centenas de instruções 
complexas. 

 

Questão 22  
 
Qual é a memória que possui alto desempenho, unida 
fisicamente ao processador e serve para aumentar a 
velocidade no acesso aos dados e informações mais 
requisitadas pelo processador?  

 
(A) Memória Cache. 
(B) Memória ROM. 
(C) Memória PROM. 
(D) Memoria EPROM. 

 

Questão 23  
 
Ao criar uma planilha no Microsoft Excel versão 2016, 
disponibilizado no pacote Office 365, em sua 
configuração padrão e idioma português (Brasil), um 
usuário necessita fixar o endereço da célula A3 em 
uma fórmula, evitando, assim, que o endereço dessa 
célula mude quando esse usuário arrastar a alça de 
preenchimento. Para isso, a célula A3 deve ser 
inserida na fórmula da seguinte forma: 

 
(A) #A#3 
(B) #A3 
(C) $A$3 
(D) $A3 

 

Questão 24  
 
Ao concluir a redação de um documento no 
processador de texto Microsoft Word, versão 2016, 
disponibilizado no pacote Office 365, o usuário 
necessita inserir o sumário de forma automática. Para 
isso, esse usuário deve seguir os seguintes passos: 

 
(A) Atribuir um estilo de título, como o estilo Titulo1 

ou Titulo2, aos títulos que aparecerão no 
sumário; clicar no local que deseja inserir o 
sumário; clicar em Referências  Sumário e 
escolher um estilo de sumário automático na 
lista. 
 

(B) Atribuir o estilo de Referência aos títulos que 
aparecerão no sumário; clicar no local em que 
deseja inserir o sumário; clicar em Inserir  
Sumário e escolher um estilo de sumário 
automático na lista. 
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(C) Atribuir um estilo de título, como o estilo Titulo1 
ou Titulo2, aos títulos que aparecerão no 
sumário; clicar no local em que deseja inserir o 
sumário; clicar em Inserir  Sumário e escolher 
um estilo de sumário automático na lista. 

 

(D) Atribuir o estilo Forte aos títulos de seção que 
aparecerão no sumário; clicar no local em que 
deseja inserir o sumário; clicar em Referências 
 Sumário e escolher um estilo de sumário 
automático na lista. 

 

Questão 25  
 

Acerca do sistema operacional Windows 8, analise as 
alternativas abaixo e assinale a INCORRETA.  
 

(A) Possibilita a execução de mais de um aplicativo 
simultaneamente, ou seja, é possível assistir a 
um vídeo e editar um texto ao mesmo tempo. 
 

(B) Disponibiliza a tecla de atalho “logotipo do 
Windows + F” para abrir o Windows Explorer. 

 

(C) Disponibiliza a tecla de atalho “logotipo do 
Windows + W” para abrir a guia Pesquisar, que 
permite realizar buscas diretamente dentro das 
configurações do sistema. 

 

(D) Disponibiliza a tecla de atalho “Alt + F4” para 
fechar janela. 

 

Questão 26  
 

Tendo em vista os conceitos associados a 
compactadores de arquivos, pode-se afirmar que:   

 

(A) São softwares especializados em gerar uma 
representação eficiente de vários arquivos 
dentro de um único arquivo de modo que 
ocupem mais espaço na mídia de 
armazenamento. 
 

(B) Os compactadores de arquivo utilizam 
algoritmos de compressão de dados com perdas 
para gerar a representação mais eficiente 
combinando diversas técnicas conhecidas para 
um melhor desempenho. 

 

(C) Ao utilizar um arquivo compactado, o tempo de 
transferência desse arquivo em uma rede é 
ampliado. 

 

(D) Dentre as diversas técnicas utilizadas por 
algoritmos de compreensão de dados, é 
possível citar a técnica de redução de sequência 
de bits recorrentes contidas nos arquivos, 
gerando uma representação que utiliza menos 
bits para representar essas sequências. 

 

Questão 27  
 

Acerca dos conceitos de tecnologias relacionadas à 
Internet, especificamente em relação ao conjunto de 
protocolos TCP/IP, é CORRETO afirmar que:  

 

(A) São consideradas camadas conceituais do 
conjunto de protocolos TCP/IP: Camada de 
Aplicação, Camada de Transporte, Camada de 
Internet, Camada de Interface de Rede e 
Camada de Hardware Físico.  
 

(B) São consideradas camadas conceituais do 
conjunto de protocolos TCP/IP: Camada de 
Dados, Camada de Transporte, Camada de 
Intranet, Camada de Interface de Rede e 
Camada de Hardware Físico.  

(C) São consideradas camadas conceituais do 
conjunto de protocolos TCP/IP: Camada de 
Aplicação, Camada de Transporte, Camada de 
Intranet, Camada de Interface de Rede e 
Camada de Hardware Físico.  

 

(D) São consideradas camadas conceituais do 
conjunto de protocolos TCP/IP: Camada de 
Dados, Camada de Transporte, Camada de 
Internet, Camada de Interface de Rede e 
Camada de Hardware Físico.  

 

Questão 28  
 

Acerca do navegador de internet – Internet Explorer – 
versão 11, em sua configuração padrão e idioma 
Português Brasil, disponibilizado no Windows 8, 
analise as alternativas abaixo e assinale a 
INCORRETA. 
 

(A) Suporta os protocolos HTTP e HTTPS. 
 

(B) A tecla de atalho CTRL + T tem a função de 
abrir uma nova guia. 

 

(C) As configurações de acessibilidade estão 
disponíveis em Ferramentas  Opções da 
Internet  Privacidade. 

 

(D) A tecla de atalho ALT + HOME tem a função de 
abrir a página de início. 

 

Questão 29  
 

Em relação a pesquisas realizadas na Web, é 
INCORRETO afirmar que: 
 

(A) O BING é uma ferramenta de busca criada e 
disponibilizada pela Microsoft. 
 

(B) A ferramenta de busca Yahoo possui o recurso 
de busca por imagens e permite arrastar um 
arquivo no formato JPG para o campo 
pesquisar, retornando imagens visualmente 
semelhantes a imagem enviada. 

 

(C) O corretor ortográfico do buscador Google 
padroniza automaticamente para a escrita mais 
comum, mesmo quando o usuário não tenha 
digitado corretamente um termo. 

 

(D) O uso das aspas em um buscador permite 
pesquisar por uma frase exata e na ordem 
exata. 

 

Questão 30  
 

Sobre a World Wide Web (WWW), é CORRETO afirmar 
que: 
 

(A) É um protocolo utilizado para a transmissão de 
dados pela Internet. 
 

(B) A WWW permite exibir apenas documentos de 
textos independentes. 

 

(C) Para realizar a navegação nos documentos 
disponibilizados na WWW, é necessário utilizar 
um tipo de software específico chamado 
Explorer. 

 

(D) É um sistema de documentos em hipermídia 
que são interligados e executados na Internet. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Questão 31  
 
O município de Foz do Iguaçu, localizado no estado do 
Paraná, foi instalado no dia 10 de junho de 1914. O 
município se originou através do desmembramento do 
município de:  

 
(A) Medianeira. 
(B) Guarapuava. 
(C) Cascavel. 
(D) Pato Branco. 

 

Questão 32  
 
A região de Foz do Iguaçu foi descoberta em 1542, 
através da expedição colonizadora de Alvar Nuñes 
Cabeza de Vaca. A expedição partiu da costa de Santa 
Catarina em direção a Assunção até o rio Paraná, 
tendo então descoberto as Cataratas 
(http://www.pmfi.pr.gov.br).  Até 1881, qual etnia 
indígena era o senhor das terras onde seria localizado, 
mais tarde, o município de Foz do Iguaçu? 
 

(A) Guarani. 
(B) Xetá. 
(C) Terena. 
(D) Kaingang. 

 

Questão 33  
 
O símbolo é um elemento essencial no processo de 
comunicação, encontrando-se difundido pelo cotidiano 
e pelas mais variadas vertentes do saber humano. Um 
dos símbolos da cidade de Foz do Iguaçu – PR, foi 
estabelecido pela Lei nº 1889 de 18/09/1994. Com essa 
Legislação Municipal, qual espécie ficou imune ao 
corte em toda a área do Município de Foz do Iguaçu, 
salvo em situações de extrema necessidade, após 
criteriosa avaliação e autorização pela Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente?  
 

(A) Pitanga (Eugenia uniflora). 
(B) Palmito-juçara (Euterpe edulis). 
(C) Ipê roxo (Tabebuia avelianadae). 
(D) Goiaba-serrana (Acca sellowiana). 

 

Questão 34  
 
A cidade de Foz do Iguaçu localiza-se no estado do 
Paraná, na região Sul do Brasil. É conhecida 
internacionalmente por causa das Cataratas do Iguaçu, 
considerada uma das Sete Maravilhas da 
Natureza. Iguaçu é um termo de origem tupi-guarani 
que significa:  

 
(A) Correnteza grande. 
(B) Grandes quedas. 
(C) Cascatas. 
(D) Água grande. 

 

Questão 35  
 
Os principais rios da bacia hidrográfica do Paraná são 
os rios Paranapanema, Tibagi, Piquiri e Iguaçu, que 
formam um complexo hidrográfico com enorme 
potencial energético. Somente a bacia do rio Iguaçu, 
que nasce ao lado da cidade de 
______________________ e deságua no extremo oeste 
do Estado, no rio Paraná, na fronteira com o Paraguai, 
tem potencial hidroelétrico para 11,3 megawatts 
(http://www.cultura.pr.gov.br/pagina-1.html). Qual 
alternativa preenche CORRETAMENTE a lacuna? 

(A) Londrina. 
(B) Curitiba. 
(C) Maringá. 
(D) Toledo. 

 

Questão 36  
 
―Gênero musical urbano que surgiu no final do século 
XIX, no carnaval, em um momento de transição e 
efervescência social, como uma forma de expressão 
das classes populares na configuração dos espaços 
públicos e das relações sociais nessas cidades‖ 
(http://www.cultura.gov.br). A explicação acima se 
refere a qual forma de expressão musical, coreográfica 
e poética, densamente enraizada em Recife e Olinda, 
no estado de Pernambuco? 
 

(A) Bumba-meu-boi. 
(B) Congada. 
(C) Frevo. 
(D) Carimbó. 

 

Questão 37  
 
A reciclagem reduz, de forma importante, o impacto 
sobre o meio ambiente: diminui as retiradas de 
matéria-prima da natureza, gera economia de água e 
energia e reduz a disposição inadequada do lixo. Além 
disso, é fonte de renda para os catadores 
(http://www.mma.gov.br). Quando houver a 
necessidade de levar seu lixo até um dos pontos de 
coleta, é preciso saber que existem lixeiras específicas 
para cada tipo de resíduo, as quais são diferenciadas 
pelas cores. Essas cores seguem um padrão 
internacional. A lixeira de cor azul é utilizada para o 
descarte de: 
 

(A) Papel e papelão. 
(B) Vidro. 
(C) Plástico. 
(D) Metal. 

 

Questão 38  
 

No Brasil, há vários tipos de biomas continentais e 
marinhos. De acordo com o IBGE 
(https://cidades.ibge.gov.br/), o município de Foz do 
Iguaçu pertence ao bioma: 
 

(A) Cerrado. 
(B) Pampa. 
(C) Mata Atlântica. 
(D) Caatinga. 

 

Questão 39  
 
A figura abaixo destaca várias frutas pequenas, de 
casca roxa e polpa branca que contém boa quantidade 
de ferro, vitamina C e carboidratos. Contém também 
vitaminas do complexo B, como a B2 e B3. É 
consumida ao natural e utilizada na preparação de 
vinhos, licores, geleias, sucos, vinagres. A jabuticaba 
é o fruto da jabuticabeira, árvore originária de qual 
país? 
 

 
Fonte: http://www.mundoboaforma.com.br 
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(A) Brasil. 
(B) África. 
(C) China. 
(D) México. 

 

Questão 40  
 

O Rio de Janeiro é um dos locais mais icônicos do 
Brasil, e oferece diversas belezas naturais e históricas, 
ideal para quem deseja conhecer um pouco de sua 
história. Os pontos turísticos que podem ser visitados 
no Rio de Janeiro são todos os apresentados a seguir, 
EXCETO:  

 
(A) Cristo Redentor. 
(B) Lagoa Rodrigo de Freitas. 
(C) Pão de Açúcar. 
(D) Elevador Lacerda. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 41  
 
As hipóteses em que se poderá decretar o estado de 
defesa estão, de forma taxativa, previstas no artigo 
136, caput, da Constituição Federal de 1988. 
Considerando essa afirmação, assinale a alternativa 
que NÃO é considerada uma hipótese para decretação 
de Estado de Defesa: 

 
(A) Para preservar ou prontamente restabelecer, em 

locais restritos e indeterminados, a ordem 
pública. 
 

(B) Para preservar ou prontamente restabelecer, em 
locais restritos e determinados, a ordem pública 
ameaçada por grave e iminente instabilidade 
institucional. 

 
(C) Para preservar ou prontamente restabelecer, em 

locais restritos e determinados, a paz social 
ameaçada por grave e eminente instabilidade 
institucional. 

 
(D) Para preservar ou prontamente restabelecer, em 

locais restritos e determinados, a ordem pública 
em localidades atingidas por calamidades de 
grandes proporções na natureza. 

 

Questão 42  
 
Com base no entendimento doutrinário e 
jurisprudencial pátrio, é CORRETO afirmar que: 

 
(A) O Supremo Tribunal Federal, corroborando a 

doutrina mais atualizada, manifestou-se que os 
direitos e deveres individuais e coletivos 
restringem-se aos elencados no artigo 5º da 
Constituição Federal. 
 

(B) Nos termos do artigo 5º, §1º, da Constituição 
Federal de 1988, as normas definidoras dos 
direitos e garantias fundamentais tem aplicação 
mediata, sinônimo de aplicabilidade mediata. 

 
(C) A limitabilidade não consiste em uma das 

características dos Direito e Garantias 
Fundamentais, pois todos os Direitos 
Fundamentais são absolutos. 

 
(D) Os direitos e garantias fundamentais tem como 

uma de suas características a universalidade, 
pois destinam-se, de modo indiscriminado, a 
todos os seres humanos. 

Questão 43  
 
NÃO consiste em um dos fundamentos da República 
Federativa do Brasil: 

 
(A) Soberania 
(B) Pluralismo Político. 
(C) Garantir o desenvolvimento nacional. 
(D) Valores sociais do trabalho e da livre-iniciativa 

 

Questão 44  
 
A teoria da ―tripartição de Poderes‖, exposta por 
Montesquieu, foi adotada por grande parte dos 
Estados modernos, só que de maneira ―abrandada‖. 
Dessa forma, além do exercício de funções típicas 
(predominantes), inerentes à sua natureza, cada Poder 
do Estado exerce também funções atípicas. Com base 
no exposto assinale uma função típica do Poder 
Legislativo do Estado:  

 
(A) Fiscalização contábil, financeira, orçamentária e 

patrimonial do Executivo. 
 

(B) Prover seus cargos. 
 
(C) Julgar o Presidente da República nos crimes de 

responsabilidade. 
 

(D) Conceder licença a seus servidores. 
  

Questão 45  
 
Assinale o princípio da Administração Pública que 
NÃO consta entre o rol dos princípios administrativos 
expressos no artigo 37, caput, da Constituição Federal. 

 
(A) Princípio da Legalidade. 
(B) Princípio da Segurança Jurídica. 
(C) Princípio da Impessoalidade. 
(D) Princípio da Eficiência. 

 

Questão 46  
 
Maria Sylvia Zanella Di Pietro, com base na teoria do 
órgão, define órgão público como uma unidade que 
congrega atribuições exercidas pelos agentes públicos 
que o integram com o objetivo de expressar a vontade 
do Estado. Com base na doutrina e na jurisprudência 
pátria, é CORRETO afirmar, a respeito da classificação 
dos órgãos públicos: 

 
(A) Quanto à posição estatal: órgãos independentes 

são aqueles que se localizam na cúpula da 
Administração, subordinados diretamente à 
chefia de um Poder do Estado, gozando de 
autonomia administrativa, financeira e técnica. 

 
(B) Quanto à estrutura: órgãos simples são aqueles 

integrados por um único agente. 
 

(C) Quanto à posição estatal: órgãos superiores são 
órgãos de direção, controle e comando, mas 
sujeitos à subordinação e ao controle 
hierárquico de uma chefia, não gozando de 
autonomia administrativa e financeira.  

 
(D) Quanto à posição estatal: órgãos subalternos 

são órgãos de direção, controle e comando, 
mas sujeitos à subordinação e ao controle 
hierárquico de uma chefia, não gozando de 
autonomia administrativa e financeira. 
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Questão 47  
 
A respeito do Poder de Polícia, é CORRETO afirmar 
que: 

 
(A) Dentre os atributos do Poder de Polícia está a 

autoexecutoriedade, que está presente em 
todos os atos do Poder de Polícia.  
 

(B) Não há qualquer diferença entre a polícia 
administrativa e a polícia judiciária, sendo 
ambas privativas de corporações 
especializadas. 

 
(C) O Poder de Polícia em nenhum caso será 

dotado de discricionariedade. 
 

(D) Considerando o Poder de Polícia em sentido 
amplo, um dos meios de que se utiliza o Estado 
para seu exercício são os atos normativos em 
geral. 

 

Questão 48  
 
Com base na doutrina e na jurisprudência pátria sobre 
bens públicos, é INCORRETO afirmar que: 

 
(A) Consideram-se bens de uso comum do povo 

aqueles que, por determinação legal ou por sua 
própria natureza, podem ser utilizados por todos 
em igualdade de condições, sem necessidade 
de consentimento individualizado por parte da 
Administração Pública. 
 

(B) Os bens de uso comum do povo em nenhuma 
hipótese terão seu uso remunerado pelo 
administrado. 

 
(C) Os bens públicos de uso especial são todas as 

coisas, móveis ou imóveis, corpóreas ou 
incorpóreas, utilizadas pela Administração 
Pública para a realização de suas atividades e 
consecução de seus fins. 

 
(D) Em razão de sua destinação ou afetação a fins 

públicos, os bens de uso comum do povo e os 
de uso especial são caracterizados pela 
inalienabilidade, imprescritibilidade, 
impenhorabilidade e impossibilidade de 
oneração.  

 

Questão 49  
 
A controvérsia sobre a classificação dos tributos em 
espécies fez com que surgissem quatro principais 
teorias, que são: bipartite, tripartite, pentapartida e 
quadripartida. Dentre essas correntes, o Código 
Tributário Nacional, em seu artigo 5º, adota a: 

 
(A) Teoria Tripartite. 
(B) Teoria Bipartite. 
(C) Teoria Pentapartida. 
(D) Teoria Quadripartida. 

 

Questão 50  
 
De acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio 
ou de determinação legal, é exceção ao Princípio da 
Legalidade Tributária: 

 
(A) A instituição de tributos. 

 
(B) A definição do fato gerador da obrigação 

tributária principal. 

(C) Atualização do valor monetário da base de 
cálculo do tributo. 
 

(D) A cominação de penalidades para crimes 
tributários. 

 

Questão 51  
 
Assinale o tributo que NÃO está submetido ao 
princípio da anterioridade do exercício financeiro, de 
acordo com o expressamente previsto no artigo 150, 
§1º, da Constituição Federal. 

 
(A) Imposto de Renda. 

 
(B) Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores. 
 
(C) Imposto Predial e Territorial Urbano. 

 
(D) Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e 

Seguros. 
 

Questão 52  
 
A respeito das taxas, é CORRETO afirmar que: 

 
(A) O serviço de iluminação pública não pode ser 

remunerado mediante taxa. 
 

(B) Taxas são sempre tributos não vinculados. 
 

(C) Apenas a utilização efetiva de serviços públicos 
específicos e divisíveis pode ensejar a cobrança 
de taxa. 

 
(D) O serviço de iluminação pública pode ser 

remunerado mediante taxa. 
 

Questão 53  
 

De acordo com o Código Civil, é INCORRETO afirmar 
que: 
 

(A) Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na 
ordem civil. 
 

(B) Apenas os menores de 16 (dezesseis) anos são 
absolutamente incapazes de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil. 

 
(C) A personalidade civil da pessoa começa com a 

nidação. 
 

(D) Aqueles que, por causa transitória ou 
permanente, não puderem exprimir sua vontade, 
são relativamente incapazes a certos atos da 
vida civil ou à maneira de os exercer. 
 

Questão 54  
 
NÃO é pessoa jurídica de direito público interno, 
segundo o Código Civil: 

 
(A) A União. 
(B) O Distrito Federal. 
(C) Os Territórios. 
(D) Os Estados estrangeiros. 

 

Questão 55  
 
NÃO é um Direito Real, segundo o Código Civil: 

 
(A) A propriedade. 
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(B) A posse. 
(C) A anticrese. 
(D) O penhor. 

 

Questão 56  
 
De acordo com o Código Civil, é CORRETO afirmar 
que: 

 
(A) São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, 

quando este for a sua causa. 
 

(B) São nulos os negócios jurídicos, quando as 
declarações de vontade emanarem de erro 
substancial que poderia ser percebido por 
pessoa de diligência normal, em face das 
circunstâncias do negócio. 

 
(C) Considera-se coação o simples temor 

reverencial. 
 

(D) O erro de cálculo torna o negócio jurídico nulo. 
 

Questão 57  
 
A respeito da dispensa de licitação, é INCORRETO 
afirmar que: 

 
(A) É dispensável a licitação para a aquisição de 

produto para pesquisa e desenvolvimento, 
limitada, no caso de obras e serviços de 
engenharia, a 20% (vinte por cento) do valor de 
que trata a alínea b do inciso I do caput do 
artigo 23 da Lei 8.666/1993. 
 

(B) Os casos de dispensa de licitação não podem 
ser ampliados, devendo ser interpretados em 
sentido estrito, por constituírem uma exceção à 
regra que exige licitação quando haja 
possibilidade de competição. 

 
(C) Não é possível a dispensa de licitação nos 

casos de guerra. 
 

(D) É possível a dispensa de licitação nos casos de 
grave perturbação da ordem. 

 

Questão 58  
 
Conforme o disposto na Lei 8.666/1993, é CORRETO 
afirmar que: 

 
(A) Quando os servidores públicos cometem um 

dos crimes definidos na Lei 8.666/1993, além 
das sanções penais, também ficam sujeitos à 
perda do cargo, emprego, função ou mandato 
eletivo.  
 

(B) Para a Lei 8.666/1993, só são considerados 
servidores públicos aqueles que exercem cargo, 
função ou emprego público mediante 
remuneração. 

 
(C) Os crimes previstos na Lei 8.666/1993 são de 

ação penal privada, cabendo à Administração 
Pública promovê-la. 

 
(D) No processo e julgamento das infrações penais 

previstas na Lei 8.666/1993, é proibida a 
aplicação subsidiária do Código de Processo 
Penal. 

 
 
 
 

Questão 59  
 
NÃO constitui uma modalidade de licitação: 

 
(A) Concurso. 
(B) Leilão. 
(C) Menor preço. 
(D) Tomada de preços. 

 

Questão 60  
 
Assinale o princípio que NÃO está expresso no artigo 
3º, da Lei 8.666/1993, como um princípio administrativo 
afeto à licitação pública: 

 
(A) Princípio da Vinculação ao instrumento 

convocatório. 
(B) Princípio do Julgamento objetivo. 
(C) Princípio da Moralidade. 
(D) Princípio da Eficiência. 

 

Questão 61  
 
De acordo com o disposto no Estatuto das Cidades – 
Lei 10.257/2001 – é CORRETO afirmar que: 

 
(A) Decorridos dois anos de cobrança do IPTU 

progressivo sem que proprietário tenha 
cumprido a obrigação de parcelamento, 
edificação, ou utilização, o Município poderá 
proceder à desapropriação do imóvel, com 
pagamento em títulos da dívida pública. 
 

(B) Aquele que possuir como sua área ou edificação 
urbana de até trezentos metros quadrados, por 
cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, 
utilizando-a para sua moradia ou de sua família, 
adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja 
proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

 
(C) Decorridos cinco anos de cobrança de IPTU 

progressivo sem que proprietário tenha 
cumprido a obrigação de parcelamento, 
edificação, ou utilização, o Município poderá 
proceder à desapropriação do imóvel, com 
pagamento em títulos da dívida pública. 

 
(D) A usucapião especial de imóvel urbano poderá 

ser reconhecida ao mesmo possuidor mais de 
uma vez. 

 

Questão 62  
 
O Plano Diretor é obrigatório para: 

 
(A) Todas as cidades com mais de 15 mil 

habitantes. 
 

(B) Cidades integrantes de áreas de especial 
interesse turístico. 

 
(C) Cidades integrantes do cerrado brasileiro. 

 
(D) Cidades inseridas na área da Mata Atlântica.  

 

Questão 63  
 
De acordo com o Estatuto das Cidades – Lei 
10.257/2001 – é CORRETO afirmar que: 

 
(A) O direito de preempção confere ao Poder 

Público municipal preferência para a aquisição 
de imóvel urbano objeto de alienação onerosa 
entre particulares. 
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(B) O direito de preempção poderá ser exercido 
única e exclusivamente quando o Poder Público 
necessitar de área para regularização fundiária. 
 

(C) O proprietário deverá notificar sua intenção de 
alienar o imóvel, para que o Município, no prazo 
máximo de 24 horas, manifeste por escrito seu 
interesse de comprá-lo. 

 
(D) Transcorrido o prazo de 60 dias da notificação 

de intenção de alienação de venda do imóvel ao 
Município, sem manifestação do Município, fica 
o proprietário autorizado a realizar a alienação 
para terceiros, nas condições da proposta que 
foi apresentada ao Município. 

 

Questão 64  
 
A Lei Municipal específica para área incluída no plano 
direito poderá determinar o parcelamento, a edificação 
ou a utilização compulsórios do solo urbano não 
edificado, subutilizado, ou não utilizado, devendo fixar 
as condições e os prazos para a implementação da 
referida obrigação. A respeito do IPTU progressivo no 
tempo, é INCORRETO afirmar que: 

 
(A) O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano no 

IPTU progressivo no tempo será fixado em lei 
municipal específica e não excederá a duas 
vezes o valor referente ao ano anterior, 
respeitada a alíquota máxima de quinze por 
cento. 
 

(B) Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar 
não esteja atendida em cinco anos, o Município 
manterá a cobrança da alíquota máxima, até 
que se cumpra a referida obrigação, garantida a 
desapropriação com pagamento em títulos da 
dívida pública pelo Município. 

 
(C) É permitida a concessão de isenções relativas à 

tributação progressiva do IPTU. 
 

(D) É vedada a concessão de anistia relativa à 
tributação do IPTU progressivo no tempo. 

 

Questão 65  
 
Segundo a Lei Orgânica Municipal, tudo o que se 
dispõe a seguir compete ao Município de Foz do 
Iguaçu, EXCETO: 

 
(A) Legislar sobre assuntos de interesse local. 

 
(B) Subvencionar ou auxiliar, de qualquer modo, 

com recursos pertencentes aos cofres públicos, 
propaganda político-partidária. 

 
(C) Sinalizar as vias públicas urbanas e rurais. 

 
(D) Realizar programas de alfabetização. 

 

Questão 66  
 
Segundo a Lei Orgânica Municipal, é CORRETO 
afirmar que: 

 
(A) O Poder Legislativo Municipal é exercido pela 

Câmara Municipal, composta de 9 (nove) 
vereadores. 
 

(B) É permitido o voto secreto nas deliberações da 
Câmara Municipal. 

(C) Não é competência privativa da Câmara 
Municipal eleger sua Mesa Diretora. 
 

(D) É competência privativa da Câmara Municipal 
fixar os subsídios dos Secretários Municipais. 

 

Questão 67  
 
Segundo a Lei Orgânica Municipal, é INCORRETO 
afirmar que: 

 
(A) Os subsídios dos agentes políticos serão 

fixados em valores nominais, podendo haver 
qualquer vinculação ao valor do salário mínimo 
nacional. 
 

(B) Os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito 
serão fixados por lei de iniciativa da Câmara 
Municipal em cada legislatura para a seguinte, 
até 30 (trinta) dias antes das eleições 
municipais. 

 
(C) O mandato da Mesa Diretora da Câmara 

Municipal será de dois anos. 
 

(D) É permitida a reeleição para o mesmo cargo na 
Mesa Diretora da Câmara Municipal de qualquer 
dos seus membros. 

 

Questão 68  
 
Segundo a Lei Orgânica Municipal, é CORRETO 
afirmar que: 

 
(A) O Presidente da Câmara sempre manifestará 

seu voto. 
 

(B) O Presidente da Câmara, ou quem o substituir, 
somente manifestará seus votos na eleição da 
Mesa Diretora. 

 
(C) Ao Presidente da Câmara compete administrar 

os serviços da Câmara Municipal, fazendo lavrar 
os atos pertinentes a essa área de gestão. 

 
(D) O Presidente da Câmara em nenhuma hipótese 

manifestará seu voto. 
 

Questão 69  
 
Segundo o Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Foz do Iguaçu, é CORRETO afirmar que: 

 
(A) Não haverá na Mesa Diretora o cargo de 

segundo Vice-Presidente. 
 

(B) A Mesa Diretora da Câmara Municipal será 
composta por 3 (três) membros. 

 
(C) Dos membros da mesa em exercício, apenas o 

Presidente pode fazer parte das Comissões. 
 

(D) Compete à Mesa Diretora elaborar o orçamento 
analítico da Câmara Municipal. 

 

Questão 70  
 
Segundo o Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Foz do Iguaçu, é INCORRETO afirmar que: 

 
(A) Compete ao Primeiro Secretário da Mesa 

Diretora redigir e transcrever a ata das sessões 
secretas e das reuniões da Mesa. 
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(B) A Comissão de Turismo, Indústria, Comércio, 
Assuntos Fronteiriços e Segurança Pública não 
é uma Comissão Permanente da Câmara 
Municipal de Foz do Iguaçu. 

 
(C) A Câmara Municipal da Foz do Iguaçu tem o 

total de 6 (seis) Comissões Permanentes. 
 

(D) A Comissão Mista é uma das seis Comissões 
Permanentes da Câmara Municipal de Foz de 
Iguaçu. 

 

Questão 71  
 
Segundo o Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Foz do Iguaçu, é CORRETO afirmar que: 

 
(A) Não é obrigatório que o vereador resida no 

território do Município de Foz do Iguaçu. 
 

(B) Perderá o mandato o vereador que sofrer 
condenação criminal superior a seis meses, em 
sentença transitada em julgado. 

 
(C) Os vereadores não poderão, desde a posse, 

firmar ou manter contrato com o Município. 
 

(D) Os vereadores não poderão, desde a posse, ser 
titulares de mais de um cargo ou mandato 
público eletivo. 

 

Questão 72  
 
Segundo o Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Foz do Iguaçu, é INCORRETO afirmar que: 

 
(A) O requerimento de votos de louvor ou 

congratulações é um requerimento verbal e 
atendimento mediante anuência do Presidente 
da Câmara Municipal. 
 

(B) A solicitação de preferência para a discussão de 
matéria é um requerimento escrito, discutido e 
votado pelo Plenário. 

 
(C) O pedido de adiamento da discussão ou 

votação é um requerimento verbal votado pelo 
Plenário, não admitindo discussão e 
encaminhamento de votação. 

 
(D) O pedido de votos de pesar por falecimento é 

um requerimento escrito e atendido mediante a 
anuência do Presidente da Câmara Municipal. 
 

Questão 73  
 
De acordo com o Estatuto dos Servidores do Município 
de Foz do Iguaçu – Lei Complementar 17/1993 – é 
CORRETO afirmar que: 

 
(A) A nacionalidade brasileira nata é um dos 

requisitos básicos para o ingresso no Serviço 
Público. 
 

(B) A investidura em cargo público ocorrerá com o 
exercício. 

 
(C) A investidura em cargo público ocorrerá com a 

posse. 
 

(D) A investidura em cargo público ocorrerá com a 
aprovação em concurso público. 

 
 

Questão 74  
 
De acordo com o Estatuto dos Servidores do Município 
de Foz do Iguaçu – Lei Complementar Municipal 
17/1993 – é INCORRETO afirmar que: 

 
(A) Dentre as formas de provimento de cargo 

público está a transposição. 
 

(B) A posse em cargo público ocorrerá no prazo 
improrrogável de 30 (trinta) dias, contados da 
publicação oficial do ato de provimento. 

 
(C) Será tornado sem efeito o ato de provimento, se 

não ocorrerem a posse e o exercício, nos 
prazos previstos na Lei Complementar Municipal 
17/1993. 

 
(D) Haverá posse em todos os casos de provimento 

de cargo público. 
 

Questão 75  
 
De acordo com o Estatuto dos Servidores do Município 
de Foz do Iguaçu – Lei Complementar 17/1993 – é 
CORRETO afirmar que: 

 
(A) É permitido o afastamento do exercício do cargo 

para participar de competições esportivas 
oficias, na forma de regulamento próprio. 
 

(B) O tempo de serviço em outro cargo público 
exime o servidor do cumprimento do estágio 
probatório no novo cargo. 

 
(C) Readaptação é o retorno do servidor público 

aposentado quando não houver registro de sua 
aposentadoria, por decisão terminativa de 
mérito do Tribunal de Contas do Estado. 

 
(D) A readmissão não dependerá da existência de 

vaga, sendo sempre obrigatória. 
 

Questão 76  
 
De acordo com o Estatuto dos Servidores do Município 
de Foz do Iguaçu – Lei Complementar 17/1993 – é 
INCORRETO afirmar que: 

 
(A) A vacância de cargo público poderá decorrer de 

ascensão. 
 

(B) O adicional por tempo de serviço é devido a 
partir do mês imediato àquele em que o servidor 
completar o tempo de serviço exigido. 

 
(C) O desenvolvimento do servidor na carreira 

somente ocorrerá mediante promoção. 
 

(D) Remuneração é o vencimento do cargo público, 
acrescido das vantagens pecuniárias, 
permanentes ou temporárias, estabelecidas na 
Lei Complementar Municipal 17/1993. 

 

Questão 77  
 
De acordo com o Estatuto dos Servidores do Município 
de Foz do Iguaçu – Lei Complementar 17/1993, é 
CORRETO afirmar que: 

 
(A) O servidor público não tem direito a licença para 

desempenho de mandato classista. 
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(B) O servidor público tem direito a licença 
maternidade e amamentação. 

 
(C) O servidor público não tem direito a licença 

decorrente de adoção. 
 

(D) O servidor público não tem direito a licença 
paternidade. 

 

Questão 78  
 
De acordo com o Estatuto dos Servidores do Município 
de Foz do Iguaçu – Lei Complementar 17/1993, é 
CORRETO afirmar que: 

 
(A) A demissão será aplicada ao servidor caso 

retire, sem prévia anuência de autoridade 
competente, qualquer documento ou objeto da 
repartição. 
 

(B) A penalidade de suspensão, quando aplicada ao 
servidor público, em nenhuma hipótese poderá 
ser convertida em multa. 

 
(C) A demissão será aplicada ao servidor público 

que acumule ilegalmente cargos, empregos ou 
funções públicas. 

 
(D) Embriaguez habitual em serviço não enseja a 

aplicação da penalidade de demissão em 
desfavor do servidor público.  

 

Questão 79  
 
De acordo com as normas de Redação Oficial, usa-se o 
pronome de tratamento Vossa Excelência para todas 
as seguintes autoridades, EXCETO: 

 
(A) Embaixadores. 
(B) Prefeitos Municipais. 
(C) Vereador Municipal. 
(D) Presidente da Câmara Legislativa Municipal. 

 

Questão 80  
 

De acordo com as normas de Redação Oficial, é 
INCORRETO afirmar que: 

 
(A) Usam-se aspas antes e depois de uma citação 

textual. 
 

(B) Nas citações de textos legais, as alíneas devem 
estar entre aspas. 

 
(C) O travessão pode ser empregado para substituir 

o uso de aspas. 
 

(D) O travessão pode ser empregado para indicar a 
substituição de um termo, a fim de evitar 
repetições. 
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