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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem esse Concurso Público.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização 

de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata 

exclusão do candidato. 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

FISCAL
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões. 
 

O nosso cérebro é preguiçoso por natureza! 
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______ é tão difícil fazer um novo hábito realmente permanecer em nossa rotina? Um dos 

maiores desafios para quem busca uma mudança de hábito nem sempre é começar algo novo, 

mas manter a consistência de suas ações. Tome como exemplo aquela meta de ano novo de incluir 

uma atividade física em sua rotina. Acordar e ir para a academia no primeiro dia parece ser 

estimulante; no segundo, ainda é uma novidade, mas ultrapassar a barreira do décimo dia... Bom, 

aí já começa a se tornar um problema. Como, então, fazer que um novo hábito permaneça?  

Para começo de conversa, é preciso deixar claro que mudanças de estilo de vida exigem muito 

mais disciplina do que a gente pensa. Nem tudo é sobre se sentir motivado o tempo inteiro. E isso 

tem muito a ver com a forma como o nosso cérebro funciona — e como ele reconhece os nossos 

padrões de comportamento. O nosso cérebro é preguiçoso por natureza       parece absurdo dizer 

isso  mas é a realidade  para entender a nossa dificuldade de mudança  primeiro é preciso 

entender a nossa preguiça. 

Essa preguiça tem uma razão de existir, explica Cecília Barreto, especialista em neurociência. 

“Quando a gente pensa que o nosso cérebro é preguiçoso, parece que essa é uma característica 

ruim dele, como se fosse um atraso evolutivo. Mas é exatamente o oposto. O nosso cérebro criou 

muitos mecanismos para torná-lo eficiente, e um deles é a preguiça.” Pense na sua rotina de 

deslocamento de casa para o trabalho: todos os dias, você está acostumado a fazer o mesmo 

caminho, uma vez que você entendeu que aquela é a melhor rota para você. “A gente repete os 

padrões que funcionam ______ somos seres inteligentes, e o nosso raciocínio é o da eficiência. 

Então, se esse é o melhor caminho, será que você deveria abandoná-lo?”, explica a especialista. 

No entanto, digamos que você decida ir de bicicleta para o escritório e precise ajustar a rota. 

A partir do momento ______ você tenta mostrar para o seu cérebro que existe um novo caminho, 

ele não vai aceitar isso de primeira. Inclusive, ele vai lhe apresentar algumas “pegadinhas” a ponto 

de você até mesmo questionar a sua razão de estar mudando. Pouca gente sabe _____ isso 

acontece. De acordo com Barreto, tudo que é novo exige uma energia de ativação para o nosso 

cérebro, que, se for comparada com aquilo que a gente já conhecia, acaba não fazendo sentido 

para a nossa máquina em busca da eficiência. Por qual razão eu deveria mudar o meu caminho 

se eu posso ir por aquele de sempre? E é justamente nesse ponto que é preciso reconhecer as 

limitações. 

“É preciso entender que vai existir essa resistência, mas que a gente também vai conseguir, 

aos poucos, mostrar os benefícios de se investir nessa energia de ativação. É mais ou menos 

assim: ‘Ok, vai dar trabalho, mas olha aqui os benefícios de ir por um outro caminho’”, diz Cecília 

Barreto. Conclusão: um dos maiores desafios para abandonar um hábito ruim ou começar um 

novo hábito é simplesmente conseguir sair do “piloto automático”, já que o nosso cérebro está, a 

todo momento, tentando economizar energia. 

 
(Disponível em: https://www.huffpostbrasil.com/entry/como-criar-habito – texto adaptado especialmente para 

esta prova). 
 

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 

01, 19, 22 e 24. 
 

A) Por que – porque – em que – por que 

B) Por que – porquê – que – porque 

C) Porque – porque – onde – por que 

D) Por quê – por que – que – porque 

E) Por que – por que – em que – por quê 
 

 

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que apresenta os sinais de pontuação que devem ser 

empregados no lugar dos triângulos ( ) das linhas 10 e 11, na ordem em que aparecem e levando 

em conta os processos de coordenação e subordinação nos períodos. 
 

A) dois-pontos – ponto e vírgula – vírgula – vírgula 

B) ponto e vírgula – vírgula – dois-pontos – vírgula 

C) vírgula – ponto e vírgula – travessão – ponto e vírgula 

D) ponto e vírgula – ponto e vírgula – vírgula – dois-pontos  

E) vírgula – dois-pontos – dois-pontos – ponto e vírgula 

https://www.huffpostbrasil.com/entry/como-criar-habito_
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QUESTÃO 03 – Analise as seguintes propostas de substituições de conectores do texto: 
 

I. “No entanto” (l. 21) tem o mesmo valor de Conquanto e poderia ser substituído por esse conector. 

II. “De acordo com” (l. 25) poderia ser substituído por Para. 

III. O conector “já que” (l. 34) tem valor causal e poderia ser substituído por ‘visto que’. 
 

Quais estão corretas?  
 

A) Apenas II. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III.  
 

 

QUESTÃO 04 – O texto apresenta vários recursos linguísticos em sua estruturação e no 

desenvolvimento do assunto, EXCETO: 
 

A) Perguntas retóricas, que serão respondidas ao longo do texto. 

B) Direcionamento ao leitor, chamando-o a pensar em situações hipotéticas para acompanhar o tema. 

C) Citação direta de especialista no assunto a fim de explanar o tema tratado. 

D) Linguagem figurada e tom de coloquialidade em alguns trechos. 

E) Flexibilização de regras gramaticais para dar um tom de proximidade com o leitor. 
 

 

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa que faz a correta reescritura do seguinte fragmento do texto, 

substituindo o pronome ‘você’ por ‘tu’ e fazendo as adequações necessárias. 
 

“Pense na sua rotina de deslocamento de casa para o trabalho: todos os dias, você está acostumado 

a fazer o mesmo caminho, uma vez que você entendeu que aquela é a melhor rota para você.” 
 

A) Pensa na tua rotina de deslocamento de casa para o trabalho: todos os dias, tu está acostumado a 

fazer o mesmo caminho, uma vez que tu entendesse que aquela é a melhor rota para ti.  

B) Pense na tua rotina de deslocamento de casa para o trabalho: todos os dias, tu está acostumado a 

fazer o mesmo caminho, uma vez que tu entendestes que aquela é a melhor rota para ti.  

C) Pensas na sua rotina de deslocamento de casa para o trabalho: todos os dias, tu estás acostumado 

a fazer o mesmo caminho, uma vez que tu entendesse que aquela é a melhor rota para ti.  

D) Pensas na tua rotina de deslocamento de casa para o trabalho: todos os dias, tu estás acostumado 

a fazer o mesmo caminho, uma vez que tu entendesses que aquela é a melhor rota para ti.  

E) Pensa na tua rotina de deslocamento de casa para o trabalho: todos os dias, tu estás acostumado 

a fazer o mesmo caminho, uma vez que tu entendeste que aquela é a melhor rota para ti.  
 

 

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, o tipo de formação 

dos vocábulos “ultrapassar”, “preguiçoso” e “neurociência”. 
 

A) Prefixação, sufixação e composição por aglutinação. 

B) Prefixação, sufixação e prefixação. 

C) Composição por justaposição, composição por aglutinação e prefixação. 

D) Prefixação, sufixação e composição por justaposição. 

E) Sufixação, prefixação e composição por aglutinação.  
 

 

QUESTÃO 07 – A palavra “que” aparece inúmeras no texto; entre as ocorrências das linhas 14, 18, 

19, 20 e 21, destacadas no texto, assinale a que pertence a uma classe gramatical diferente das 

demais. 
 

A) Linha 14. 

B) Linha 18. 

C) Linha 19. 

D) Linha 20. 

E) Linha 21. 
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QUESTÃO 08 – As alternativas a seguir apresentam palavras, retiradas do texto, que apresentam 

dígrafo, EXCETO: 
 

A) preguiçoso – exatamente. 

B) caminho – aquilo. 

C) máquina – eficiência. 

D) trabalho – exemplo. 

E) problema – qual. 
 

 

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa que apresenta um verbo, retirado do texto, que possa ser 

passado para a voz passiva. 
 

A) permanecer (l. 01). 

B) preciso (l. 07). 

C) exigem (l. 07). 

D) pense (l. 16). 

E) investir (l. 31).  
 

 

QUESTÃO 10 – Assim como “disciplina”, retirada do texto, as seguintes palavras são escritas com 

‘SC’, EXCETO: 
 

A) remane__ente e pre__indir. 

B) di__ernimento e a__ensão. 

C) conde__endente e su__etibilidade. 

D) concupi__ência e tran__ender. 

E) di__ensão e di__eminação. 
 

LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 11 – A parte do Regime Jurídico dos funcionários públicos do Município de Sananduva que 

trata da contração temporária de excepcional interesse público no que se refere ao tempo de contrato, 

determina que somente poderão ser efetuadas contratações sob este título, por tempo: 
 

A) Indeterminado. 

B) Determinado. 

C) Ininterrupto.  

D) Causal. 

E) Intermitente.  
 

 

QUESTÃO 12 – Nas proibições previstas no Regime Jurídico do Município de Sananduva para os 

servidores públicos municipais, está a de não promover manifestações de ____________ ou 

_____________ no recinto da repartição. 
 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 

A) empatia – desacato 

B) orgulho – motivação 

C) polemica – apaziguamento 

D) apreço – desapreço 

E) agitação – parcimônia 
 

 

QUESTÃO 13 – Dentre os deveres previstos no Regime Jurídico do Município de Sananduva, para 

seus servidores públicos municipais, está o de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo 

e manter conduta compatível com a moralidade: 
 

A) Civil. 

B) Étnica. 

C) E os bons costumes. 

D) Da família. 

E) Administrativa.  
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QUESTÃO 14 – A apuração dos dias de serviço para os servidores públicos do Município de Sananduva, 

prevista no Regime Jurídico Municipal, será feita em dias, os quais serão convertidos em anos, 

considerando este período de trezentos e sessenta e cinco dias, os dias de efetivo exercício serão 

computados à vista dos comprovantes de pagamento ou dos registros: 

 

A) Médicos. 

B) Atestados. 

C) Funcionais. 

D) Digitais. 

E) Analógicos.  

 

 

QUESTÃO 15 – Fernanda é servidora pública no Município de Sananduva e, de acordo com as 

prerrogativas do Regime Jurídico do Município, obteve licença para acompanhamento do tratamento 

que seu filho foi submetido e, de acordo com a mencionada Lei, a licença concedida dentro de sessenta 

dias do término de outra da mesma espécie, será considerada como: 

 

A) Afastamento.  

B) Prorrogação. 

C) Reordenação. 

D) Dispensa. 

E) Exoneração.  

 

 

QUESTÃO 16 – Acerca do Esporte e Lazer, a Lei Orgânica do Município de Sananduva estabelece que 

o Município deverá priorizar a edificação de parques, áreas de lazer e recreação em bairros populares 

ou com locais que sejam acessíveis: 

 

A) À população indígena. 

B) A pessoas portadoras de deficiência física. 

C) À população de baixa renda. 

D) A menores infratores. 

E) A mulheres vítimas de violência doméstica.  

 

 

QUESTÃO 17 – Para os efeitos da Lei Orgânica do Município de Sananduva, a educação é direito de 

todos e um dever do Município e deve ser incentivada e promovida com a participação da comunidade, 

ressalta ainda que o Município implantará programas governamentais para a formação, 

profissionalização ou preparação para o trabalho, dando prioridade para: 

 

A) As crianças com deficiências. 

B) Os adolescentes vítimas de maus tratos. 

C) As mulheres vítimas de violência doméstica. 

D) Os jovens em recuperação social.  

E) Os alunos carentes.  

 

 

QUESTÃO 18 – A Lei Orgânica, na parte em que trata da ordem social, especificamente da família, 

determina que nos programas de habitação popular promovidos pelo Município de Sananduva, será 

destinado um percentual de moradias, às pessoas com mais de: 

 

A) Cinquenta anos. 

B) Sessenta anos. 

C) Sessenta e cinco anos. 

D) Setenta anos. 

E) Setenta e cinco anos.  
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QUESTÃO 19 – Visando incentivar a política agrícola e fundiária no Município de Sananduva, a Lei 

Orgânica Municipal determina que o Município, nos termos da Lei, preste assistência aos trabalhadores 

rurais, aos pequenos agricultores e as suas organizações e ainda prevê que nos currículos das escolas 

municipais tenha a disciplina de: 
 

A) Filosofia. 

B) Cidadania. 

C) Aproveitamento de resíduos. 

D) Ecologia. 

E) Biologia.  
 

 

 

A) secundários. 

B) fiscais. 

C) financeiros. 

D) contáveis. 

E) creditícios.   
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

QUESTÃO 21 – Na edição de 2020 do Oscar, o Brasil foi indicado na categoria de melhor: 
 

A) Atriz, com Fernanda Montenegro. 

B) Diretor, com Fernando Meirelles. 

C) Documentário, com Democracia em Vertigem. 

D) Melhor filme, com Dois Papas. 

E) Melhor roteiro adaptado, com a Vida Invisível. 
 

 

QUESTÃO 22 – No início de 2020, a Austrália foi notícia nos principais veículos de comunicação do 

mundo devido: 
 

A) Aos incêndios florestais que atingiram o país. 

B) Ao tsunami que destruiu a cidade de Sydney em dezembro. 

C) À renúncia do primeiro-ministro envolvido em um escândalo de corrupção. 

D) À declaração de separação do país do Reino Unido. 

E) Ao cancelamento das eleições agendadas para o mês de janeiro. 
 

 

QUESTÃO 23 – Em 1954, foi criado o Município de Sananduva, formado pelos Distritos de: 
 

I. Ibiaçá. 

II. São João da Urtiga. 

III. Machadinho. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 24 – O príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, surpreenderam o mundo quando, em 

8 de janeiro, anunciaram que estavam: 
 

A) Oficializando seu divórcio. 

B) Esperando seu segundo filho. 

C) Transferindo sua residência oficial para a Etiópia. 

D) Renunciando às funções do primeiro escalão da Família Real Britânica. 

E) Batizando seu filho na religião budista. 

QUESTÃO 20 – A Lei Orçamentária do Município de Sananduva, de acordo com a Lei Orgânica, deverá 

por meio de projeto, demonstrar o efeito entre receita e despesa e, em caso de isenção, remissões, 

subsídios e beneficies financeiros, tributários e 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/donna/gente/noticia/2020/01/principe-harry-e-meghan-markle-anunciam-afastamento-de-funcoes-de-primeiro-escalao-da-familia-real-ck55pf29z02g801odhbj429jn.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/donna/gente/noticia/2020/01/principe-harry-e-meghan-markle-anunciam-afastamento-de-funcoes-de-primeiro-escalao-da-familia-real-ck55pf29z02g801odhbj429jn.html
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QUESTÃO 25 – A respeito do conflito Estados Unidos X Irã que ganhou novos contornos nos primeiros 

dias de 2020 com o assassinato do general iraniano Soleimani pelos Estados Unidos, são feitas as 

seguintes considerações: 

 

I. O general Soleimani foi assassinado na cidade de Bagdá, no Iraque. 

II. Os Estados Unidos culpam Soleimani pela morte de americanos e defendem que o assassinato ao 

general foi uma estratégia para conter o terrorismo. 

III. Durante o governo de Obama, os dois países elaboraram um acordo, em que o Irã se comprometia 

em interromper seu programa de enriquecimento de urânio a fim de produzir bombas atômicas, 

em troca, os norte-americanos retirariam o embargo econômico sobre o país. Com o governo 

Trump, essa tentativa de acordo foi abandonada. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

Lista de símbolos: 
 Condicional 

 Bicondicional 

 Conector “e” 

 Conector “ou” 

 Conector “ou” exclusivo 

 Negação da proposição 

QUESTÃO 26 – O valor de x  que torna verdadeira a igualdade na proporção 
4
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A) 1x . 
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11

1
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2
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3
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E) 
11

4
x . 

 

 

QUESTÃO 27 – O valor mínimo da função de segundo grau   142  xxxf  é: 

 

A) -10. 

B) -7. 

C) -6. 

D) -5. 

E) -3. 
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QUESTÃO 28 – O volume de um cilindro circular reto em que o raio da base (r) mede metade da 

altura (h), é dada pela relação mostrada na alternativa: 

 

A) 
3

. 2h
. 

 

B) 
4

. 3h
. 

 

C) 
3

. 3h
. 

 

D) 
3

.h
. 

 

E) 
4

.h
. 

 

 

QUESTÃO 29 – Se J, A e Q são proposições simples verdadeiras, então o valor lógico da proposição 

   AQAJ   é: 

 

A) Tautológico. 

B) Contraditório. 

C) Falso. 

D) Verdadeiro. 

E) Impossível de determinar. 

 

 

QUESTÃO 30 – A negação da proposição “Se João é pai de Pedro, então Maria é mãe de Joana” é: 

 

A) João é pai de Pedro e Maria não é mãe de Joana. 

B) Se João não é pai de Pedro, então Maria não é mãe de Joana. 

C) Se Maria é mãe de Joana, então João é pai de Pedro. 

D) João é pai de Pedro ou Maria não é mãe de Joana. 

E) João não é pai de Pedro ou Maria não é mãe de Joana. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 31 – Meirelles (KASPARY, 2017) define que determinado documento é “o instrumento da 

licença ou da autorização para o exercício de um direito, para a prática de um ato, ou para a realização 

de uma atividade dependente do policiamento administrativo”. Tal documento, segundo Kaspary, tem 

as seguintes partes: título, texto (introdução, fundamentação, exposição do assunto), assinatura, local 

e data. Qual é esse documento? 
 

A) Certidão. 

B) Exposição de motivos. 

C) Alvará. 

D) Edital. 

E) Termo. 
 

 

QUESTÃO 32 – Segundo Meirelles (2018), os regimentos são atos administrativos _____________ 

de atuação interna, dado que se destinam a reger o funcionamento de órgãos colegiados e de 

corporações legislativas. Como ato regulamentar interno, o regimento só se dirige aos que devem 

executar o serviço ou realizar a atividade funcional regimentada, sem obrigar aos particulares em 

geral, tais como o Regimento do Conselho Municipal de Diretrizes Urbanas de Sananduva e o 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Sananduva. 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima e que identifica a categoria 

de ato administrativo em que está enquadrado o regimento. 
 

A) ordinatórios 

B) normativos 

C) negociais 

D) enunciativos 

E) legislativos 
 

 

QUESTÃO 33 – Com base na Lei de Diretrizes Urbanas do Município de Sananduva, analise as 

assertivas abaixo e assinale C, se corretas, ou I, se INCORRETAS. 
 

(  ) Consideram-se "Zonas" as parcelas de área urbana que apresentam características de uso e 

ocupação do solo semelhante. 

(  ) São doze as Zonas Urbanas de Sananduva, entre elas estão a Z.I.1 – Zona Industrial Um, a Z.I.2 

– Zona Industrial Dois e Z.I.3 – Zona Industrial Três. 

(  ) Serão consideradas Zonas de Preservação Permanente Legal aquelas sujeitas à preservação 

permanente por disposição da Lei Federal ou Estadual. 

(  ) São consideradas Zona de Preservação Permanente Ecológica os parques naturais (federais, 

estaduais e municipais), as praças e recantos destinados ao lazer ativo ou passivo da população. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) I – C – C – I.   

B) C – I – I – C. 

C) C – C – I – I.  

D) C – I – C – C.   

E) I – C – I – C.  
 

 

QUESTÃO 34 – A Lei de Diretrizes Urbanas do Município de Sananduva estabelece que em cada Zona 

haverá usos conforme usos permissíveis e usos proibidos. Segundo o Art. 23 da referida lei, na zona 

residencial Z.R.3 são proibidos os seguintes usos, EXCETO: 
 

A) Uso 6 – Comércio atacadista. 

B) Uso 18 – Pequena indústria. 

C) Uso 19 – Média indústria. 

D) Uso 20 – Grande indústria. 

E) Uso 22 – Casas noturnas. 



553_BASE_NS_13/2/202015:08:21 

Execução: Fundatec 
NÍVEL SUPERIOR 

QUESTÃO 35 – Com base no Capítulo II do Código de Posturas do Município de Sananduva, analise 

as assertivas abaixo em relação aos procedimentos, as infrações e as penas, e assinale C, se corretas, 

ou I, se INCORRETAS. 
 

(  ) Notificação é o processo administrativo formulado por escrito, através do qual se dá conhecimento 

à parte de providência ou medida que a ela incumbe realizar. 

(  ) A verificação pelo agente administrativo da situação proibida ou vedada pelo referido código gera 

a lavratura de auto de infração, no qual se assinala a irregularidade constatada e se dá quinze 

dias para oferecimento de defesa. 

(  ) Na ausência de oferecimento de defesa no prazo legal, ou de ser ela julgada improcedente, será 

imposta, pelo titular do órgão competente, multa prevista. 

(  ) Será notificado o infrator da multa imposta, cabendo recurso ao Prefeito Municipal, a ser 

interposto no prazo de trinta dias. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) C – C – C – I.   

B) I – I – C – C. 

C) C – C – I – I.  

D) I – C – C – C.   

E) C – I – I – C.  
 

 

QUESTÃO 36 – Segundo o Art. 115 do Código de Posturas do Município de Sananduva, na infração 

de qualquer artigo do Capítulo XII – Dos Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Profissionais do 

referido Código, será imposta a pena de multa de _______________________ do valor da URM – 

Unidade de Referência Municipal, por infração e apreensão da mercadoria, quando for o caso. 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 

    

A) 20% (vinte por cento) 

B) 25% (vinte e cinco por cento) 

C) 30% (trinta por cento) 

D) 35% (trinta e cinco por cento) 

E) 40% (quarenta por cento) 
 

 

QUESTÃO 37 – O Código de Posturas do Município de Sananduva estabelece os níveis máximos de 

intensidade do som ou ruídos permitidos na zonas urbanas. Sendo assim, nas zonas residenciais no 

horário compreendido entre 07h (sete horas) e 19h (dezenove horas) o nível máximo permitido é de 

_______________________, medidos na curva “B”. 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 
 

A) 60 db (sessenta decibéis) 

B) 65 db (sessenta e cinco decibéis) 

C) 70 db (setenta decibéis) 

D) 75 db (setenta e cinco decibéis) 

E) 80 db (oitenta decibéis) 
 

 

QUESTÃO 38 – O infrator a dispositivo do Código Tributário do Município de Sananduva está sujeito 

a penalidade igual a 50% (cinquenta por cento) do montante do tributo devido, correspondente ao 

exercício da constatação da infração, aplicada de plano, quando: 
 

A) Praticar atos que evidenciem falsidade e manifesta intenção dolosa de má fé, objetivando 

sonegação. 

B) Deixar de conduzir ou de afixar o Alvará em lugar visível, nos termos do referido Código. 

C) Embaraçar ou iludir, por qualquer forma, a ação fiscal. 

D) Não comunicar, dentro dos prazos legais, qualquer alteração de construção licenciada ou alteração 

de atividade quando, da omissão, resultar aumento do tributo. 

E) Falsificar ou sempre que se verificar fraude, dolo ou má fé, no caso de prestação de serviços de 

jogos e diversões públicas. 
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QUESTÃO 39 – O Código Tributário do Município de Sananduva define que entre os tributos de 

competência do Município estão diversas taxas. Sendo assim, com base no referido Código, relacione 

a Coluna 1 à Coluna 2. 

 

Coluna 1 

1. Taxa de Expediente. 

2. Taxa de Serviços Diversos. 

3. Taxa de Serviços Urbanos. 

 

Coluna 2 

(  ) Taxa de numeração de prédios. 

(  ) Taxa de inscrição em Concursos. 

(  ) Taxa de coleta de lixo. 

(  ) Taxa de liberação de bens móveis, semoventes e mercadorias apreendidas ou depositadas. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 2 – 3 – 1 – 2.  

B) 3 – 2 – 1 – 3. 

C) 2 – 1 – 3 – 2. 

D) 1 – 2 – 3 – 1. 

E) 3 – 1 – 2 – 3.  

 

 

QUESTÃO 40 – Segundo o Art. 113 do Código Tributário do Município de Sananduva, a intimação de 

infração será feita pelo Agente do Fisco, através de: 

 

I. Intimação preliminar. 

II. Auto de infração. 

III. Intimação do auto de infração. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

 


