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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2017 

 

Instruções 

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

provas e das normas que regem esse Concurso ou Processo Seletivo.  

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, 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. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 50 (cinquenta) questões; 

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

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 dois 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! 

 

FISCAL DE LICENCIAMENTO
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NÍVEL MÉDIO 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Instrução: As questões de números 01 a 15 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões. 
 

O medo de ser nós 
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Neste ano que passou, redescobri o prazer de usar a palavra nós. Ao mesmo tempo, fui 

lembrado de como é difícil deixar de ser eu – e me ocorreu, numa noite de angústia, que talvez 
nisso resida uma das dificuldades secretas dos relacionamentos. 

No começo, quando a gente conhece alguém, é delicioso se confundir com ele ou com ela – 
nas opiniões, no corpo, nas emoções que parecem nascer idênticas. Infelizmente, esse 

momento passa rápido. 
Assim que o convívio se prolonga e os sentimentos se aprofundam, é possível perceber, 

dentro de nós, sinais de ...................  . Nossa personalidade – livre na solidão, senhora de si 
na ausência do outro – começa a se inquietar com a influência externa poderosa, que se mistura 

______ que somos e que de alguma forma nos ameaça. 

Muitos romances terminam aí, precocemente, quando alguém reage em pânico ___ 
possibilidade de ser engolido ou controlado pelo outro. 

Existe algo em nós que se exaspera ao perceber que a outra pessoa, de alguma forma, vai 
se tornando parte do que somos: ela habita nossos sonhos, povoa nossas preocupações e 

preenche as horas de nossos dias. Viver sem ela parece impossível. Viver com ela nos inquieta. 
A indústria do amor nos faz crer que todo mundo está louco para ter uma experiência como 

essa, mas não é verdade. Muita gente não está preparada para ter alguém tão perto de si. 
Muitos se sentem profundamente ................... em abrir sua intimidade ou penetrar ___ 

intimidade dos outros. 

Como eu disse no início, é difícil deixar de ser eu para ser nós. Alguém dirá, com razão, que 
essa mudança não é sequer desejável, e estará certo. Ninguém deveria deixar de ser o que é 

para se tornar parte de uma entidade híbrida de duas pessoas. Ou, ainda pior, para subjugar-se 
voluntariamente ___ personalidade do outro. 

Entretanto, a intensidade conjugal depende de que algo dessa natureza escandalosa 
aconteça no interior do relacionamento. Se uma das partes do casal não abdicar de um pedaço 

importante de si, se os dois não entregarem algo valioso em sacrifício, a união não acontece. É 
preciso haver uma fusão parcial de almas, atada no mais profundo inconsciente, para que duas 

pessoas se constituam verdadeiramente como casal. Do contrário, dividirão a mesma casa e a 

mesma cama, poderão até estar casadas e ter filhos, mas serão apenas indivíduos que vivem 
juntos. Faltará a esse arranjo o alicerce emocional que torna as relações .......................  . 

Dá para entender o que eu estou dizendo? 
No início de um relacionamento, e mesmo depois que ele avança, é comum que a gente olhe 

para a parceira ou o parceiro e tenha – do nada, subitamente – uma dolorosa sensação de 
estranheza. Quem é essa pessoa? O que ela está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? 

Esses segundos de perplexidade, que nunca são inteiramente superados, e que sempre nos 
assustam, revelam um pedaço de nós que insiste em permanecer singular, e que não reconhece 

ou não admite a existência do outro, embora anseie secretamente por fundir-se com ele. 

Essa resistência interior tem de ser quebrada para que a gente forme uma unidade conjugal, 
para que seja superado o medo da aniquilação amorosa. 

Se existe um jeito fácil de superar essa barreira, eu desconheço. O que acho possível é 
tentar permanecer aberto aos sentimentos que o outro nos provoca, permitindo que eles 

cresçam e se aprofundem mesmo quando nos apavoram. Num tempo de gente tão prática, de 
relações humanas superficiais e utilitárias, acho bonita a ideia de se perder no outro e ser um 

com ele ou com ela. Ou, posto de outra forma, a gente precisa perder o medo de ser nós para 
entender, verdadeiramente, o que significa ser eu. 

 
(Fonte: http://epoca.globo.com/sociedade/ivan-martins/noticia/2018/01/o-medo-de-ser-nos.html - texto adaptado)  

  

 
 

 
 

http://epoca.globo.com/sociedade/ivan-martins/noticia/2018/01/o-medo-de-ser-nos.html


 

451_LP_NM_28/2/201811:45:09 

Execução: Fundatec 

NÍVEL MÉDIO 

QUESTÃO 01 – A respeito da grafia de 
palavras do texto, assinale a alternativa que 

preenche, correta e respectivamente, as 

lacunas pontilhadas das linhas 08, 18 e 30. 
 

A) contrareidade – incomodados – 
imprescindíveis   

B) contrariedade – encomodados – 
imprecindíveis   

C) contrariedade – incomodados – 
imprescindíveis   

D) contrareidade – encomodados – 

imprescindíveis   
E) contrariedade – incomodados – 

imprecindíveis   

 

 
QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que 

preenche as lacunas tracejadas das linhas 10, 
11, 18 e 23, considerando a necessidade do 

uso da crase. 

 
A) àquilo – à – a – à  

B) aquilo – à – a – a  
C) àquilo – a – a – a  

D) àquilo – à – à – à  
E) aquilo – a – à – à  

 

 

QUESTÃO 03 – Em relação a propostas de 

alteração de vocábulos do texto, analise as 
seguintes assertivas: 

 
I. Supressão de ‘sequer’ (l.21).  

II. Substituição de ‘híbrida’ (l.22) por 
‘alterada’.  

III. Substituição de ‘subitamente’ (l.33) por 
‘repentinamente’.  

 

Quais NÃO alteram o sentido da frase em que 
estão inseridos? 

 
A) Apenas I. 

B) Apenas II. 
C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 
E) Apenas II e III. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

QUESTÃO 04 – Analise as seguintes frases 
retiradas do texto: 

 

I. Muitos romances terminam aí, 
precocemente (l.11).  

II. todo mundo está louco para ter uma 
experiência como essa (l.16-17).  

III. Quem é essa pessoa? (l.34).  
 

Quais podem ser passadas para a voz passiva? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 
C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 
E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 05 – Na linha 20, se a palavra 
‘Alguém’ fosse substituída por ‘As pessoas’, 

quantas outras alterações seriam necessárias 

para fins de concordância? 
 

A) Uma. 
B) Duas. 

C) Três. 
D) Quatro. 

E) Cinco. 

 

 

QUESTÃO 06 – Analise as seguintes 
assertivas a respeito da pontuação do texto e 

assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) As vírgulas da linha 07 (2ª ocorrência) e 
13 são empregadas pelo mesmo motivo.  

(  ) A vírgula da linha 35 (1ª ocorrência) é 
empregada para marcar uma oração 

subordinada adjetiva explicativa.  

(  ) A vírgula da linha 35 (2ª ocorrência) é 
empregada para introduzir uma oração 

subordinada adjetiva restritiva.  
 

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

 
A) F – V – F. 

B) V – F – V. 

C) F – F – V. 
D) V – V – F. 

E) F – F – F. 
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Execução: Fundatec 

NÍVEL MÉDIO 

QUESTÃO 07 – Analise as assertivas a 
seguir sobre a ocorrência da letra ‘x’ em 

palavras retiradas do texto:  

 
I. Na palavra ‘exaspera’, o fonema ‘x’ é o 

mesmo que o ‘s’ em ‘resistência’. 
II. Em ‘perplexidade’, o fonema ‘x’ 

representa duas consoantes. 
III. A ocorrência de ‘x’ em ‘experiência’ é a 

mesma que em ‘auxílio’. 
 

Quais estão corretas? 

 
A) Apenas I. 

B) Apenas II. 
C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 08 – Analise as seguintes 

assertivas a respeito da linguagem do texto e 
assinale C, se as frases contiverem 

linguagem conotativa, ou D, se apresentarem 
somente linguagem denotativa. 

 
(  ) Nossa personalidade – livre na solidão, 

senhora de si na ausência do outro – 
começa a se inquietar com a influência 

externa ponderosa (l.08-09).  

(  ) Muitos romances terminam aí, 
precocemente, quando alguém reage em 

pânico ___ possibilidade de ser engolido 
ou controlado pelo outro (l.11-12). 

(  ) Dá para entender o que eu estou 
dizendo? (l.31). 

(  ) Se existe um jeito fácil de superar essa 
barreira, eu desconheço (l.40).  

 

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

 
A) C – C – D – D. 

B) C – C – D – C. 
C) C – D – D – C. 

D) D – D – C – C. 
E) D – C – C – D. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

QUESTÃO 09 – Analise as seguintes 
propostas de alteração de expressões no 

texto: 

 
I. ‘abdicar’ (l.25) por abrir mão.  

II.  ‘olhe’ (l.32) por admire.  
III.  ‘insiste’ (l.36) por decide.  

 
Quais precisam de ajustes na estrutura da 

frase em que estão inseridas em vista da 
correta regência? 

 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 

C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 

 

 
QUESTÃO 10 – Em relação à acentuação de 

palavras do texto, analise as assertivas a 

seguir:  
 

I. A palavra ‘angústia’ é acentuada por ser 
uma paroxítona terminada em ditongo. 

II. A palavra ‘fácil’ é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em ‘l’. 

III. Os vocábulos ‘está’ e ‘nós’ são 
classificados da mesma forma, e, se 

retirássemos os acentos gráficos, 

assumiriam outra classe gramatical. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 
D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 11 – Em relação à formação de 
palavras do texto, analise as assertivas que 

seguem: 
  

I. A palavra ‘inconsciente’ é formada por 
derivação prefixal. 

II. A palavra ‘verdadeiramente’ é formada 

por derivação sufixal. 
III. A palavra ‘aniquilação’ é formada por 

derivação prefixal e sufixal. 
 

Quais estão INCORRETAS? 
 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 
E) Apenas II e III. 
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NÍVEL MÉDIO 

Para responder às questões 12 e 13, 
considere a seguinte frase retirada do 

texto:  

 
Entretanto, a intensidade conjugal 

depende de que algo dessa natureza 
escandalosa aconteça no interior do 

relacionamento. 
 

QUESTÃO 12 – Assinale a alternativa que 
apresenta a correta classificação gramatical 

dos termos em destaque. 

 
A) Adjetivo – substantivo – preposição  

B) Substantivo – substantivo – advérbio  
C) Adjetivo – pronome – preposição 

D) Substantivo – adjetivo – pronome 
E) Adjetivo – adjetivo – advérbio  

 

 

QUESTÃO 13 – Analise as seguintes 

assertivas a respeito da frase em destaque e 
assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 
(  ) A frase apresenta 2 orações.  

(  ) O sujeito da oração principal é “a 
intensidade conjugal”. 

(  ) ‘Entretanto’ poderia ser substituído por 
‘No entanto’, sem acarretar nenhum tipo 

de erro à frase. 

 
A ordem correta de preenchimento dos 

parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) F – V – F. 
B) F – F – V. 

C) V – V – F. 
D) V – V – V. 

E) F – F – F. 

 

 

QUESTÃO 14 – Todas as ocorrências a 
seguir da palavra ‘que’ são classificadas da 

mesma forma, EXCETO a da linha: 
 

A) 01. 
B) 05. 

C) 09. 

D) 13. 
E) 16. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

QUESTÃO 15 – Em relação ao texto, analise 
as seguintes assertivas: 

 

I. O autor afirma que as pessoas que têm 
pensamentos mais egoístas não são 

capazes de ter uma união estável, já que 
não conseguem pensar no próximo.  

II. Para se ter uma união bem-sucedida, 
uma união de verdade com outra pessoa, 

o autor sugere que ambos devam abrir 
mão de um pouco de si.  

III. De acordo com o autor, a maior 

dificuldade em um relacionamento é 
conviver com a angústia sem prejudicar o 

seu parceiro.  
 

Quais estão corretas? 

 
A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 
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INFORMÁTICA 
 

Para responder às questões 16 a 25, considere o uso do sistema operacional Windows 10, 

editor de textos Word 2013, editor de planilhas eletrônicas Excel 2013 e navegador Web 
Google Chrome 62, todos utilizando o idioma português, país Brasil, e o mouse 

configurado para destro. Quando for utilizada alguma palavra ou expressão entre aspas 
duplas, significa que apenas o que está entre as aspas deve ser considerado (as aspas 

servem apenas para enfatizar).  As figuras 1, 2 e 3 mostram partes do ambiente Windows, 
Word 2013 e Excel 2013 e devem servir como base para algumas das questões. 

 
Considere a Figura 1 abaixo para responder às questões 16 a 18. 

 

 
Figura 1 

 
QUESTÃO 16 – De acordo com a Figura 1, é 

correto afirmar que:  
 

A) Na unidade “C:”, há uma pasta “WIN10” e, 
dentro dela, há uma pasta “Cadastro”. Esta, 

por sua vez, não possui conteúdo. 
B) Na unidade “C:”, há uma pasta “WIN10” e, 

dentro dela, há uma pasta “Cadastro”. Esta, 

por sua vez, possui quatro pastas e dois 
arquivos. 

C) Na unidade “C:”, há uma pasta “Cadastro” 
e, dentro dela, há quatro arquivos e duas 

pastas. Não é possível afirmar quantos 
arquivos há dento destas duas pastas. 

D) Na unidade “D:”, há uma pasta “WIN10 
(C:)” e, dentro dela, há uma pasta 

“Cadastro”. Esta, por sua vez, não possui 

conteúdo. 
E) Na unidade “D:”, há uma pasta “WIN10 

(C:)” e, dentro dela, há uma pasta 
“Cadastro”. Esta, por sua vez, possui duas 

pastas e quatro arquivos. 
 

 
 

 

 

QUESTÃO 17 – Suponha que um usuário 

tenha realizado a seguinte sequência: (1) 
clicado com o botão esquerdo sobre o arquivo 

“Agenda.txt”, sem soltá-lo; (2) posicionado o 
cursor do mouse sobre a pasta “Clientes”; (3) 

soltado o botão esquerdo do mouse. Sabendo 
que não houve qualquer tipo de erro, é 

possível afirmar que o arquivo “Agenda.txt” 

foi: 
 

A) Copiado para a pasta “Cadastro”. 
B) Copiado para a pasta “Clientes”. 

C) Duplicado para a pasta “Clientes”. 

D) Duplicado para a pasta “Cadastro”. 
E) Movido para a pasta “Clientes”. 
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QUESTÃO 18 – O chefe de Maria solicitou que 
o nome do arquivo “Agenda.txt” fosse alterado 

para algum nome relacionado à agenda do mês 

de janeiro de 2018. Maria pensou em cinco 
nomes diferentes, mas apenas um foi aceito 

pelo sistema operacional Windows. O nome de 
arquivo aceito foi: 
 

A) Agenda jan/2018. 
B) Agenda jan-2018. 

C) Agenda jan|2018. 
D) Agenda jan:2018. 

E) Agenda jan*2018. 

 

 
QUESTÃO 19 – No Word 2013, existe o 

conceito de guias principais. A guia “Inserir” 

possui, entre outras, as seguintes 
funcionalidades: 

 
A) Colunas, Quebras e Espaçamento. 

B) Mala Direta, Etiquetas e Envelopes. 
C) Nota de Rodapé, Legenda e Sumário. 

D) Tabela, Imagens e Gráfico. 
E) Temas, Cores e Marca D’água. 

 

 
QUESTÃO 20 – A Figura 2 mostra o grupo 

“Fonte” no Word 2013. Levando em 
consideração a configuração mostrada, o texto 

a ser digitado deve possuir, entre outras, as 
seguintes características: 

 

 
Figura 2 

 

A) Aumento de fonte, em itálico e tachado. 
B) Cor amarela, em negrito e sublinhado. 

C) Negrito e itálico, com cor azul. 
D) Fonte tamanho 10, em itálico e negrito. 

E) Sublinhado, tachado e aumento de fonte. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

QUESTÃO 21 – No Word 2013, através da 
guia “Exibição”, pode-se visualizar o grupo 

“Mostrar”. Nele há três itens que podem, 

individualmente, estar marcados (para 
visualizar) ou desmarcados (para não serem 

mostrados), quais sejam: 
 

A) Colunas, Janelas e Estrutura de Tópicos. 
B) Imagens, Tabelas, Colunas. 

C) Linhas de Grade, Painel de Controle e 
Tabelas. 

D) Painel de Controle, Firewall e Windows 

Explorer. 
E) Régua, Linhas de Grade e Painel de 

Navegação. 

 

 
Considere a Figura 3 abaixo para 

responder às questões 22 a 24. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Figura 3 
 

QUESTÃO 22 – Qual o resultado para a 
fórmula =MÉDIA(B2:C3)?  

 
A) 9,5. 

B) 10. 

C) 11,5. 
D) 12,5. 

E) 14,5. 

 

 
QUESTÃO 23 – Qual o resultado para a 

fórmula =A1+B2-C2*C3? 
 

A) 30. 

B) 60. 
C) 120. 

D) 150. 
E) 180. 
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QUESTÃO 24 – Qual o resultado para a 
fórmula =MÉDIA(A2:B2)+SOMA(C1:C3)? 

 

A) 36. 
B) 38. 

C) 40. 
D) 42. 

E) 44. 

 

 
QUESTÃO 25 – No Google Chrome 62, existe 

uma opção no menu que permite, entre outras 

ações, adicionar, gerenciar e visualizar 
endereços de páginas Web que o usuário 

considere importante. Assim, fica mais fácil 
acessar tais páginas, sem ter que procurar na 

Internet. Trata-se da opção: 
 

A) Favoritos. 
B) Lista. 

C) Melhores. 

D) Pré-cadastro. 
E) Sites. 
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LEGISLAÇÃO 
 

Para responder às questões 26 a 31, 

considere o Estatuto que institui e regula 
o Regime Jurídico Único dos Servidores 

Públicos do município de Esteio e dá 
outras providências. 

 
QUESTÃO 26 – Bruna foi contratada 

temporariamente para prestar serviço ao 
Município de Esteio, obedecendo todos os 

requisitos previstos na Lei que regulamenta 

as contrações temporárias de excepcional 
interesse público. Para os efeitos da referida 

Lei, a recontratação de uma pessoa fruto da 
mencionada situação, sob pena de nulidade 

do contrato e responsabilidade administrativa 
e civil da autoridade contratante, somente 

poderá ser feita após decorrido quantos 
meses da contratação anterior? 

 

A) Seis. 
B) Oito. 

C) Nove. 
D) Doze. 

E) Vinte e quatro. 

 

 
QUESTÃO 27 – De acordo com a referida Lei, 

após ser aprovado no concurso público para o 

Município de Esteio e assumir o cargo, o 
servidor ficará sujeito às penalidades 

disciplinares aplicáveis ao servidor após 
procedimento administrativo em que lhe seja 

assegurado o direito de defesa. Dentre as 
penalidades previstas estão: 

 
I. Aviso prévio trabalhado. 

II. Suspensão. 

III. Advertência. 
 

Quais estão INCORRETAS? 
 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 

C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

QUESTÃO 28 – A referida Lei ao caracterizar 
a inassiduidade na conduta dos servidores 

públicos do Município de Esteio, define que 

entende-se por inassiduidade habitual: 
 

I. A falta ao serviço, sem causa justificada, 
por sessenta dias intercaladamente, 

durante o período de doze meses. 
II. A ausência do servidor por trinta dias 

consecutivos no exercício do ano 
corrente.  

III. Quando o servidor comparecer ao 

serviço, dentro da hora seguinte à 
marcada para o início dos trabalhos, ou 

quando se retirar antes de findo o 
período de trabalho, desde que em 

número superior a 90 (noventa) dias, ao 
longo de um semestre. 

 
Quais estão INCORRETAS? 

 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 

C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 

E) I, II e III.  

 

 
QUESTÃO 29 – A presente lei, determina 

que não terá direito a férias o servidor do 

Município de Esteio que, no curso do período 
aquisitivo houver tido mais de __________ 

faltas injustificadas ao serviço. 
 

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

 
A) dez 

B) quinze 

C) vinte 
D) trinta 

E) trinta e duas 

 

 
QUESTÃO 30 – A presente Lei ao tratar do 

ressarcimento ao erário, fala que o 
vencimento, a remuneração e o provento, 

dos servidores do Município de Esteio, não 

serão objeto de arresto, sequestro ou 
penhora, exceto nos casos resultantes de 

decisão judicial quando for designando a 
prestação de: 

 
A) Serviços. 

B) Compras de bens. 
C) Alimentos. 

D) Contas pessoais. 

E) Auditoria fiscal e fazendária. 
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QUESTÃO 31 – Por determinação da 
referida Lei, o servidor do Município de Esteio 

perderá a remuneração dos dias que faltar 

ao serviço, sem motivo justificado e, a 
mesma Lei também prevê a manutenção da 

penalidade disciplinar cabível. Além disso, 
está previsto ainda a perda da remuneração: 

 
A) Das férias proporcionais.  

B) Dos dias de repouso da respectiva 
semana.  

C) Natalina. 

D) Proporcional do décimo quarto salário. 
E) Denominada licença prêmio. 

 

 

Para responder às questões 32 a 40 
considere a Lei Orgânica do Município de 

Esteio. 
 

QUESTÃO 32 – Para os efeitos da referida 

Lei, dentre outras, são Leis complementares 
do Município de Esteio o Estatuto dos 

Servidores Públicos Municipais e Código 
Tributário Municipal e, determina ainda que 

as aprovações das mencionadas Leis 
Complementares serão aprovadas por: 

 
A) Um terço da Câmara de Vereadores do 

Município. 

B) Cinquenta e um por cento da mesa de 
vereadores municipais. 

C) Maioria absoluta da Câmara de Vereadores 
do Município. 

D) Membros do Tribunal de Contas da União 
(TCU). 

E) Um colegiado com no mínimo três 
integrantes do poder judiciário.  

 

 
QUESTÃO 33 – De acordo com a referida 

Lei, a elaboração do Regimento Interno do 
Município de Esteio é uma competência 

da(do): 
 

A) Prefeito. 
B) Prefeito e de seus secretários. 

C) Departamento de Pessoal do Município. 

D) Câmara Municipal de Vereadores do 
Município. 

E) Procuradoria Geral do Estado (PGE).  
 

 
 

 
 

 

 
 

QUESTÃO 34 – Para os efeitos da referida 
Lei, são direitos constitutivos da cidadania do 

Município de Esteio: 

 
I. O exercício da atividade econômica.  

II. Livre organização política para o exercício 
da soberania. 

III. Liberdade de expressar e defender, 
individual ou coletivamente, opiniões e 

interesses. 
 

Quais estão corretas? 

 
A) Apenas I. 

B) Apenas II. 
C) Apenas III. 

D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 35 – Em cumprimento à referida 

Lei, a soberania popular dos munícipes da 
cidade de Esteio será exercida pelo sufrágio 

universal e pelo voto direto e secreto, com 
igual valor para todos, nos termos da lei, 

mediante: 
 

I. Pesquisa de satisfação. 
II. Plebiscito. 

III. Referendo. 

 
Quais estão INCORRETAS? 

 
A) Apenas I. 

B) Apenas II. 
C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 
E) I, II e III. 

 

 
QUESTÃO 36 – De acordo com a Lei em 

questão, qualquer entidade da sociedade 
________ poderá solicitar ao Presidente da 

Câmara que lhe permita emitir ________ ou 
opiniões, junto às comissões sobre projetos 

que nelas se encontrem para _________. 
 

Assinale a alternativa que preenche, correta e 

respectivamente, as lacunas do trecho acima.  
 

A) empresarial – titulações – deliberação 
B) econômica – ressalva – despacho 

C) civil – conceitos – estudo 
D) criminal – parecer – trânsito 

E) jurídica – notas – homologação 
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QUESTÃO 37 – A referida Lei, na seção em 
que trata do Processo Legislativo, determina 

que o veto dos projetos de lei do Município de 

Esteio serão apreciados no prazo de trinta 
dias a contar de seu recebimento e, só 

poderá ser rejeitado pelo voto da maioria dos 
membros da(do): 

 
A) Câmara Municipal.  

B) Secretaria da Fazenda. 
C) Poder Judiciário. 

D) União. 

E) Ministério Público.  

 

 
QUESTÃO 38 – A Câmara e a Prefeitura do 

Município de Esteio manterão, de forma 
integrada, sistema de controle interno com a 

finalidade de:  
 

I. Apoiar o controle externo no exercício de 

sua missão institucional. 
II. Exercer o controle das operações de 

crédito, avais e garantias, bem como dos 
direitos e haveres do Município. 

III. Avaliar o cumprimento das metas 
previstas no plano plurianual, a execução 

dos programas de governo e dos 
orçamentos do Município. 

 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 

C) Apenas III 
D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 39 – A presente Lei determina 
que a Administração Pública do Município de 

Esteio, obrigatoriamente publicará os atos 
municipais que _______, ____________, ou 

restrinjam direitos.   
 

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

 

A) devassem – reiterem 
B) corroborem – universalize 

C) criem – modifiquem 
D) processem – condenem    

E) contrariem – rejeitem  
 

 
 

 

 
 

QUESTÃO 40 – De acordo com a referida Lei, 
a tarefa de proporcionar aos servidores 

públicos do Município de Esteio oportunidade 

de crescimento profissional através de 
programas de formação de mão de obra, 

aperfeiçoamento e reciclagem é uma 
competência conferida: 

 
A) Ao Estado. 

B) Ao Município. 
C) À União. 

D) À Secretaria de Desenvolvimento Social. 

E) Ao Departamento de Pessoal. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Para responder às questões 41 a 43, 

considere a Lei Municipal nº 785/1971, e 
suas alterações posteriores até a data do 

edital do presente concurso, que dispõe 
sobre o Código de Posturas do Município 

de Esteio. 
 

QUESTÃO 41 – O art. 13 do referido Código 
define que a multa não será inferior a 

__________________ sobre o salário mínimo 

regional e mensal, nem superior a _________ 
vezes o seu valor, vigente na ocasião da 

infração, assim considerada a data da 
autuação e ressalvada a sua aplicação em 

dobro. 
 

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

 

A) cinco por cento (5%) – cinco (5) 
B) sete por cento (7%) – sete (7) 

C) oito por cento (8%) – oito (8) 
D) nove por cento (9%) – nove (9) 

E) dez por cento (10%) – dez (10) 

 

 
QUESTÃO 42 – Segundo as disposições do 

Capítulo III – Das Infrações e das Penalidades, 

a multa será imposta, segundo as 
circunstâncias atenuantes e os agravantes 

comprovados, nos graus mínimos, submédio, 
médio, submáximo e máximo. Relativamente 

às circunstâncias atenuantes e aos agravantes 
previstos no referido Capítulo, relacione a 

Coluna 1 à Coluna 2. 
 

Coluna 1 

1. Atenuante. 
2. Agravante. 

 
Coluna2 

(  ) A infração primária. 
(  ) A incapacidade absoluta e a senilidade do 

autor. 
(  ) A ofensa física ou moral ao agente da 

fiscalização. 

(  ) A coação ou constrangimento de terceiros. 
(  ) A concorrência de mais de uma infração 

ao mesmo tempo. 
 

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

 
A) 1 – 2 – 2 – 1 – 1. 

B) 1 – 1 – 2 – 1 – 2. 

C) 2 – 1 – 1 – 1 – 2. 
D) 1 – 1 – 2 – 2 – 1. 

E) 2 – 2 – 1 – 2 – 1. 

QUESTÃO 43 – Dentre os itens arrolados no 
art. 55 do referido Código como sendo da 

competência exclusiva do Prefeito Municipal, 

estão: 
 

I. Homologar os autos de infração, qualquer 
que seja sua penalidade. 

II. Julgar os recursos das penalidades 
aplicadas pelo Secretário ou Diretor. 

III. Julgar as infrações às leis que regulam a 
exploração dos serviços de táxi e as 

concessões de serviço público municipal. 

 
Quais estão corretos? 

 
A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 
C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 

 

 
Para responder às questões 44 e 45, 

considere a Lei Municipal nº 3.636/2003, 
e suas alterações posteriores até a data 

do edital do presente concurso, que 
dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza – ISSQN. 
 

QUESTÃO 44 – Segundo o art. 26 da referida 

Lei, o processo fiscal compreende o 
procedimento administrativo destinado a(ao): 

 
I. Apuração de infrações à legislação 

tributária. 
II. Responder consulta para esclarecimento 

de dúvidas relativas ao entendimento e 
aplicação da legislação tributária. 

III. Julgamento de processos e execução 

administrativa das respectivas decisões. 
IV. Pedido de restituições. 

 
Quais estão corretas? 

 
A) Apenas I e II.  

B) Apenas III e IV. 
C) Apenas I, II e III. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 45 – De acordo com o disposto no 
art. 47 da referida Lei, as infrações às normas 

relativas ao ISSQN sujeitam o infrator a 

determinadas penalidades. Nesse sentido, 
assinale a alternativa INCORRETA para as 

infrações relativas aos livros fiscais quando 
apuradas através de ação fiscal ou 

denunciadas após o seu início. 
 

A) Multa de 150 UFRMs (Unidade de 
Referência Municipal) aos que não 

possuírem os livros ou ainda que os 

possuam, não estejam devidamente 
escriturados e autenticados, na 

conformidade das disposições 
regulamentares. 

B) Multa de 100 UFRMs aos que possuindo os 
livros, devidamente autenticados, não 

efetuarem a escrituração na forma e nos 
prazos regulamentares. 

C) Multa de 250 UFRMs aos que escriturarem, 

ainda que na forma e prazo 
regulamentares, livros não autenticados, na 

conformidade das disposições 
regulamentares. 

D) Multa de 150 UFRMs aos que extraviarem 
ou inutilizarem livros destinados à 

escrituração dos serviços prestados, por 
livro. 

E) Multa de 500 UFRMs aos que fraudarem ou 

adulterarem livros fiscais. 

 

 
QUESTÃO 46 – De acordo com o art. 150 da 

Constituição Federal, sem prejuízo de outras 
garantias asseguradas ao contribuinte, 

instituir impostos: sobre templos de qualquer 
culto e sobre livros, jornais, periódicos e o 

papel destinado a sua impressão, entre outros 

impostos, é vedado: 
 

A) À União e aos Estados. 
B) Ao Distrito Federal e aos Estados. 

C) À União e aos Municípios. 
D) À União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios. 
E) Aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Para responder às questões 47 e 48, 
considere a Lei Federal nº 5.172/1966, e 

suas alterações posteriores até a data do 

edital do presente concurso, que dispõe 
sobre o Código Tributário Nacional. 

 
QUESTÃO 47 – De acordo com o art. 156 do 

referido Código, são situações que extinguem 
o crédito tributário: 

 
I. O pagamento. 

II. A compensação. 

III. A transação. 
IV. A prescrição e a decadência. 

 
Quais estão corretas? 

 
A) Apenas I e III.  

B) Apenas II e IV. 
C) Apenas I, II e III. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 

 

 
QUESTÃO 48 – O art. 205 do referido Código 

estabelece que a lei poderá exigir que a prova 
da quitação de determinado tributo, quando 

exigível, seja feita por certidão negativa, 
expedida à vista de requerimento do 

interessado, que contenha todas as 

informações necessárias à identificação de sua 
pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou 

atividade e indique o período a que se refere o 
pedido. Complementa o parágrafo único, do 

referido artigo, que a certidão negativa será 
sempre expedida nos termos em que tenha 

sido requerida e será fornecida dentro de 
_____________ dias da data da entrada do 

requerimento na repartição. 

 
Assinale a alternativa que preenche 

corretamente a lacuna do trecho acima. 
 

A) 10 (dez) 
B) 15 (quinze) 

C) 20 (vinte) 
D) 25 (vinte e cinco) 

E) 30 (trinta) 
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Para responder às questões 49 e 50, 
considere a Lei Municipal nº 1.815/1991 e 

suas alterações posteriores até a data do 

edital do presente concurso, que institui o 
Código Tributário e consolida a Legislação 

Tributária do Município de Esteio/RS. 
 

QUESTÃO 49 – Relacione os impostos 
listados na Coluna 1 com os seus respectivos 

contribuintes listados na Coluna 2. 
 

Coluna 1 

1. Imposto Sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana. 

2. Imposto Sobre Vendas a Varejo de 
Combustíveis Líquidos. 

3. Imposto de Transmissão “Intervivos” de 
Bens Imóveis. 

 
Coluna 2 

(  ) O contribuinte do imposto é, nas cessões 

de direito, o cedente. 
(  ) O contribuinte do imposto, em regra 

geral, é a pessoa física ou jurídica que, no 
território do Município, realizar operações 

de venda a varejo de combustíveis 
líquidos, exceto o óleo diesel, com ou sem 

estabelecimento fixo. 
(  ) O contribuinte do imposto é, na permuta, 

cada um dos permutantes em relação ao 

imóvel ou ao direito adquirido. 
(  ) O contribuinte do imposto é o proprietário 

do imóvel, o titular do domínio útil ou o 
seu possuidor a qualquer título. 

(  ) O contribuinte do imposto é, nas 
transmissões, o adquirente do imóvel ou 

do direito transmitido. 
 

A ordem correta de preenchimento dos 

parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) 2 – 1 – 3 – 1 – 2. 
B) 1 – 2 – 1 – 3 – 1. 

C) 3 – 2 – 3 – 1 – 3. 
D) 1 – 3 – 2 – 3 – 2. 

E) 3 – 2 – 1 – 3 – 1. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
QUESTÃO 50 – Com base nas disposições 

contidas no Capítulo III – Seção I – Da 

Incidência e Licenciamento, no referido 
Código, analise as seguintes assertivas: 

 
I. Nenhum estabelecimento poderá se 

localizar, nem será permitido o exercício 
de atividade ambulante, sem a prévia 

licença do Município. 
II. A licença é comprovada pela posse da 

respectiva Certidão, a qual será colocada 

em lugar visível do estabelecimento, 
tenda, trailer ou estande. 

III. A licença é comprovada pela posse da 
respectiva Certidão, a qual será conduzida 

pelo titular (beneficiário) da licença, 
quando a atividade não for exercida em 

local fixo. 
 

Quais estão corretas? 

 
A) Apenas I. 

B) Apenas II. 
C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 

 
 

  


