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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO 

MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ/MG  

EDITAL Nº 01/2021 

302 - AGENTE FISCAL 
INSTRUÇÕES DA PROVA 

 Quando for permitido abrir o caderno, confira se contém, ao todo, 25(vinte e cinco) questões de Múltipla 

Escolha, cada uma constituída de 4(quatro) alternativas de respostas, todas perfeitamente legíveis, bem como se 

a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas.  

 A Prova de Múltipla Escolha está assim distribuída:  

 Caso os dados estejam incorretos, ou incompletos, ou tenham qualquer imperfeição, favor informar tal 

ocorrência ao fiscal. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 

ATENÇÃO 
 Na Folha de Respostas, assinale a alternativa que julgar correta para cada questão e responda usando caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul.  

 Mais de uma letra assinalada implicará na anulação da questão. Não deixe nenhuma questão sem resposta. 

 Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão.  

 A Folha de Respostas da Prova Objetiva de Múltipla Escolha NÃO deve ser dobrada, amassada, rasurada, 

manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. 

 O modo correto de assinalar a alternativa na Folha de Respostas da Prova Objetiva é cobrindo, fortemente, 

o espaço a ela correspondente, conforme o modelo abaixo: 

 

 
 

 FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE. 

ORIENTAÇÕES DO PROCESSO 
 A duração da Prova Objetiva será de  02h30min (duas horas e trinta minutos), incluído o tempo para leitura 

das instruções e preenchimento da Folha de Respostas, sendo responsabilidade do candidato observar o horário 

estabelecido. 

 Somente será permitido ao candidato retirar-se definitivamente da sala de prova após transcorrido o tempo 

de 1(uma) hora de seu início, mediante a entrega obrigatória da sua Folha de Respostas, ao fiscal de sala. 

 Os candidatos poderão ausentar-se da sala de realização da prova, para utilização de sanitários ou para beber 

água, após transcorrido o tempo de 1(uma) hora de seu início até o prazo de 15(quinze) minutos antes do seu 

término, sendo que os três últimos candidatos presentes na sala somente poderão deixar o local de prova juntos. 

 O Caderno de Questões e o gabarito oficial da Prova Objetiva de Múltipla Escolha serão disponibilizados no 

endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, no dia 05/09/2021, a partir das 20h00min. 

 Após finalizado o período de sigilo de 1(uma) hora, os candidatos poderão levar consigo o Caderno de 

Questões.  

 

Área de Conhecimento 
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2 

04/09/2021 14h30 às 17h00 
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PORTUGUÊS 

Leia o Texto para responder as questões de 01 a 05. 

(Texto) 

 

QUESTÃO 1 

Com base na concordância verbal, assinale a 

alternativa que apresenta um verbo utilizado de forma 

equivocada no Texto: 

A) “Registrou” (linha 1). 

B) “Representa” (linha 3). 

C) “Havia” (linha 8). 

D) “Excluem” (linha 14). 

 

QUESTÃO 2 

A crase foi empregada na linha 7 do Texto pela 

seguinte regra: 

A) Há contração entre preposição exigida por 

regência nominal e artigo definido. 

B) Há contração entre preposição exigida por 

regência verbal e artigo definido. 

C) É obrigatório o uso de crase em locuções 

conjuntivas formadas por palavras femininas. 

D) É obrigatório o uso de crase em locuções 

prepositivas formadas por palavras femininas. 

 

QUESTÃO 3 

A palavra “forte” (linha 6), no contexto em que está 

inserida, EXERCE função morfológica de: 

A) Preposição. 

B) Advérbio. 

C) Substantivo. 

D) Adjetivo. 

 

QUESTÃO 4 

Analise o trecho retirado do Texto a seguir: 

“A fabricante de aeronaves Embraer registrou 

lucro líquido ajustado de R$ 212,8 milhões no 

segundo trimestre deste ano, [...]” (linhas 1 a 3) 

Sobre os termos destacados, assinale a alternativa 

CORRETA: 

A) Não possui função sintática no período. 

B) Na função de adjunto adverbial, poderia ser 

retirado do período sem prejuízos a sua 

correção.  

C) Possui função sintática de sujeito simples. 

D) Possui função sintática de predicativo do 

sujeito, anteposto à oração principal. 

 

QUESTÃO 5 

Leia o período a seguir: 

“[...] em momento em que lutava para reestruturar 

operações para enfrentar a pandemia e o fracasso de 

um acordo de 4 bilhões de dólares com a Boeing, 

destaca a Reuters.” (linhas 9 a 13).  

Sobre o período, é CORRETO afirmar que: 

A) A expressão “em que” poderia ser 

corretamente substituída por “no qual”. 

B) Não há preposições no período. 

C) A partícula “que” introduz uma oração 

subordinada adverbial. 

D) Há erro de pontuação no período em questão. 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO 6 

O principal protocolo de transferência de mensagens 

por e-mail é o: 

A) FPT.   C) IP. 

B) HTTP.   D) SMTP. 

 

QUESTÃO 7 

Se um técnico de informática tiver de posse de um 

microprocessador, uma unidade de memória e uma 

unidade de entrada e saída será POSSÍVEL formar 

um(a): 

A) Unidade Lógica Aritmética.  

B) Microcomputador. 

C) Hard Disk. 

D) Unidade de Armazenamento Lógico. 
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QUESTÃO 8 

No Windows 10 a tecla de atalho utilizada para abrir 

as Configurações do Windows é: 

A) “WINDOWS” + “C” 

B) “Ctrl” + “C” 

C) “WINDOWS” + “I” 

D) “Ctrl” + “W” 

 

QUESTÃO 9 

Ana está trabalhando no MS Word 2010, versão 

português, e pretende incorporar uma marca d’água 

em seu documento. Para realizar essa ação Ana 

deverá acionar a guia: 

A) Inserir.   C) Exibir. 

B) Layout.  D) Design. 

 

QUESTÃO 10 

Assinale a alternativa que apresenta 

CORRETAMENTE um editor de planilhas. 

A) CALC.  C) TAB. 

B) WINDOWS.  D) EXCEL. 

 

LEGISLAÇÃO 

QUESTÃO 11 

Conforme o art. 29 da Constituição Federal de 1988, 

o Município reger-se-á por: 

A) Constituição Municipal. 

B) Lei suplementar. 

C) Lei orgânica. 

D) Lei complementar. 

 

QUESTÃO 12 

De acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, são 

modalidades de licitação, EXCETO:  

A) Tomada de preço.  

B) Leilão.  

C) Concurso.  

D) Cotação de preços.  

 

QUESTÃO 13 

Os servidores abrangidos pelo regime de previdência 

do Município de Dores do Indaiá/MG aposentarão 

compulsoriamente quanto atingirem: 

A) 60 anos.  C) 70 anos. 

B) 65 anos.  D) 80 anos. 

QUESTÃO 14 

Conforme a legislação municipal, são de competência 

do Município de Dores do Indaiá/MG os impostos 

sobre: 

I- Propriedade predial e territorial urbana 

(IPTU).  

II- Transmissão, “intervivos”, a qualquer título, 

por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza 

ou por acessão física, e de direitos reais sobre 

imóveis, exceto os de garantia, bem como 

cessão, exceto de direitos e sua aquisição 

(ITBI).  

III- Vendas a varejo de combustível líquidos e 

gasosos, exceto o óleo diesel (IVVC); 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

A) I e II apenas.  C) II e III apenas. 

B) I e III apenas.  D) I, II e III. 

 

QUESTÃO 15 

O art. 10 do Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município de Dores do Indaiá/MG estabelece que a 

investidura em cargo público ocorrerá com a: 

A) Contratação.  C) Nomeação. 

B) Efetivação.  D) Posse. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

QUESTÃO 16 

Os alimentos que ingerimos geralmente são formados 

por uma mistura de substâncias. Entre elas, destacam-

se a água, os ________________, 

as _______________ os carboidratos, os lipídios e 

as ________________. Todas essas substâncias são 

necessárias para a manutenção da vida. 

Assinale a alternativa que preenche 

CORRETAMENTE as lacunas: 

A) sais minerais, verduras, vitaminas. 

B) legumes, proteínas, verduras. 

C) sais minerais, proteínas, vitaminas. 

D) alimentos, frutas, guloseimas. 

 

QUESTÃO 17 

Assinale a alternativa que apresenta 

CORRETAMENTE o outro nome dado para a 

chuva que é o retorno da água da Terra. 

A) Transpiração. 

B) Granizo. 

C) Condensação. 

D) Precipitação. 
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QUESTÃO 18 

O gentílico atribuído a cidadão oriundo do município 

de Dores do Indaiá/MG é: 

A) Dornense.  C) Dorindo. 

B) Dorense.  D) Doricisense. 

 

QUESTÃO 19 

O Brasil detém 53% do manancial de água doce 

disponível na América do Sul e possui o maior rio do 

planeta (Rio Amazonas). Se há muita água disponível 

no Brasil, então por que falta água no país? Para 

responder a esse questionamento, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

A) A maior parte da população brasileira não 

reside na Região Norte onde a água encontra-

se disponível de forma mais abundante. 

B) A exploração dos recursos hídricos da 

Amazônia é inviável pelos grandes custos de 

transporte e ainda pelo alto impacto natural. 

C) Nos últimos anos, os níveis de chuvas ficaram 

muito abaixo do esperado, por isso, os 

reservatórios em todo o país mantiveram 

baixas históricas. 

D) A aproximação do sol da terra é um problema 

que gera maior temperatura no planeta 

acabando com a água de todos os 

reservatórios. 

 

QUESTÃO 20 

A região em que Dores do Indaiá/MG se localiza 

dentro do estado de Minas Gerais é a: 

A) Sul. 

B) Norte. 

C) Nordeste. 

D) Centro-Oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 21 

Assinale a alternativa que está de acordo com a Lei 

Federal nº 6.766/1979, que dispõe sobre o 

parcelamento do solo urbano: 

A) A existência de Unidade Básica de Saúde 

Municipal é requisito mínimo de 

infraestrutura dos parcelamentos. 

B) Considera-se quadra o terreno servido de 

infraestrutura básica cujas dimensões 

atendam aos índices urbanísticos definidos 

pelo plano diretor ou lei municipal para a zona 

em que se situe. 

C) Considera-se loteamento a subdivisão de 

gleba em lotes destinados a edificação, com 

abertura de novas vias de circulação. 

D) É permitido o parcelamento do solo em 

terrenos que tenham sido aterrados com 

material nocivo à saúde pública, desde que 

sejam posteriormente saneados. 

 

QUESTÃO 22 

A respeito do auto de infração lavrado pela 

fiscalização municipal, tratado na Lei Complementar 

Municipal nº 43/2014, assinale V para as afirmativas 

verdadeiras e F para as falsas: 

(    ) O auto de infração deverá conter a assinatura 

do infrator, ou no caso de recusa, a de duas 

testemunhas. 

(    ) Enquanto não confirmado o auto de infração 

pela chefia da fiscalização, não responderá o 

infrator pela penalidade nele contida. 

(    ) A lavratura do auto de infração ilide a 

aplicação das demais penalidades de natureza 

civil ou criminal. 

(    ) É obrigatório que o auto de infração contenha 

a indicação das irregularidades e o prazo para 

que sejam sanadas, o prazo para interposição 

de recursos e o prazo para pagamento da 

multa cabível. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA: 

A) F V F V.  C) V F V F. 

B) V V F V.  D) F F F V. 
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QUESTÃO 23 

De acordo com a Lei Federal nº 10.257/2001, que 

estabelece diretrizes gerais de política urbana, a Lei 

Municipal poderá determinar o parcelamento, a 

edificação ou a utilização compulsória do solo urbano 

não edificado, fixando condições e prazo para 

implementação das obrigações. A respeito do tema, 

analise as afirmativas a seguir: 

I- O proprietário será notificado por funcionário 

do órgão competente do Poder Executivo 

Municipal para promover o parcelamento, 

edificação ou utilização de solo urbano não 

edificado, não sendo necessária, no entanto, 

averbação no cartório de registro de imóveis. 

II- A transmissão do imóvel por ato causa mortis, 

posterior à data da notificação, transfere as 

obrigações de parcelamento, edificação ou 

utilização. 

III- Em caso de descumprimento das condições e 

prazos impostas ao proprietário, o município 

procederá à aplicação do imposto sobre a 

propriedade predial e territorial urbana 

(IPTU) progressiva no tempo, mediante a 

majoração da alíquota pelo prazo de cinco 

anos consecutivos. 

IV- Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU 

progressivo sem que o 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. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

A) I, II e IV apenas. 

B) I, III e IV apenas. 

C) II, III e IV apenas. 

D) I, II e III apenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 24 

A respeito do licenciamento, na forma definida pelo 

Código de Posturas do Município de Dores do 

Indaiá/MG, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) É dispensada a exigência de alvará de licença 

de estabelecimento localizado no interior de 

outro já licenciado. 

B) Não se concederá licenciamento ou renovação 

de licença na hipótese de existirem débitos 

fiscais relativos ao imóvel utilizado como 

estabelecimento, ao requerente ou ao 

proprietário do imóvel.  

C) O estabelecimento que pretenda alterar a 

atividade inicialmente licenciada deverá 

requerer outro alvará de licença junto ao 

município. 

D) O protocolo do pedido de licenciamento não 

autoriza o requerente a exercer a atividade 

requerida. 

 

QUESTÃO 25 

Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um 

tipo de pena aplicada às infrações decorrentes do 

descumprimento das disposições do Código de 

Posturas do Município de Dores do Indaiá/MG ou seu 

regulamento: 

A) Suspensão da atividade. 

B) Apreensão. 

C) Cassação de licença. 

D) Condução coercitiva. 
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