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CONCURSO PÚBLICO 

VENÂNCIO AIRES/RS 
 

Agente Fiscal de Posturas 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição 
ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Matemática 
Informática 
Raciocínio lógico  
Legislação  
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
05 
10 
10 
15 

Total de questões 60 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de respostas 
as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à 
sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até quatro horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de 
Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após duas horas e meia contadas do efetivo início 
das provas. Ao candidato que sair antes de duas horas e meia contadas do efetivo início das provas, será permitido copiar seu 
cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.  

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da legislação 
com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 
acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 

 

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
 
 
 

 

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  
41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
 

Lendo com as mãos: entenda como funciona o sistema de 
escrita Braile 

 
 O sistema de escrita Braile é um processo de escrita e 
leitura _____________ em 63 símbolos em alto-relevo, que 
surgem da combinação de até seis pontos dispostos em duas 
colunas de três pontos cada. 
 Os símbolos representam letras, algarismos e sinais de 
pontuação. O Braile é usado por pessoas que não enxergam 
ou ______ baixa visão e funciona por meio do tato, com uma 
ou duas mãos. A leitura é feita da esquerda para a direita. 
 O código foi criado pelo francês Louis Braille, em 1825. 
Aos 3 anos, Louis teve o olho perfurado por uma ferramenta 
na oficina do pai. O _____________ causou uma grave 
infecção, que resultou em cegueira nos dois olhos. Então, 
aos 16 anos, ele simplificou outros métodos de escrita em 
relevo já existentes. O código de Braille se tornou popular no 
Instituto Nacional de Jovens Cegos, onde ele estudava, e foi 
adotado oficialmente pela instituição em 1854. Até o fim do 
século 19, se espalhou pelo mundo. 
 O Braile é codificado em diferentes níveis. No grau 1, 
as palavras são escritas letra por letra. Ele é mais fácil de 
aprender, mas é mais demorado para ser transcrito e lido. A 
maioria dos livros que usam o sistema tem a escrita em grau 
2, que combina as letras e as substitui por palavras. Por 
exemplo: o sinal para N representa não, e ABX significa 
abaixo. No inglês, a letra Y quer dizer you (você) e B significa 
but (mas). 
 Hoje, o Braile é utilizado em todo o mundo, inclusive 
no Brasil – são cerca de 500 mil pessoas que usam esse 
sistema. Institutos como o Benjamin Constant, o Dorina 
Nowill e muitos outros pelo País oferecem programas de 
aprendizado e capacitação em Braile, e fornecem material 
sobre o assunto. 

(Site: UOL - adaptado.) 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto 
CORRETAMENTE: 
 
a) baseado | tem | insidente 
b) bazeado | tem | insidente 
c) bazeado | têm | insidente 
d) baseado | têm | incidente 
e) baseado| tem | incidente 
 

2) Em conformidade com o texto, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) No sistema Braile, os símbolos apenas representam letras 

e algarismos, sendo a leitura feita da esquerda para a 
direita. 

b) O código foi criado por Louis Braille, que teve o olho 
perfurado por uma ferramenta, na oficina do pai, no fim 
do século 20. 

c) O Braile é codificado em diferentes níveis, sendo que a 
maioria dos livros que usam o sistema utilizam a escrita 
em grau 2. 

d) No Brasil, muitos institutos fornecem material sobre o 
assunto, mas não capacitação. 

e) O processo de leitura do sistema Braile é composto por 63 
símbolos em alto-relevo, que surgem sempre da 
combinação de seis pontos. 

 

3) Na frase “O Braile é usado por pessoas (...)”, o termo 
sublinhado é classificado como: 
 
a) Advérbio.  
b) Pronome. 
c) Substantivo. 
d) Adjetivo. 
e) Preposição. 
 

4) Em “Ele é mais fácil de aprender, mas é mais demorado 
para ser transcrito e lido.”, o termo sublinhado pode ser 
substituído, sem prejuízo de sentido, por: 
 
a) Excluído. 
b) Inventado. 
c) Prostrado.  
d) Averiguado. 
e) Copiado. 
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5) Em relação à flexão de gênero, analisar os itens abaixo: 
 
I. O feminino de “frade” é “freira”. 
II. “Ermitoa” é o feminino de “ermitão”. 
III. O masculino de “maestrina” é “maestro”. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens. 
 

6) Em relação à pontuação, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Muitas faltas, precisavam ser justificadas. 
b) A todo instante tinha, mais clareza do que fazia. 
c) Naquele estádio, o gol do adversário, provocou um 

silêncio ensurdecedor. 
d) Buscava, com frequência auxílio para as tarefas. 
e) Tivemos sorte, ou melhor, muita sorte. 
 

7) Sobre o uso dos porquês, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Logo saberemos por quê ele foi embora. 
b) Não atendeu o telefone por que? 
c) Este é o caminho por que passo diariamente. 
d) Não soube o porque do recurso. 
e) Porque pediu, de forma tão ríspida, que ela saísse? 
 

8) Na oração “Logo que saíram, o ambiente pareceu 
melhor.”, a expressão sublinhada exprime ideia de: 
 
a) Tempo. 
b) Causa. 
c) Proporção. 
d) Concessão. 
e) Conformidade. 
 

9) Sobre a concordância verbal, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Vende-se apartamentos. 
b) Fazem anos que não o vejo. 
c) No relógio deu três horas. 
d) O povo trabalha intensamente. 
e) Devem haver quatro contemplados. 
 

10) Em relação à colocação do pronome oblíquo átono, de 
acordo com a norma culta, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Revelarei-te as minhas verdadeiras intenções. 
b) Nunca falaram-me os teus motivos. 
c) Em tratando-se de conhecimento, ele é um gênio. 
d) Devolverão-se todos os processos. 
e) Poupe-nos de suas críticas sem fundamento.  
  

MATEMÁTICA 
 
11) Márcia quer mandar fazer, com pintura, uma parede 
diferente na sua sala. Para receber o orçamento da empresa, 
ela precisa passar algumas informações sobre a parede. Ela 
já decidiu: o modelo; que irá pintar com três cores; e já tem 
dois dos três ângulos necessários, conforme mostra a 
imagem abaixo: 
 

 
 
Assinalar a alternativa que apresenta o valor do ângulo que 
falta ser preenchido por Márcia: 
 
a) 7° 
b) 85° 
c) 57° 
d) 87° 
e) 18° 
 

 

 

12) O valor de x que satisfaz a equação abaixo indica a 
quantidade de refeições que Bruno fez em um dia. Sendo 
assim, assinalar a alternativa que apresenta essa 
quantidade: 
 

3x - 27 = 0 
 
a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
e) 0 
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13) Joana e Márcio vão casar e decidiram comprar um 
terreno, de forma que estão avaliando o tamanho e o valor 
das opções. O terreno que eles mais gostaram é retangular, 
com tamanho de 13m por 34m. Assinalar a alternativa que 
apresenta o valor da área e do perímetro desse terreno, 
respectivamente: 
 
a) 47m e 94m. 
b) 442m² e 94m². 
c) 442m e 47m. 
d) 442m² e 94m. 
e) 94m² e 442m. 
 
 

 

 

14) Considerando-se as frações 2/5 e 3/6, assinalar a 
alternativa que apresenta uma fração que é, ao mesmo 
tempo, maior que 2/5 e menor que 3/6: 
 
a) 11/20 
b) 8/14 
c) 3/10 
d) 1/9 
e) 7/15 
 

 

 

15) Considerando-se que certo terreno possui área igual a 
1.200m², pode-se dizer que essa área é equivalente a: 
 
a) 0,0012km² 
b) 0,012km² 
c) 0,12km² 
d) 1,2km² 
e) 12km² 
 

 

 

16) Assinalar a alternativa que apresenta os valores de x e y 
que satisfazem o sistema linear abaixo: 
 

�𝑥 + 𝑦 = 71
2𝑥 − 𝑦 = 1 

 
a) x=26 e y=44. 
b) x=24 e y=47. 
c) x=26 e y=47. 
d) x=24 e y=44. 
e) x=44 e y=26. 
 
 

17) Pedro possui 5 tintas de cores distintas para pintar 3 
objetos diferentes. Sabendo-se que objetos distintos devem 
ter cores que não são iguais, ao todo, de quantos modos 
diferentes ele pode escolher a forma como que irá pintar 
esses objetos: 
 
a) 60 
b) 55 
c) 50 
d) 45 
e) 40 
 

 

 

18) Considerando-se que as retas r, s e t são paralelas, 
assinalar a alternativa que apresenta o valor de x que 
satisfaz a figura abaixo: 
 

 
 
a) 10 
b) 11 
c) 12 
d) 13 
e) 14 
 

 

19) Um posto de combustível está com promoção em prol 
de uma entidade. Em dias normais, o litro da gasolina está 
R$ 4,00, mas, na promoção, abastecendo o carro e doando o 
valor de R$ 20,00 para uma entidade beneficente, o litro da 
gasolina sai por R$ 3,75. A promoção feita pelo posto pode 
ser descrita por uma função. Como é chamada essa função e 
como podemos escrevê-la? 
 
a) Função de primeiro grau, 𝑓(𝑥) = 4𝑥 − 3,75𝑥 + 20 
b) Função de segundo grau, 𝑓(𝑥) = 4𝑥2 − 3,75𝑥 + 20 
c) Função de segundo grau, 𝑓(𝑥) = 3,75𝑥2 + 20 
d) Função de primeiro grau, 𝑓(𝑥) = 3,75𝑥 + 20 
e) Função de segundo grau, 𝑓(𝑥) = 4𝑥 + 3,75 +  20 
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20) Assinalar a alternativa que apresenta a equação que 
possui os números 5 e -4 como suas raízes: 
 
a) x² + x - 20 = 0 
b) x² + x + 20 = 0 
c) x² - x - 20 = 0 
d) x² - x + 20 = 0 
e) x² + x + 2 = 0 
 
  
  

INFORMÁTICA 
 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se na 
versão Português-BR e em sua configuração padrão de 
instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Dessa 
forma, as teclas de atalho, os menus, os submenus, as 
barras, os ícones e os demais itens que compõem os 
programas abordados nesta prova encontram-se na 
configuração padrão. 
 

21) Em relação às funcionalidades do Google Chrome, 
analisar a sentença abaixo: 
 
É possível usar um computador ou dispositivo móvel para 
acessar arquivos e aplicativos em outro computador pela 
Internet, com a Área de trabalho remota do Google Chrome 
(1ª parte). O recurso Área de trabalho remota é compatível 
apenas com o Sistema Operacional Windows (2ª parte). É 
necessário fazer o download do app Área de trabalho 
remota do Google Chrome para usar um dispositivo móvel 
no acesso remoto (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 2ª parte. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente correta. 
 

22) Em relação às funções do Excel 2010, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Função SE. 
(2) Função PROC. 
(3) Função ÍNDICE. 
 
(_) Analisa uma única linha ou coluna e localiza um valor, na 

mesma posição, em uma segunda linha ou coluna. 
(_) Retorna um valor se uma condição for verdadeira, e 

outro valor se for falsa. 
(_) Retorna um valor ou a referência a um valor de dentro de 

uma tabela ou intervalo. 
 
a) 1 - 3 - 2. 
b) 2 - 3 - 1. 
c) 2 - 1 - 3. 
d) 3 - 1 - 2. 
e) 1 - 2 - 3. 
 

23) Em conformidade com a Cartilha de Segurança para 
Internet, sobre os códigos maliciosos (malware), em relação 
ao worm, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(_) É um programa capaz de se propagar automaticamente 

pelas redes, enviando cópias de si mesmo de um 
computador para outro. 

(_) Assim como o vírus, propaga-se por meio da inclusão de 
cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos, e 
nunca pela execução direta de suas cópias, nem pela 
exploração automática de vulnerabilidades existentes em 
programas instalados em computadores. 

(_) É notadamente responsável por consumir muitos 
recursos, devido à grande quantidade de cópias de si 
mesmo que costuma propagar e, como consequência, 
pode afetar o desempenho de redes e a utilização de 
computadores. 

 
a) C - E - E. 
b) E - E - C. 
c) E - C - C. 
d) C - C - E. 
e) C - E - C. 
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24) Em relação às funcionalidades do Windows 10, analisar a 
sentença abaixo: 
 
É possível alterar o tamanho do cursor do mouse no 
Windows 10, mas não sua cor, que sempre será branca 
(1ª parte). O Windows 10 oferece a função de Luz noturna, 
útil para quando o usuário se encontra em ambientes com 
pouca iluminação (2ª parte). Para abrir o Explorador de 
Arquivos no Windows 10, deve-se pressionar a tecla do 
logotipo do Windows + A (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 2ª parte. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente correta. 
 

25) Sobre as funcionalidades do Word 2010, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
Quando a função ___________ está ativada, permite ao 
Word quebrar linhas entre as sílabas das palavras. 
 
a) Colunas 
b) Hifenização 
c) Alinhar 
d) Efeitos de Texto 
e) Rascunho 
  

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
26) Sabendo-se que, em uma urna, há 5 triângulos e 3 
quadrados, qual a probabilidade de, ao retirar um objeto 
dessa urna, ele ser um quadrado? 
 
a) 32,5% 
b) 35% 
c) 37,5% 
d) 40% 
e) 42,5% 
 

 

27) Em uma visita a um museu, um grupo de 60 pessoas 
deveria escolher a exposição de sua preferência. Estavam 
disponíveis as exposições de arte moderna e de arte clássica. 
Sabendo-se que 38 pessoas escolheram visitar a exposição 
de arte moderna, e que 26 escolheram visitar a exposição de 
arte clássica, ao todo, quantas pessoas escolheram as duas 
exposições? 
 
a) 3 
b) 4 
c) 5 
d) 6 
e) 7 
 

 

28) Sabe-se que 3 funcionários demoram 8 horas para dar 
baixa em 40 relatórios. Considerando-se o mesmo ritmo de 
trabalho, ao todo, em quanto tempo 4 funcionários dão 
baixa em 60 relatórios? 
 
a) 12h 
b) 11h 
c) 10h 
d) 9h 
e) 8h 
 

 

29) Um trabalhador, em 3 horas, lacra 60 caixas iguais para 
serem despachadas. Sendo assim, mantendo-se o mesmo 
ritmo de trabalho, ao todo, quantas caixas serão lacradas 
por esse trabalhador em 5 horas? 
 
a) 110 
b) 100 
c) 90 
d) 80 
e) 95 
 

 

30) Carla recebe um salário mensal de R$ 3.400,00. Sabe-se 
que ela gasta 20% do seu salário mensal com alimentação e 
que, do dinheiro gasto com alimentação, 40% é gasto com 
produtos orgânicos. Sendo assim, ao todo, qual a quantia 
gasta por ela, mensalmente, com produtos orgânicos? 
 
a) R$ 286,00 
b) R$ 280,00 
c) R$ 272,00 
d) R$ 268,00 
e) R$ 290,00 
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31) Sabendo-se que a razão entre as idades de Matheus e de 
Pedro é igual a 1/3, e que a soma das suas idades é igual a 
28, assinalar a alternativa que apresenta a idade do mais 
novo: 
 
a) 9 anos. 
b) 8 anos. 
c) 7 anos. 
d) 6 anos. 
e) 5 anos. 
 

 

32) As idades de três pessoas correspondem a três múltiplos 
consecutivos do número 4, de modo que a soma de suas 
idades é igual a 60. Sendo assim, assinalar a alternativa que 
apresenta a idade da pessoa mais velha: 
 
a) 20 anos. 
b) 24 anos. 
c) 28 anos. 
d) 32 anos. 
e) 36 anos. 
 

 

33) Carlos tem 3 urnas, as quais são numeradas de 1 a 3. 
Sabe-se que as urnas possuem pesos diferentes, que são 
5kg, 10kg e 15kg, não necessariamente nessa ordem. Das 
afirmações abaixo, sabe-se que apenas uma é verdadeira e 
as outras duas são falsas. Sendo assim, analisar as 
afirmações abaixo e assinalar a alternativa CORRETA: 
 
• A urna 1 não pesa 10kg. 
• A urna 2 não pesa 15kg. 
• A urna 3 pesa 10kg. 

 
a) A urna 1 pesa 15kg. 
b) A urna 2 pesa 5kg.  
c) A urna 2 pesa 10kg. 
d) A urna 3 pesa 5kg. 
e) A urna 1 pesa 5kg. 
 

 

34) O quadro abaixo apresenta o valor vendido por uma loja 
em cada dia de certa semana. Sendo assim, assinalar a 
alternativa que apresenta o valor médio vendido por dia 
nessa semana: 
 

Dia Valor vendido 
1 R$ 3.150,00 
2 R$ 2.940,00 
3 R$ 3.240,00 
4 R$ 3.680,00 
5 R$ 2.540,00 

 

a) R$ 3.100,00 
b) R$ 3.101,00 
c) R$ 3.120,00 
d) R$ 3.130,00 
e) R$ 3.110,00 
 

35) Na operação abaixo, dois dígitos foram substituídos 
pelas letras F e G. Sendo assim, assinalar a alternativa que 
apresenta os valores de F e G, respectivamente, que 
satisfazem a operação abaixo: 
 

 8 G 
- 3 8 
 F 1 

 

a) F=5 e G=9. 
b) F=4 e G=1. 
c) F=5 e G=1. 
d) F=4 e G=9. 
e) F=1 e G=5 
  

LEGISLAÇÃO 
 

36) De acordo com a Constituição Federal, todos são iguais 
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes 
termos, entre outros: 
 

I. É vedada a expressão da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação, independentemente de 
censura ou licença.  

II. É assegurado a todos o acesso à informação e 
resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao 
exercício profissional. 

III. É relativo o caráter de inviolabilidade do sigilo da 
correspondência e das comunicações telefônicas, uma vez 
que, poderá ser mitigado por ordem judicial para fins de 
instrução processual penal e, nos casos de investigação 
criminal, por determinação do delegado responsável pela 
investigação. 

 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
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37) Em conformidade com a Constituição Federal, sobre a 
associação profissional ou sindical, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) A lei poderá exigir autorização do Estado para a fundação 

de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, 
permitido ao Poder Público a interferência e a 
intervenção na organização sindical.  

b) É vedada a criação de mais de uma organização sindical, 
em qualquer grau, representativa de categoria 
profissional ou econômica, na mesma base territorial, que 
será definida pelos trabalhadores ou empregadores 
interessados, não podendo ser inferior à área de um 
Município.  

c) Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses 
coletivos ou individuais da categoria, exceto em questões 
judiciais ou administrativas.  

d) É facultativa a participação dos sindicatos nas negociações 
coletivas de trabalho.  

e) O aposentado filiado tem direito a votar, mas não de ser 
votado, nas organizações sindicais.  

 

38) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, 
sobre a cultura, marcar C para as afirmativas Certas, E para 
as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(_) O Município estimulará a cultura em suas múltiplas 

manifestações, apoiando e incentivando a produção, a 
valorização, a difusão e a circulação de bens culturais. 

(_) É dever do Município implantar um programa de ação 
cultural. 

(_) Estabelecer diretrizes e prioridades para o 
desenvolvimento histórico constitui um dos programas de 
ação cultural.  

 
a) C - C - C. 
b) C - E - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) E - E - C. 
 

39) De acordo com a Lei Orgânica do Município, sobre o 
meio ambiente, analisar os itens abaixo: 
 
I. A tutela do meio ambiente é exercida exclusivamente pela 

Secretaria da Saúde do Município.  
II. Cabe ao Município fiscalizar e disciplinar a aplicação de 

defensivos agrícolas por via aérea, principalmente nas 
proximidades do perímetro urbano e mananciais hídricos. 

III. É permitido produção, transporte, comercialização e uso 
de biocidas, agrotóxicos e produtos químicos ou 
biológicos, cujo emprego tenha sido comprovado como 
nocivo em qualquer parte do território nacional. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

40) De acordo com a Lei Orgânica do Município, sobre a 
educação, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(_) O ensino será ministrado com base, entre outros, no 

princípio do pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas. 

(_) Compete ao Município, articulado com o Estado, 
recensear os educandos para o Ensino Fundamental e 
fazer-lhes a chamada anualmente, zelando, junto aos pais 
ou responsáveis, pela frequência regular à escola. 

(_) O Município aplicará, anualmente, 10%, no máximo, da 
receita resultante de impostos, compreendida a 
proveniente de transferências, na manutenção de 
desenvolvimento do ensino.  

(_) Os cursos de atualização e aperfeiçoamento são de 
responsabilidade dos professores e especialistas da rede 
escolar, visto que não é de competência do Município a 
oferta dos mesmos.  

 
a) C - C - E - E. 
b) C - E - C - E. 
c) C - C - E - C. 
d) E - E - C - E. 
e) E - C - E - C. 
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41) De acordo com a Lei Municipal nº 3.072/2002 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, sobre as 
responsabilidades, assinalar a alternativa que preenche as 
lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
A responsabilidade __________ decorre de ato omissivo ou 
comissivo, doloso ou culposo, de que resulte prejuízo ao 
erário ou a terceiros. Tratando-se de dano causado a 
terceiros, responderá o servidor, perante a Fazenda Pública, 
em ação regressiva, ________ prejuízo de outras 
medidas administrativas e judiciais cabíveis. A obrigação de 
reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será 
executada até o limite do valor da __________. 
 
a) civil | sem | herança recebida 
b) civil | com | dívida 
c) administrativa | sem | dívida 
d) penal | com | herança recebida 
e) penal | sem | dívida 
 

42) Segundo a Lei Municipal nº 3.072/2002 - Regime Jurídico 
dos Servidores Públicos do Município, sobre as licenças, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(_) Conceder-se-á licença ao servidor para concorrer a cargo 

eletivo e para o desempenho de mandato classista.  
(_) O servidor poderá, em qualquer caso, permanecer em 

licença da mesma espécie por até 48 meses.  
(_) A licença concedida dentro de 60 dias do término de 

outra da mesma espécie será considerada como 
prorrogação.  

(_) É permitido o exercício de atividade remunerada durante 
o período de licença por motivo de doença em pessoa da 
família.  

 
a) C - C - E - E. 
b) C - E - C - E. 
c) C - C - E - C. 
d) E - E - C - E. 
e) E - C - E - C. 
 

43) De acordo com a Lei Municipal nº 3.072/2002 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, sobre a 
remoção, analisar os itens abaixo: 
 
I. É o deslocamento do servidor de uma repartição para 

outra. 
II. Poderá ocorrer a pedido, atendida a conveniência do 

serviço, ou de ofício, no interesse da administração. 
III. Será feita por ato da autoridade competente. 
IV. Por permuta, será precedida de requerimento firmado 

por ambos os interessados. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e III. 
b) Somente os itens I e IV. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 

44) De acordo com a Lei Municipal nº 3.072/2002 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, sobre a 
estabilidade, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) É condição, para sua aquisição, a avaliação do 

desempenho no estágio probatório. 
b) Os afastamentos decorrentes do gozo de férias legais 

prejudicam a avaliação do trimestre.  
c) O servidor que não preencher alguns dos requisitos do 

estágio probatório será imediatamente exonerado.  
d) O servidor estável só perderá o cargo em virtude de 

sentença judicial transitada em julgado.  
e) O servidor habilitado em concurso público e empossado 

em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no 
serviço público ao completar 90 dias de efetivo exercício.  

 

45) De acordo com a Lei Municipal nº 3.072/2002 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, uma das 
formas de vacância de cargo decorre de: 
 
a) Nomeação. 
b) Reversão. 
c) Reintegração. 
d) Aproveitamento. 
e) Recondução. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
46) Em conformidade com DI PIETRO, sobre os serviços 
públicos, assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
Nas origens, há a presença de três elementos: __________ 
(serviço prestado pelo Estado); _________ (satisfação de 
necessidades coletivas); e _________ (regime de direito 
público). Daí o conceito: serviço público abrange as 
atividades de interesse geral, prestadas pelo Estado, sob 
regime jurídico publicístico. 
 
a) subjetivo | material | formal 
b) objetivo | formal | material 
c) objetivo | orgânico | funcional 
d) funcional | formal | subjetivo 
e) objetivo | material | formal 
 

47) Segundo Lei nº 8.429/1992 - Lei de Improbidade 
Administrativa, sobre as disposições penais, marcar C para 
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Constitui crime a representação por ato de improbidade 

contra agente público, quando o autor da denúncia o 
sabe inocente. 

(_) Para apurar qualquer ilícito previsto nessa Lei, o 
Ministério Público poderá requisitar instauração de 
inquérito policial. 

(_) A pena, para a falsa denúncia, é a suspensão dos direitos 
políticos. 

 
a) E - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) C - C - E. 
e) C - E - C.  
 

48) Em conformidade com a Lei nº 8.429/1992 - Lei de 
Improbidade Administrativa, analisar a sentença abaixo: 
 
Estão relacionados, pela Lei de Improbidade Administrativa, 
os atos de improbidade praticados por qualquer agente 
público, desde que seja servidor, contra a administração 
direta, indireta ou fundacional dos Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário (1ª parte). Reputa-se agente público, 
para os efeitos desta lei, todo aquele que exercer atividade 
no serviço público, exceto se transitoriamente ou sem 
remuneração (2ª parte). Qualquer pessoa poderá 
representar à autoridade administrativa competente para 
que seja instaurada investigação destinada a apurar a 
prática de ato de improbidade (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 3ª parte. 
d) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
e) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
 

49) Considerando-se a Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso a 
Informações, sobre as diretrizes, é CORRETO afirmar que: 
 
a) É priorizada a observância do sigilo como preceito geral e 

da publicidade como exceção. 
b) Haverá a divulgação de informações de interesse público 

somente mediante a solicitação formal por parte de órgão 
público. 

c) Os procedimentos previstos nessa lei destinam-se a 
assegurar o direito fundamental de investimentos em 
publicidade. 

d) Não devem ser utilizados meios de comunicação 
viabilizados pela tecnologia da informação.  

e) Haverá incentivos para o desenvolvimento da cultura de 
transparência na Administração Pública. 

 
 

50) Em conformidade com a Lei nº 13.146/2015 - Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, analisar os itens abaixo: 
 
I. A pessoa com deficiência tem direito a receber 

atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de 
disponibilização de recursos que garantam atendimento 
em igualdade de condições com as demais pessoas. 

II. Os direitos de atendimento prioritário não são extensivos 
ao acompanhante da pessoa com deficiência ou ao seu 
atendente pessoal. 

III. A recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de 
tecnologias assistivas é considerada um tipo de 
discriminação em razão da deficiência. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens. 
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51) Em conformidade com a Lei Municipal nº 2.534/1998 - 
Código Municipal de Meio Ambiente e de Posturas, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Para a realização de divertimentos e festejos, nos 

logradouros públicos ou em recintos fechados de livre 
acesso ao público, é obrigatória a licença prévia do 
Município. 

(_) Para a concessão de licença, deve ser feito requerimento 
ao órgão competente da Administração Pública, instruído 
com a prova de terem sido satisfeitas as exigências 
relativas à construção, à segurança, à higiene e à 
comodidade do público. 

(_) Excetuam-se de obter licença prévia do Município os 
festejos em salões de bailes e festas, circos e parques de 
diversões. 

 
a) C - C - E. 
b) E - E - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) C - C - C. 
 

52) Segundo a Lei Municipal nº 2.534/1998 - Código 
Municipal de Meio Ambiente e de Posturas, no alvará de 
funcionamento, constarão as seguintes informações: 
 
I. Data e horário limite de funcionamento do 

estabelecimento. 
II. Nome da pessoa ou instituição responsável, seja 

proprietário ou promotor. 
III. Lotação máxima fixada. 
IV. Nome e assinatura da autoridade municipal que 

examinou o processo administrativo e o deferiu. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens III e IV. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 

53) Segundo a Lei Municipal nº 2.534/1998 - Código 
Municipal de Meio Ambiente e de Posturas, a poluição é a 
degradação da qualidade ambiental resultante de atividades 
que, direta ou indiretamente: 
 
I. Prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da 

população. 
II. Ocasionem danos à fauna e ao equilíbrio ecológico das 

propriedades públicas, com exceção das propriedades 
privadas. 

III. Afetem as condições sanitárias e estéticas do meio 
ambiente. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens.  
 

54) Em conformidade com a Lei Municipal nº 2.534/1998 - 
Código Municipal de Meio Ambiente e de Posturas, é 
CORRETO afirmar que: 
 
a) Algumas atividades que comprometem a qualidade das 

águas destinadas ao consumo humano são autorizadas, 
conforme disposto em lei. 

b) É proibido o lançamento de resíduos em vias públicas, 
sendo necessário encaminhá-los a terrenos baldios, 
várzeas ou cursos de água.  

c) É de responsabilidade do Município o recolhimento de 
resíduos provenientes de estabelecimentos industriais, 
bem como a terra e os resíduos de materiais de 
construção. 

d) O Município adota exclusivamente o sistema de 
recolhimento de lixo reciclável, sem separação do lixo 
orgânico. 

e) Hospitais, clínicas, laboratórios de análises clínicas, 
farmácias e drogarias devem acondicionar, 
adequadamente, os materiais descartáveis ou 
contagiosos, para a coleta e o transporte. 

 

55) Conforme a Lei Municipal nº 2.534/1998 - Código 
Municipal de Meio Ambiente e de Posturas, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
O __________ pelo estabelecimento industrial, comercial ou 
de prestação de serviços é _________ a efetivar seleção, 
tratamento e __________ dos resíduos e despejos originados 
de sua atividade. 
 
a) responsável | orientado | incineração 
b) Município | obrigado | destinação provisória 
c) Estado | intimado | enterrada 
d) responsável | obrigado | destinação final 
e) Município | facultado| guarda 
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56) Em conformidade com a Lei Municipal nº 2.534/1998 - 
Código Municipal de Meio Ambiente e de Posturas, analisar 
a sentença abaixo: 
 
Os feirantes, vendedores ambulantes, jornaleiros e similares 
devem realizar a limpeza do local onde provisoriamente se 
instalarem, retirando todos os detritos ou restos e 
acondicionando-os devidamente em sacos plásticos apropriados 
e vedados, para posterior coleta (1ª parte). É proibida a 
instalação de atividades industriais, de prestação de serviços ou 
comerciais que, pela natureza dos produtos, pelas matérias-
primas utilizadas, pelos combustíveis empregados, pelos dejetos 
e resíduos ou por outros motivos, possam prejudicar a saúde 
pública, em locais fora das áreas designadas pelo Poder Público 
municipal, respeitada a legislação vigente sobre a matéria 
(2ª parte). No território municipal, é proibido todo tipo de 
queima ou incineração de quaisquer substâncias, mesmo que 
seja em propriedade particular, se dela decorrer dano ao 
equilíbrio ecológico, à saúde pública ou degradação da 
qualidade ambiental (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

57) Segundo a Lei Municipal nº 2.534/1998 - Código 
Municipal de Meio Ambiente e de Posturas, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) A licença ambiental será necessária somente no 

momento da construção do estabelecimento ou indústria, 
ficando válida indeterminadamente.  

(_) As autoridades incumbidas de fiscalização ou inspeção, 
caso não tenham solicitado autorização prévia para este 
fim, devem ter o acesso negado às instalações industriais, 
comerciais e de prestação de serviços. 

(_) O Poder Público municipal deve desenvolver ações no 
sentido de impedir novas fontes de poluição ambiental. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - E - C. 
e) C - C - C. 
 

58) De acordo com DI PIETRO, sobre os procedimentos 
administrativos, assinalar a alternativa que preenche a 
lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
O(A) ___________ é o procedimento administrativo pelo 
qual o Poder Público ou seus delegados, mediante prévia 
declaração de necessidade pública, utilidade pública ou 
interesse social, impõe(m) ao proprietário a perda de um 
bem, substituindo-o, em seu patrimônio, por justa 
indenização. 
 
a) tombamento 
b) desapropriação 
c) finalidade 
d) justificativa 
e) sancionatório 
 
 

59) Em conformidade com o Manual de Redação da 
Presidência da República, sobre as comunicações oficiais, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(_) Na identificação do signatário, o cargo ocupado por 

pessoa do sexo feminino não deve ser flexionado no 
gênero feminino. 

(_) O vocativo é uma invocação ao destinatário. Nas 
comunicações oficiais, o vocativo será sempre seguido de 
vírgula. 

(_) Em comunicações oficiais, está abolido o uso de 
“Digníssimo” e de “Ilustríssimo”. 

 
a) C - C - E. 
b) C - E - E. 
c) E - C - C. 
d) E - E - C. 
e) E - C - E. 
 
 

60) De acordo com o Manual de Redação da Presidência da 
República, sobre a semântica, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) O emprego de expressões ditas de uso consagrado 

confere uniformidade e transparência ao sentido do 
texto. Isso quer dizer que os textos oficiais devem limitar-
se à repetição de chavões e de clichês.  

(_) O problema do abuso de estrangeirismos inúteis ou 
empregados em contextos em que não cabem é, em 
geral, causado pelo desconhecimento da riqueza 
vocabular de nossa língua ou pela incorporação acrítica 
do estrangeirismo. 

(_) Considerando-se o significado de determinada palavra, 
leva-se em conta sua história, sua estrutura e, por fim, o 
contexto em que se apresenta. 

 
a) C - C - E. 
b) C - E - E. 
c) E - C - C. 
d) E - E - C. 
e) E - C - E. 
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