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Legislação 10 ■■■■

Conhecimentos Específicos ■ 20 ■
Total de Questões 50

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO.

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das 
normas que regem este Concurso Púbiico.

1. Verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões. Caso contrário, solicite imediatamente ao fiscal da sala 
a sua substituição. O Caderno de Questões só será substituído no ato de entrega.

2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D, E, sendo apenas I 
(uma) a resposta correta.

3. O tempo para realização da prova é de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão-resposta. O  candidato 
só poderá se retirar do recinto da prova após 1 (uma) hora do seu início, não podendo levar consigo o Caderno de 
Questões.

4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou conteúdos das questões será dada pelo fiscal, pois são parte 
integrante da prova.

5. No Caderno de Questões, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc. A assinatura do cartão-resposta é 
obrigatória.

6. Ao final, os dois últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último termine sua prova, devendo todos 
assinarem a ata, atestando a idoneidade da fiscalização do concurso. Após o lacre do material da prova, todos deverão 
se retirar da sala ao mesmo tempo.

7. O candidato poderá destacar a parte inferior da capa deste Caderno de Questões para levar consigo as respostas.
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LÍNGUA PORTUGUESA Questão 04. Na frase Que a mulher que eu amo seja
Para responder às questões de 01 a 10, leia o texto pra sempre amada (1.9). os termos sublinhados são
abaixo. classificados, respectivamente, como:

Metade

1 Que a força do medo que tenho
2 Não me impeça de ver o que anseio
3 Que a morte de tudo em que acredito
4 Não me tape os ouvidos e a boca
5 Porque metade de mim é o que eu grito
6 A outra metade é silêncio

(A) Adjetivo, preposição e advérbio.
(B) Substantivo, pronome e adjetivo.
(C) Pronome, pronome e substantivo.
(D) Substantivo, pronome e substantivo.
(E) Substantivo, substantivo e adjetivo.
Questão 05. O vocábulo reflita (1.16) poderia ser subs
tituído, sem alterar o sentido expresso no texto, por:

7 Que a música que ouço ao longe
8 Seja linda ainda que tristeza
9 Que a mulher que amo seja pra sempre amada
10 Mesmo que distante
11 Pois metade de mim é partida
12 A outra metade é saudade

(A) Medite.
(B) Atente.
(C) Pense.
(D) Espelhe.
(E) Pondere.
Questão 06. A expressão Mesmo que (1.10), no contex
to em que se encontra, indica:

13 Que o medo da solidão se afaste (A) Finalidade.
14 E o convívio comigo mesmo se torne ao menos (B) Conclusão.
15 suportável (C) Concessão.
16 Que o espelho reflita meu rosto num doce sorriso (D) Conformidade.
17 Que me lembro ter dado na infância (E) Consequência.
18 Pois metade de mim é a lembrança do que fui Questão 07. Qual alternativa apresenta uma palavra que
19 A outra metade não sei possua uma letra com o mesmo som da letra sublinhada

20 Que a minha loucura seja perdoada
21 Pois metade de mim é amor
22 E a outra metade também

Autor: Oswaldo Montenegro.

em impeça (1.2)7

(A) Aprendizagem.
(B) Revisão.
(C) Raciocínio.
(D) Voz.

Questão 01. Na frase em que se encontra, a palavra 
anseio (1.2) significa:

(E) Vazamento.
Questão 08. A palavra lembrança (/. 18) é formada por:

(A) Repulso. (A) Derivação prefixai.
(B) Desprezo. (B) Derivação imprópria.
(C) Desejo. (C) Derivação parassintética.
(D) Renuncio. (D) Derivação sufixai.
(E) Abdico. (E) Derivação prefixai e sufixai.
Questão 02. No vocábulo grito (1.5), o termo sublinhado Questão 09. O vocábulo sempre (1.9), de acordo com
se classifica como: sua classe gramatical, expressa a circunstância de:

(A) Radical. (A) Modo.
(B) Prefixo. (B) Tempo.
(C) Afixo. (C) Lugar.
(D) Sufixo. (D) Dúvida.
(E) Desinência. (E) Afirmação.
Questão 03. Acerca da acentuação tônica das palavras, Questão 10. O vocábulo perdoada (1.20), em sua forma
assinale a alternativa INCORRETA. nominal, é classificado como:

(A) A palavra morte (1.3) é uma paroxítona. (A) Gerúndio.
(B) A palavra silêncio (1.6) é uma paroxítona. (B) Infinitivo.
(C) A palavra música (1.7) é uma proparoxítona. (C) Particípio.
(D) A palavra solidão (/. 13) é uma oxítona. (D) Impessoal.
(E) A palavra suportável (1.15) é uma proparoxítona. (E) Passivo.
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Para responder às questões de 11 a 15, leia a tira 
abaixo.

X mm
AVARíAR ORELHÕES,

LiXEiRAS E PLACAS DE 
TRÂNSiTO... É CRíME!

JS'
Fonte:

Questão 11. As vírgulas empregadas 
como função:

(A) Isolar aposto.
(B) Separar elementos de mesma função sintática.
(C) Indica' que uma palavra foi suprimida.
(D) Isolar adjunto adverbial antecipado.
(E) Isolar vocativo.______________________________
Questão 12.0  vocábulo Quê?! (quadro 1), no contexto 
em que se encontra, é classificado como:

(A) Advérbio.
(B) Interjeição.
(C) Preposição.
(D) Pronome.
(E) Substantivo.
Questão 13.0 vocábulo e (quadro 2) expressa ideia de:

(A) Adição.
(B) Finalidade.
(C) Conclusão.
(D) Explicação.
(E) Causa.
Questão 14. O vocábulo avariar (quadro 2) poderia ser 
substituído, sem alterar o sentido expresso no texto, por:

(A) Conservar.
(B) Preservar.
(C) Restaurar.
(D) Deteriorar.
(E) Arrumar.
Questão 15. O vocábulo patrimônio (quadro 1) possui:

(A) 7 fonemas.
(B) 8 fonemas.
(C) 9 fonemas.
(D) 10 fonemas.
(E) 11 fonemas.

~  MATEMÁTICA
Questão 16. Para responder à questão, leia o texto 
abaixo.

Medicina continua no primeiro lugar do ranking das 
faculdades mais caras do Brasil, de acordo com 
levantamento do Sindicato das Mantenedoras de Ensino 
Superior (Semesp). O custo médio das mensalidades é 
de R$6.203,57.

Fonte: globo.com (2018).

Se um curso de Medicina dura 6 anos, o valor pago para 
cursar toda a graduação, usando o custo médio, é de:

(A) R$404.234,14.
(B) R$446.657,04.
(C) R$496.237,84.
(D) R$ 50^.116,94.
(E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

tirasarmandinho.tumbrl

no quadro 1 têm

Questão 17. O gasto diário do Sistema Único de Saúde 
(SUS) por cada cidadão brasileiro obedece a função 
f(x)=3,9x-3,65, em que x é o número de dias e f(x) o 
custo em reais. Assim, em um ano de 365 dias, o custo 
para o governo federal, de um cidadão brasileiro, é de:

(A) R$1.419,65.
(B) R$ 1.424,35.
(C) R$ 1.444,55.
(D) R$ 1.464,75.
(E) R$ 1.494,85.
Questão 18. Uma professora de matemática solicitou 
aos seus alunos que encontrassem o determinante da
matriz 120]

1081
O valor encontrado foi:

(A) 3.112.
(B) 3.576.
(C) 4.006.
(D) 4.272.
(E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
Questão 19. Para responder à questão, leia o texto.

O Plano Nacional de Educação, que entrou em vigor em 
2014, foi uma das conquistas mais celebradas na área e
ducacional. Mas um balanço do cumprimento da lei, di
vulgado pelo Ministério da Educação (MEC) nesta quin
ta-feira, revela que, até o momento, apenas um de todos 
os 20 objetivos previstos foi cumprido integralmente.

Fonte: O Globo (2018).

Qual das alternativas apresenta a quantidade de núme
ros primos distintos que encontramos ao decompor o 
número 2014 em fatores primos?

(A) 1.
(B) 3.
(C) 7.
(D) 8.
(E) 9._________________________________________
Questão 20. Para responder à questão, leia o texto.

Os dados da pesquisa Datafolha encomendada pelo 
Conselho Federal de Medicina (CFM) para avaliar o 
acesso à saúde no Brasil, divulgados na última quarta- 
feira (27/06), revelam alguns dados interessantes sobre 
o Sistema Único de Saúde -  SUS no Brasil. 77% dos 
brasileiros consideram o atendimento no SUS bom, 
ótimo ou regular.

Fonte: O Globo (2018).

Se a população do Brasil é de 209 milhões, a quantidade 
de pessoas que consideram o atendimento do SUS bom, 
ótimo ou regular é de:

(A) 140.000.000.
(B) 150.520.000.
(C) 160.930.000.
(D) 170.420.000.
(E) 180.140.000.________________________________

LEGISLAÇÃO_________________
As questões de 21 a 25 se referem à Lei Orgânica.
Questão 21. Na forma do Regimento Interno, NÃO po
derão ser objetos de deliberação da Câmara Municipal:
(A) Autorizações.
(B) Indicações.
(C) Requerimentos.
(D) Pedidos de Providência.
(E) Sentenças.
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Questão 22. São atribuições da Comissão Representati
va da Câmara: I. Zelar pelas prerrogativas do Poder 
Legislativo; II. Autorizar o Prefeito a se ausentar do 
Município; III. Convocar extraordinariamente a Câmara.

Está(ão) CORRETA(S):

(A) I, II e III.
(B) Apenas I e II.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas I.
(E) Apenas III.
Questão 23. O controle externo da Câmara Municipal 
sobre as finanças do Município será exercido com o 
auxílio do(a):

(A) Tribunal de Contas do Estado.
(B) Superior Tribunal Federal.
(C) Procuradoria Geral do Estado.
(D) Secretaria da Fazendo do Estado.
(E) Tribunal Superior Eleitoral.
Questão 24. A política de desenvolvimento urbano tem 
como objetivos, EXCETO:

(A) Melhorar a qualidade de vida da população.
(B) Promover a definição e a realização social da 

propriedade urbana.
(C) Promover a ordenação territorial, desintegrando as 

diversas atividades e funções urbanas.
(D) Impedir as agressões ao meio ambiente.
(E) Regularizar loteamentos irregulares.
Questão 25. Não perderá o mandato o Vereador: I. 
Investido em cargo de Secretário Municipal, desde que 
se afaste do exercício da vereança; II. Investido em 
cargo, emprego ou função pública, desde que haja 
compatibilidade de horários, com prejuízo da 
remuneração do cargo eletivo; III. Licenciado pela Casa 
por motivo de doença.

Está(ão) CORRETA(S):

(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e 111.
(E) I, II e III.____________________________________
As questões de 26 a 30 se referem ao Regime 
Jurídico dos Servidores Municipais.
Questão 26. O serviço extraordinário será remunerado 
por hora que exceda à jornada normal de trabalho com 
acréscimo de quantos por cento em relação à hora 
normal, nos dias de semana?

(A) 15%.
(B) 25%
(C) 30%.
(D) 50%.
(E) 100%,_____________________________________
Questão 27. NÃO é considerado como de efetivo 
exercício o afastamento em virtude de:

(A) Férias.
(B) Exercício de cargos em comissão, em outro 

município.
(C) Convocação para o serviço militar.
(D) Auxílio-doença.
(E) Salário-maternidade.

Questão 28. Sobre o sistema de sobreavise, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A) Considera-se de sobreaviso o servidor que, 
cumprida sua carga horária normal, permanecer, 
em sua residência, aguardando a qualquer 
momento o chamado para o serviço.

(B) As horas de sobreaviso não efetivamente 
trabalhadas serão pagas à razão de 1/5 da 
remuneração da hora normal.

(C) As horas de sobreaviso efetivamente trabalhadas 
serão pagas com o acréscimo de 50% sobre a 
remuneração normal nos dias de semana.

(D) O regime de sobreaviso terá aplicação em serviços 
emergenciais e ou de calamidade pública.

(E) Cada período de sobreaviso não poderá exceder de 
48 horas, em cada 72 horas.

Questão 29. O adicional por tempo de serviço é devido 
à razão de 3% por__de serviço público prestado ao mu
nicípio, incidente sobre o vencimento do servidor efetivo.

Qual alternativa preenche, CORRETAMENTE, a lacuna?

(A) ano.
(B) biênio.
(C) triénio.
(D) quadriénio.
(E) quinquênio.
Questão 30. O serviço noturno prestado em horário 
compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia 
seguinte, terá o valor-hora acrescido de quantos por 
cento sobre o valor-hora diurno?

(A) 15%.
(B) 20%.
(C) 25%.
(D) 50%.
(E) 75%._____________________ _________________

_________CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS________ ;
As questões de 31 a 35 se referem à Constituição 
Federativa do Brasil.
Questão 31. A República Federativa do Brasil, formada 
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 
Direito e tem como fundamentos, EXCETO:

(A) A soberania.
(B) A improbidade.
(C) A cidadania.
(D) O pluralismo político.
(E) A dignidade da pessoa humana.
Questão 32. Sobre os direitos e garantias fundamentais, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Homens e mulheres são iguais em direitos e 
obrigações.

(B) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 
desumano ou degradante.

(C) É livre a manifestação do pensamento, sendo 
permitido o anonimato.

(D) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação, independentemente de 
censura ou licença.

(E) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, 
vedada a de caráter paramilitar.
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Questão 33. São poderes da União, independentes e 
harmônicos entre si: I. O Legislativo; II. O Executivo; III. 
O Judiciário.
Está(ão) CORRETA(S):
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e III.
(E) I, lie  III.____________________________________
Questão 34. Acerca da nacionalidade, assinale a 
alternativa CORRETA.

(A) A lei poderá estabelecer distinção entre brasileiros 
natos e naturalizados.

(B) Não será declarada a perda da nacionalidade do 
brasileiro que adquirir outra nacionalidade.

(C) A língua portuguesa é o idioma oficial da República 
Federativa do Brasil.

(D) São s mbolos da República Federativa do Brasil a 
bandeira, o hino e o selo nacionais, apenas.

(E) Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não 
poderão ter símbolos próprios.

Questão 35. São condições de elegibilidade, na forma 
da lei, EXCETO:

(A) A nacionalidade brasileira.
(B) O pleno exercício dos direitos políticos.
(C) O alistamento eleitoral.
(D) O domicílio eleitoral na circunscrição.
(E) A idade mínima de trinta anos para Presidente da 

República.
As questões de 36 a 40 se referem ao Código 
Tributário Municipal.
Questão 36. São tributos do Município as taxas de, 
EXCETO:

(A) Iluminação pública.
(B) Coleta de lixo.
(C) Execução de obras.
(D) Expediente.
(E) Cemitério.
Questão 37. Sobre o imposto sobre propriedade predial 
e territoria urbana, o preço do metro quadrado do 
terreno será fixado levando-se em consideração, entre 
outros:

I. Os acidentes naturais e outras características que 
possam influir em sua valorização.

II. O índice médio de valorização.
III. Os elementos constantes do Cadastro Fiscal.

Está(ão) CORRETA(S):

(A) I, Del l .
(B) Apenas I.
(C) Apenas II.
(D) Apenas II e III.
(E) Apenas III.
Questão 38. Considera-se prédio ___ àquele que
ofereça perigo à segurança e à saúde públicas.

Qual alternativa preenche CORRETAMENTE a lacuna?
(A) edificado.
(B) não ecificado.
(C) impróprio.
(D) condenado.
(E) demolido.

Questão 39. Acerca das Taxas de Licença de Localiza
ção de Estabelecimento e de Atividade Ambulante, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A) O estabelecimento que não possuir a Licença de 
Localização deverá regularizar sua situação junto 
ao Município, em até 20 dias, contados da 
intimação.

(B) A cessação da atividade será comunicada no prazo 
de 60 dias para efeito de baixa.

(C) Nenhum estabelecimento poderá se localizar, nem 
será permitido o exercício de atividade ambulante, 
sem a prévia licença do Município.

(D) Entende-se por atividade ambulante a exercida em 
tendas, trailers ou estandes, veículos automotores, 
de tração animal ou manual, inclusive quando 
localizados em feiras.

(E) A licença é comprovada pela posse do respectivo 
Alvará.

Questão 40. A Contribuição de Melhoria tem como fato 
gerador à realização, pelo Município, de obra pública da 
qual resulte valorização dos imóveis por ela beneficiados 
( f a parte). O sujeito passivo da obrigação tributária é o 
titular do imóvel, direta ou indiretamente, beneficiado 
pela execução da obra (2a parte). A percentagem do 
custo da obra a ser cobrada como Contribuição de 
Melhoria será sempre inferior a 70% (3a parte).

Do excerto acima, pode-se considerar que está(ão) 
CORRETA(S):

(A) Apenas a 1a parte.
(B) Apenas a 2a parte.
(C) Apenas a 2a e a 3a partes.
(D) A 1a, a 2a e a 3a partes.
(E) Apenas a 1a e a 2a partes.
As questões de 41 a 45 se referem ao Código de 
Posturas do Município.
Questão 41. A fiscalização no território municipal com
preende, EXCETO:

(A) A higiene de vias, de logradouros e de 
equipamentos de uso público.

(B) A higiene da população em geral.
(C) A higiene das habitações e dos terrenos.
(D) A higiene dos gêneros alimentícios.
(E) A higiene dos hospitais e casas de saúde.
Questão 42. Na preservação da higiene pública ficam 
vedados:

I. A varredura de resíduos do interior dos prédios, 
residências, terrenos ou veículos para vias e 
logradouros públicos.

II. O lançamento ou depósito de animais mortos em vias 
e logradouros públicos, sob qualquer condição, ou em 
propriedades particulares.

III. O escorrimento de água de aparelhos de ar 
condicionado sobre os passeios públicos.

Está(ão) CORRETA(S):

(A) Apenas I e II.
(B) Apenas III.
(C) Apenas II e III.
(D) I, II e III.
(E) Apenas I.
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Questão 43. Os veículos comprovadamente abandona
dos ou objetos depositados em passeios, vias ou logra
douros, serão registrados e notificados ao proprietário, 
que receberá o prazo máximo de quantos dias para 
retirada?

(A) 7 (sete) dias.
(B) 15 (quinze) dias.
(C) 30 (trinta) dias.
(D) 40 (quarenta) dias.
(E) 60 (sessenta) dias.

Questão 44. Acerca das habitações e terrenos, assinale
a alternativa INCORRETA.

(A) É vedada a colocação de vasos ou quaisquer outros 
objetos em janelas, sacadas e demais lugares de 
onde possam cair e causar danos a pedestres, 
vizinhos ou veículos estacionados.

(B) A instalação de estábulos, pocilgas, galinheiros e 
similares, estrumeiras, depósitos e compostagem 
de resíduos biodegradáveis serão autorizados na 
zona rural e na zona urbana.

(C) Fica proibido escavar ou aterrar terrenos públicos e 
particulares sem a prévia autorização do Município.

(D) O escoamento de águas servidas e dejetos devem 
ser feitos para o sistema de esgotamento sanitário 
ou através de sistema séptico individual apropriado.

(E) Fica vedado o plantio de árvores embaixo das redes 
públicas de energia elétrica, exceto se as mesmas 
forem de ornamentação.

Questão 45. A venda ambulante de sorvetes, picolés, 
doces, guloseimas, pães e outros gêneros alimentícios 
de ingestão imediata somente são permitidos em caixas 
apropriadas 11a parte), devidamente vistoriados pela 
municipalidade, para que o produto seja resguardado da 
poeira, da ação do tempo, do manuseio aleatório ou de 
elementos maléficos de qualquer espécie (2a parte), com 
rotulagem e indicação de data de fabricação e de 
validade, sob pena de multa e de apreensão das 
mercadorias (3a parte).

Do excerto acima, pode-se afirmar que está(ão) 
CORRETA(S):

(A) A 1a, a 2a e a 3a partes.
(B) Apenas a 1a parte.
(C) Apenas a 2a parte.
(D) Apenas a 3a parte.
(E) Apenas a 2a e a 3a partes.
As questões de 46 a 49 se referem ao Plano Diretor 
de Desenvolvimento Urbano integrado do Município.
Questão 46. Fazem parte do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano Integrado, EXCETO:

(A) A lei do Plano Diretor, Ocupação e Uso do Solo.
(B) Mapa geral do Município contendo os limites das 

zonas urbanas, da sede do distrito de Maracanã, do 
zoneamento para ocupação e restrição.

(C) Mapa do Sistema Viário proposto.
(D) Lei Orgânica.
(E) Anexos.

Questão 47. Para efeito de ocupação e uso do solo, fica 
o município dividido em: I. Área Urbana; II. Área Rural; 
III. Área distrital.

Está(ão) CORRETA(S):

(A) Apenas III.
(B) I, lie  III.
(C) Apenas I e II.
(D) Apenas II e III.
(E) Apenas I.

Questão 48. NÃO pertencem ao comércio do Município:

(A) Comércio de gás.
(B) Oficinas e postos de serviços.
(C) Padaria e confeitaria.
(D) Hipermercados e shopping center.
(E) Comércio atacadista.

Questão 49. São aquelas que se constituem nos eixos 
principais da estrutura viária do município; possuem 
gabarito, faixa de domínio definidos pela jurisdição a que 
estão submetidas:

(A) Vias estruturadoras.
(B) Vias articuladoras.
(C) Vias coletoras.
(D) Vias semi-coletoras.
(E) Vias locais.

Questão 50. De acordo com a Lei n° 12.527/11, que 
regula o acesso a informações, é a unidade de registro 
de informações, qualquer que seja o suporte ou formato:

(A) Arquivo.
(B) Disponibilidade.
(C) Gestão.
(D) Documento.
(E) Integridade.
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