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ATENÇÃO
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Este caderno contém 70 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas de resposta – A, B, C, D e E – conforme disposição abaixo:

Quantidade
de questões

Valor de
cada
questão

- Língua Portuguesa

20

0,5

- Legislação e Ética na Administração Pública

10

1

- Informática Básica

15

2

- Conhecimentos da Área de Atuação

25

2

Disciplinas
Conhecimentos Gerais

Conhecimentos Específicos

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.
O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando a substituição.
Por motivo de segurança:
n

O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;

n

Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões;

n

O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
O descumprimento dessa determinação acarretará a eliminação do candidato; e

n

Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos
banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

demora. Em alguns meses seu adubo está pronto.
Como matéria seca, que é preciso colocar em
proporção aos orgânicos, recorto a caixa de pizza em
pedacinhos – e, assim, reciclo sua embalagem em
casa mesmo. Então, se é para pedir comida em casa,
eu já sei: pizza do restaurante ao lado.
Alguns podem pensar: “Besteira, a prefeitura
recolhe o lixo, recicla e dá destino correto. Por que iria
me esforçar tanto para reduzir meu lixo?”. Aí, meu
amigo, vai de cada um. Mas a reflexão é importante
(...).
PS: os três famosos “Rs” da sustentabilidade são
claros: reduza, reutilize, recicle. A opção da
reciclagem é ótima, mas é a última medida a ser
tomada.

CONHECIMENTOS GERAIS
- Língua Portuguesa
Texto para responder às questões de 01 a 20.
A era do descartável: seu lixo diz muito
sobre você
Imagine se um dia todos os lixeiros de sua cidade
decidirem não trabalhar. O caos será generalizado,
se a greve se prolongar e, talvez só assim, esses
profissionais serão valorizados pela população. O
serviço social da limpeza urbana é imensurável: tratase de saúde, segurança e conforto público.
De uns anos para cá, o poder aquisitivo das
famílias brasileiras tem aumentado. Ao consumir
mais, produzimos mais lixo. Fato! Em 2013, foram
três milhões de toneladas a mais em relação ao ano
anterior – o que significa um aumento de 4,1%. O
Brasil é o quinto país que mais produz lixo no mundo.
Frequentemente vejo – no trabalho, na faculdade,
na rua – pessoas jogando embalagens descartáveis
com a maior naturalidade. Já faz parte do cotidiano:
ficou com sede? Passa lá na copa do escritório, saca
um copo descartável, toma um gole de água e…
LIXO! Daqui uma hora a história se repete. A
naturalidade destes hábitos e a quantidade de lixo
que produzimos dizem muito sobre nós.
Somos seres que vivem em uma correria louca,
onde a comida rápida e pronta é praticamente
essencial, onde sobra pouco tempo para refletir e até
mesmo para colocar em prática aquilo que
acreditamos, onde o consumo é muito valorizado e
lavar um copo é desnecessário.
Conheci, há dois anos, uma mulher na faixa dos
trinta que morava sozinha. Ela trabalhava durante o
dia e frequentava a academia três vezes por semana.
Quando fui à casa dela, logo me alertou: não tem
pratos, talheres ou copos. “É tudo de plástico, para eu
não precisar lavar!”, explicou. Fiquei um tanto quanto
chocada.
Com a mesma naturalidade e nesta mesma
época, descartei por alguns meses os copos do café
que comprava diariamente ao lado da faculdade, no
Starbucks. “O copo é feito de papel e pode ser
facilmente reciclado”, pensava eu. Depois de um
período, o hábito começou a me incomodar – e não foi
pouco. Até tentei levar uma caneca, mas era muito
pesada e ocupava muito espaço em minha bolsa.
Minha presença na lojinha passou a ser evento mais
raro.
Este ano resolvi experimentar uma composteira
caseira. Aqueles minhocários práticos, pensados
para quem vive como nós: na correria, sem espaço e
etc. Estou adorando a experiência. Tudo que é lixo
orgânico jogo lá. Tenho um professor que jura que
suas minhocas comem até carne. Eu nunca tentei.
Mas parece mágica: nada de cheiro ruim ou de

Jéssica Miwa (Disponível em: thegreensestpost.com) Acesso em
14/03/2018.

Questão 01

De acordo com a leitura, pode-se afirmar que:
A) a autora mostra-se consciente de que há
necessidade de contratar mais lixeiros para evitar
os problemas que advêm do excesso na
produção de lixo.
B) a mensagem central do texto relaciona-se à
necessidade de atitudes governamentais que
obriguem a população a reduzir sua produção de
lixo.
C) segundo os exemplos do texto, a produção de
lixo relaciona-se ao estilo de vida que é adotado
pelas pessoas.
D) como o serviço social de limpeza urbana é
imensurável, os lixeiros são os profissionais mais
valorizados por realizá-lo.
E) contraditoriamente, o Brasil é um país cuja
produção de lixo não é diretamente proporcional
ao poder aquisitivo da população.

Questão 02

No trecho: “QUANDO FUI À CASA DELA, logo me
alertou: não tem pratos, talheres ou copos.”, a oração
destacada expressa ideia de:
A)
B)
C)
D)
E)
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comparação.
finalidade.
condição.
concessão.
tempo.

Questão 03

Questão 07

No trecho: “Em 2013, foram três milhões de toneladas
a mais em relação ao ano anterior – o que significa um
aumento de 4,1%.”, a vírgula foi corretamente
empregada para:

A opção que pode substituir a conjunção destacada
em: “Até tentei levar uma caneca, MAS era muito
pesada e ocupava muito espaço em minha bolsa.”
sem alteração de sentido, é:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

marcar a antecipação do adjunto adverbial.
separar sujeito e predicado.
isolar o termo explicativo.
separar o aposto.
separar o vocativo.

Questão 04

Questão 08

Apenas uma das formas verbais destacadas a seguir
foi conjugada no modo imperativo. Assinale-a.
A)
B)
C)
D)
E)

portanto.
porque.
por conseguinte.
entretanto.
por isso.

A oração reduzida destacada em: “AO CONSUMIR
MAIS, produzimos mais lixo. Fato!” pode ser
desenvolvida como:

“O Brasil é o quinto país que mais PRODUZ lixo
no mundo.”
“Daqui uma hora a história se REPETE.”
“RECORTO a caixa de pizza em pedacinhos”
“IMAGINE se um dia todos os lixeiros de sua
cidade”
“se a greve se PROLONGAR”

A)
B)
C)
D)
E)

Já que consumiríamos mais.
Para que consumíssemos mais.
Quando consumimos mais.
Apesar de consumirmos mais.
Embora consumíssemos mais.

Questão 09

No primeiro parágrafo, o vocábulo IMENSURÁVEL
significa:

No trecho: “Frequentemente vejo – no trabalho, na
faculdade, na rua – pessoas jogando embalagens
descartáveis com a maior naturalidade.”, os
travessões poderiam ser substituídos por:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 05

que não possui relevância.
que não pode ser demonstrado.
em que não se tem autonomia.
que não se desenvolve.
que não pode ser medido.

aspas.
dois pontos.
pontos de interrogação.
vírgulas.
pontos finais.

Questão 06
Questão 10

A oração destacada em: “Somos seres QUE VIVEM
EM UMA CORRERIA LOUCA” classifica-se como:
A)
B)
C)
D)
E)

O verbo destacado em: “A naturalidade destes
hábitos e a quantidade de lixo que produzimos
DIZEM muito sobre nós.” foi corretamente conjugado
no plural para concordar com:

subordinada adjetiva restritiva.
coordenada sindética explicativa.
coordenada sindética aditiva.
subordinada substantiva apositiva.
subordinada substantiva predicativa.

A)
B)
C)
D)
E)
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o termo “sobre nós”.
o sujeito “a quantidade de lixo”.
a naturalidade destes hábitos.
os núcleos naturalidade e quantidade.
os núcleos naturalidade e lixo.

Questão 11

Questão 15

Se a frase “esses profissionais serão valorizados pela
população.” for passada para a voz ativa, o verbo
deverá assumir a forma:
A)
B)
C)
D)
E)

De acordo com a norma culta, o verbo destacado no
trecho: “até mesmo para colocar em prática aquilo
que ACREDITAMOS”, aceita outra regência;
portanto, também estaria correto:

valorizará.
valorizem.
valorizariam.
valorizam.
valorizou.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 12

Questão 16

O termo destacado em: “e frequentava A ACADEMIA
três vezes por semana.” exerce a função sintática de:
A)
B)
C)
D)
E)

A oração reduzida em: “É tudo de plástico, PARA EU
NÃO PRECISAR LAVAR!” está corretamente
desenvolvida em:

predicativo do objeto.
objeto direto.
objeto indireto.
complemento nominal.
predicativo do sujeito.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 13

Os adjuntos adverbiais coordenados em: “COM A
MESMA NATURALIDADE e NESTA MESMA
ÉPOCA, descartei por alguns meses os copos do
café” expressam, respectivamente, circunstâncias
de:

proporcional.
condicional.
comparativa.
temporal.
final.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 14

O pronome relativo destacado em: “Somos seres que
vivem em uma correria louca, ONDE a comida rápida
e pronta é praticamente essencial” pode ser
substituído por:
A)
B)
C)
D)
E)

para que eu não precise lavar!
quando eu não preciso lavar!
porque eu não precise lavar!
para que eu não precisaria lavar!
assim que eu não precisasse lavar!

Questão 17

No trecho: “O caos será generalizado, SE A GREVE
SE PROLONGAR”, a oração destacada classifica-se
como subordinada adverbial:
A)
B)
C)
D)
E)

a que acreditamos.
em que acreditamos.
pelo qual acreditamos.
de que acreditamos.
com que acreditamos.

intensidade e lugar.
modo e lugar.
modo e tempo.
intensidade e modo.
modo e dúvida.

Questão 18

Assinale a opção em que a palavra destacada foi
acentuada seguindo a mesma regra de SAÚDE.

com que.
a que.
por que.
de que.
em que.

A)
B)
C)
D)
E)
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“copos do CAFÉ que comprava”
“Aqueles MINHOCÁRIOS práticos”
“quinto PAÍS que mais produz”
“jogando embalagens DESCARTÁVEIS”
“Daqui uma hora a HISTÓRIA se repete.”

Questão 19

Questão 23

Assinale a opção em que a classe gramatical da
palavra destacada foi corretamente indicada entre
parênteses.

O remédio constitucional cabível sempre que a falta
de norma regulamentadora torne inviável o exercício
dos direitos e liberdades constitucionais e das
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania
e à cidadania, consiste no(a):

A) “Quando fui à casa dela, LOGO me alertou”
(conjunção coordenativa)
B) “a comida rápida e pronta é PRATICAMENTE
essencial” (adjetivo)
C) “na lojinha passou A ser evento mais raro.” (artigo
definido)
D) “que vivem em uma CORRERIA louca”
(substantivo)
E) “lixo QUE produzimos dizem muito sobre nós.”
(conjunção subordinativa)

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 24

Nos termos da Constituição Federal vigente, o
alistamento eleitoral e o voto são facultativos para:

Questão 20

O substantivo LIMPEZA foi formado pelo processo
de:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

derivação parassintética.
composição por justaposição.
composição por aglutinação.
derivação prefixal.
derivação sufixal.

Correspondem aos princípios expressos da
Administração Pública na Constituição Federal
vigente, dentre outros:

Questão 21

A)
B)
C)
D)
E)

Segundo o conceito do filósofo Aristóteles, o
conhecimento que propicia ao homem alcançar a
virtude cardeal, consistente na ação justa, prudente,
corajosa e temperada consiste na:
ética.
cidadania.
dignidade.
justiça.
moral.

Questão 22

No serviço público, aplicam-se as relações de
comando e obediência, já que é normativa,
correspondendo ao traçado do comportamento que
se espera do agente e, por isso, lhe é exigível,
visando o que é bom para si e para todos. Tal conceito
se refere à:
A)
B)
C)
D)
E)

maiores de sessenta e cinco anos.
maiores de dezoito anos.
analfabetos.
maiores de sessenta anos.
maiores de quatorze anos.

Questão 25

- Legislação e Ética na Administração Pública

A)
B)
C)
D)
E)

ação popular.
mandado de injunção.
ação coletiva.
mandado de segurança.
habeas corpus.

imparcialidade.
moralidade.
justeza.
moral.
ética.
05

legalidade, eficiência, publicidade.
moralidade, eficiência, transparência.
legalidade, dignidade, transparência.
legalidade, moralidade, dignidade.
eficiência, dignidade, publicidade.

Questão 26

Questão 28

Acerca das disposições constitucionais referentes ao
meio ambiente, assinale a assertiva correta.

Caso o agente de controle urbano retarde ou deixe de
praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo
contra disposição expressa de lei, para satisfazer
interesse ou sentimento pessoal, incorrerá na prática
do crime de:

A) As usinas que operem com reator nuclear
deverão ter sua localização definida em lei
estadual, sem o que não poderão ser instaladas.
B) As condutas e atividades consideradas lesivas
ao meio ambiente sujeitarão os infratores,
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e
administrativas, dependentemente da obrigação
de reparar os danos causados.
C) Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso especial
do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.
D) São disponíveis as terras devolutas ou
arrecadadas pelos estados, por ações
discriminatórias, necessárias à proteção dos
ecossistemas naturais.
E) Aquele que explorar recursos minerais fica
obrigado a recuperar o meio ambiente
degradado, de acordo com solução técnica
exigida pelo órgão público competente, na forma
da lei.

A)
B)
C)
D)
E)

corrupção passiva.
corrupção ativa.
peculato.
prevaricação.
condescendência criminosa.

Questão 29

Acerca da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à
Informação), assinale a assertiva correta.
A) Considera-se informação sigilosa aquela
relacionada à pessoa natural identificada ou
identificável.
B) Tratamento da informação é o conjunto de ações
referentes à produção, recepção, classificação,
utilização, acesso, reprodução, transporte,
transmissão, distribuição, arquivamento,
armazenamento, eliminação, avaliação,
destinação ou controle da informação.
C) No caso de indeferimento de acesso a
informações ou às razões da negativa do acesso,
poderá o interessado interpor recurso contra a
decisão no prazo de 05 (cinco) dias a contar da
sua ciência.
D) Considera-se informação a unidade de registro
de informações, qualquer que seja o suporte ou
formato.
E) É dever do Estado garantir o direito de acesso à
informação, que será franqueada, mediante
procedimentos subjetivos.

Questão 27

Acerca das penalidades previstas ao servidor público
na Lei nº 8.112/1990, pode-se afirmar:
A) quando houver conveniência para o serviço, a
penalidade de suspensão poderá ser convertida
em multa, na base de 50% (cinquenta por cento)
por dia de vencimento ou remuneração, ficando o
servidor obrigado a permanecer em serviço.
B) as penalidades de advertência e de suspensão
terão seus registros cancelados, após o decurso
de 2 (dois) e 5 (cinco) anos de efetivo exercício,
respectivamente, se o servidor não houver,
nesse período, praticado nova infração
disciplinar.
C) o cancelamento da penalidade surtirá efeitos
retroativos.
D) a suspensão será aplicada em caso de
reincidência das faltas punidas com advertência
e de violação das demais proibições que não
tipifiquem infração sujeita à penalidade de
demissão, não podendo exceder de 60
(sessenta) dias.
E) será punido com suspensão de até 30 (trinta) dias
o servidor que, injustificadamente, recusar-se a
ser submetido à inspeção médica determinada
pela autoridade competente, cessando os efeitos
da penalidade uma vez cumprida a
determinação.
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Questão 30

Questão 32

É dever fundamental do agente de controle urbano,
na forma do Decreto nº 1.171/1994 (Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil do Poder
Executivo Federal):

Um usuário do editor de textos do pacote MS Office
2013, em português, utilizou as teclas de atalho
CTRL+X em um texto. Isso significa que ele deseja:
A)
B)
C)
D)
E)

A) Abster-se, de forma relativa, de exercer sua
função, poder ou autoridade com finalidade
estranha ao interesse público, mesmo que
observando as formalidades legais e não
cometendo qualquer violação expressa à lei.
B) Participar dos movimentos e estudos que se
relacionem com a melhoria do exercício de suas
funções, tendo por escopo a realização do bem
pessoal.
C) Exercer com estrita moderação as prerrogativas
funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se
de fazê-lo contrariamente aos legítimos
interesses dos usuários do serviço público e dos
jurisdicionados administrativos.
D) Retardar a prestação de contas, condição
essencial da gestão dos bens, direitos e serviços
da coletividade a seu cargo.
E) Embaraçar a fiscalização de todos os atos ou
serviços por quem de direito.

colar um novo texto.
fechar o aplicativo.
recortar o texto.
alterar uma parte do texto.
copiar o texto.

Questão 33

Para incluir um novo slide em uma apresentação,
utilizando-se o software de apresentação MS
PowerPoint 2013, em português, através de teclas de
atalho, deve-se digitar CTRL+
A)
B)
C)
D)
E)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

M
P
Q
G
K

Questão 34

- Informática Básica

Um usuário digitou o comando vi em um computador
com sistema operacional Linux. Isso significa que ele
deseja:

Questão 31

Um usuário de editor de textos MS Word 2013, em
português, precisa salvar seu arquivo. Para esse
caso, ele vai acessar o ícone:

A)
B)
C)
D)
E)

A)

mudar arquivo de lugar.
mudar grupo do arquivo.
remover diretório.
abrir o editor de texto padrão.
alterar a senha de usuário.

Questão 35

B)

Um sistema de arquivos próprio do sistema
operacional Linux atual é o:

C)

A)
B)
C)
D)
E)

D)
E)
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OS/2.
MAC/OS.
EXT3.
FAT16.
SOD.

Questão 40

Questão 36

Um usuário de computador deseja acessar o
software de edição de textos do pacote BR Office.
Nesse caso, ele vai acessar o software:

Considere a seguinte planilha feita através do
software MS Excel 2013, em português, (sendo l linha
e c coluna)

A)
B)
C)
D)
E)

A execução da fórmula: “=MÉDIA(F1:G2)” é igual ao
valor:

Paint.
Writer.
Impress.
Calc.
Note.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 37

Se um usuário do navegador Google Chrome quiser
imprimir a página na qual está posicionado, utilizando
teclas de atalho, ele deve digitar as teclas de atalho
CTRL+

10
9
8
12
11

Questão 41

A)
B)
C)
D)
E)

O
P
T
J
N

Na internet, existe um protocolo que traduz o domínio
da internet e nomes de hosts para endereços no
formato IP. Esse protocolo é conhecido por:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 38

Um usuário do software de planilha eletrônica MS
Excel 2013, em português, deseja utilizar a função
que obtém o maior valor dentro de um intervalo. Ela é
a função:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 42

Um equipamento de rede que permite que
computadores de uma rede possam se conectar a
Internet é o:

MÁXIMO.
MOD.
MODO.
CONT.
DESLOC.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 39

A função associada ao ícone ∑ do MS Excel 2013,
em português, é a função:
A)
B)
C)
D)
E)

RARP.
VMWARE.
XTOOLS.
DNS.
FTP.

roteador.
scanner.
VGA.
HDCD.
pen drive.

Questão 43

SE.
SOMA.
VAL.
MAIOR.
MINIMO.

Um usuário de computador está utilizando linha de
comando no MS Windows 7.0. Se ele desejar mudar
ou se posicionar para um diretório, ele vai utilizar o
comando:
A)
B)
C)
D)
E)
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cp.
mn.
rd.
cat.
cd.

- Conhecimentos da Área de Atuação

Questão 44

Em um computador com o sistema Linux, um usuário
precisa listar todos os arquivos de um diretório via
linha de comandos. O comando utilizado nesse caso
é o:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 46

Acerca da Ordem e Sossego Público, assinale a
assertiva correta.

ls.
rsh.
ssh.
df.
cmd.

A) Nas proximidades de estabelecimentos de
saúde, asilos, escolas, quartéis, tribunais,
igrejas, teatros e habitações individuais ou
coletivas, é proibido executar, antes das
07:00 (sete) horas e depois das 19:00 (dezenove)
horas, qualquer atividade que produza ruído em
nível que comprometa o sossego público.
B) Nos estabelecimentos que produzem música ao
vivo como bares, choperias e similares, é
facultativo o isolamento acústico.
C) Em todos os casos de emissão de som
permanente em área residencial, prevalecerá o
interesse da comunidade circunvizinha em um
raio de 200m (duzentos metros), quando
manifestado por escrito, através de requerimento
assinado pela maioria da população residente, à
Prefeitura Municipal.
D) Os responsáveis pelos estabelecimentos
comerciais em geral ou prestadores de serviços,
são facultados a zelar, no local, pela manutenção
da ordem e da moralidade.
E) Compete ao Poder Executivo Estadual zelar pelo
bem-estar público, impedindo o mau uso da
propriedade particular.

Questão 45

Um usuário do navegador Google Chrome deseja
recarregar a página na qual ele está localizado. O
ícone para essa operação é:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 47

No que tange à Fiscalização das Normas de Postura
do Município de João Pessoa, pode-se afirmar:
A) nos casos de resistência ou de desacato, no
exercício de suas funções, os agentes da
fiscalização poderão requisitar o apoio policial
necessário, sendo desnecessário comunicar o
fato ao seu superior.
B) as vistorias, em geral, deverão ser concluídas em
10 (dez) dias úteis, com a elaboração do laudo
técnico.
C) quando a vistoria inviabilizar por culpa do
requerente, a realização de nova vistoria
independe de novo requerimento.
D) a fiscalização das normas de posturas será
exercida pelos órgãos estaduais, de acordo com
sua competência e atribuições regimentais,
estatutárias ou delegadas.
E) os funcionários incumbidos da fiscalização tem
direito de livre acesso, para o exercício de suas
funções, aos locais em que devam atuar.
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Questão 48

Questão 50

De acordo com o Código Municipal de Postura, o
Agente de Controle Urbano, quando em diligência de
fiscalização rotineira, deparar-se com a venda ilegal
de substâncias entorpecentes ou nocivas à saúde,
deve apreender os bens e mercadorias,
comunicando-se o fato à(ao):

O Agente de Controle Urbano aplicará a pena de
multa correspondente à infração, devendo obedecer
ao seguinte:
A) A pessoa física ou jurídica em débito com o
município poderá celebrar contrato, obter licença,
autorização, alvará e outros atos administrativos
da mesma natureza, em situações excepcionais.
B) A penalidade pecuniária será judicialmente
executada se o infrator se recusar a cumpri-la no
prazo legal.
C) A multa não paga no prazo regulamentar será
inscrita em dívida passiva.
D) Os prazos fixados no auto de infração são
prorrogáveis por uma única vez.
E) O pagamento da multa exime o infrator do
cumprimento do fato que originou a penalidade.

A) Poder Judiciário.
B) Polícia Rodoviária Federal.
C) Delegacia de Repressão a Entorpecentes da
Polícia Civil no município de João Pessoa.
D) Polícia Federal.
E) Polícia Militar.

Questão 49

Consoante às normas referentes ao Trânsito Público
inerente ao Agente de Controle Urbano, assinale a
assertiva correta.

Questão 51

A) Fica instituída a modalidade de estacionamento
rotativo no leito das vias e logradouros públicos
em todas as áreas da cidade de João Pessoa.
B) Fica obrigado o Poder Legislativo quando na
implantação e construção de vias principais e
coletoras, inseridas na malha urbana, executar
uma via ou faixa em paralelo à principal,
exclusiva para ciclistas.
C) Não é permitida a circulação de veículos
marinhos e motor, na faixa de 200m (duzentos
metros) do oceano contados do ponto a partir da
maré baixa, com exceção da entrada e saída dos
citados veículos no mar, que deve ser feita em
sentido perpendicular a linha costeira.
D) É permitido nas vias públicas, pintar faixas de
sinalização de trânsito, ainda que junto ao
rebaixo do meio-fio, com finalidade de indicar
garagem.
E) Os postos de estacionamentos de táxi, para
transporte individual de passageiros, serão
determinados pelo Governo Estadual.

O Agente de Controle Urbano que solicitar para si ou
para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela,
vantagem indevida, incorrerá na prática do crime de:
A)
B)
C)
D)
E)

concussão.
prevaricação.
corrupção passiva.
peculato.
corrupção ativa.

Questão 52

Tício, Agente de Controle Urbano, no exercício de
sua atividade, apropriou-se de dinheiro público, de
que tinha posse em razão do seu cargo. Diante desta
situação, Tício responderá pelo crime de:
A)
B)
C)
D)
E)
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corrupção ativa.
furto mediante fraude.
concussão.
peculato.
corrupção passiva.

Questão 53

Questão 55

Compete aos municípios, de acordo com a
Constituição Federal de 1988:

Mévio, Agente de Controle Urbano, concorreu
culposamente para que Tício, terceiro
desempregado, se apropriasse indevidamente de
dinheiro referente à infração imposta pelo Poder
Municipal. Pode-se inferir que Mévio:

A) p e r m i t i r, n o s c a s o s p r e v i s t o s e m l e i
complementar, que forças estrangeiras transitem
pelo território nacional ou nele permaneçam
temporariamente.
B) exercer a classificação, para efeito indicativo, de
diversões públicas e de programas de rádio e
televisão.
C) executar os serviços de polícia marítima,
aeroportuária e de fronteiras.
D) instituir e arrecadar os tributos de sua
competência, bem como aplicar suas rendas,
sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar
contas e publicar balancetes nos prazos fixados
em lei.
E) assegurar a defesa nacional.

A) cometeu o crime de peculato culposo.
B) cometeu o crime de prevaricação.
C) não cometeu crime, tampouco infração
disciplinar.
D) não cometeu crime, mas apenas infração
disciplinar.
E) cometeu crime de corrupção passiva, na sua
forma privilegiada.

Questão 54

No que tange às noções gerais das normas da
Constituição Federal relativas aos municípios e sua
organização político-administrativa, assinale a
assertiva correta.

Questão 56

Considera-se a atividade da Administração Pública
que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou
liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de
fato, em razão de interesse público concernente à
segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à
disciplina da produção e do mercado, ao exercício de
atividades econômicas dependentes de concessão
ou autorização do Poder Público, à tranquilidade
pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos
individuais ou coletivos. Tal conceito se refere ao
poder:

A) A posse do prefeito e do vice-prefeito ocorrerá no
dia 1º de fevereiro do ano subsequente ao da
eleição.
B) O município reger-se-á por lei orgânica, votada
em dois turnos, com o interstício mínimo de dez
dias, e aprovada por dois terços dos membros da
Câmara Municipal.
C) A eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos
vereadores, terão mandato de seis anos,
mediante pleito direto e simultâneo realizado em
todo o país.
D) A criação, a incorporação, a fusão e o
desmembramento de municípios, far-se-ão por
lei federal, dentro do período determinado por lei
complementar.
E) É vedada, nos termos da lei, aos municípios,
participação no resultado da exploração de
petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para
fins de geração de energia elétrica.

A)
B)
C)
D)
E)
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de polícia.
discricionário.
hierárquico.
vinculado.
regulamentar.

Questão 57

Questão 59

Ao Município compete prover a tudo quanto diga
respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de
sua população, cabendo-lhe privadamente, dentre
outras, a seguinte atribuição:

Acerca das Comissões da Câmara Municipal de João
Pessoa, assinale a assertiva correta.
A) As Comissões Parlamentares de Inquérito terão
poderes de investigação próprios das
autoridades policiais.
B) As Comissões Parlamentares de Inquérito serão
criadas pela Câmara Municipal, mediante
requerimento de dois terços dos seus membros.
C) As comissões permanentes, criadas por
deliberação do Plenário, serão destinadas ao
estudo de assuntos específicos e à
representação da Câmara em congressos,
solenidades ou outros atos públicos.
D) A Câmara terá comissões temporárias e
especiais.
E) As comissões especiais, criadas por deliberação
do Plenário, serão destinadas ao estudo de
assuntos específicos e à representação da
Câmara em congressos, solenidades ou outros
atos públicos.

A) dispor sobre os serviços funerários e de
cemitérios, prestando assistência financeira a
pessoas que receberem até 02 ( dois ) salários
mínimos, desde que procurem ajuda municipal
para despesas funerárias.
B) adquirir bens, inclusive mediante licitação.
C) e s t a b e l e c e r s e r v i d õ e s a d m i n i s t r a t i v a s
necessárias à realização de seus serviços,
inclusive a dos seus concessionários.
D) legislar sobre assuntos de interesse federal.
E) regulamentar, licenciar, permitir, autorizar e
fiscalizar a afixação de cartazes e anúncios, bem
como a utilização de quaisquer outros meios de
publicidade e propaganda, nos locais sujeitos ao
poder de polícia estadual.

Questão 58
Questão 60

Compete privativamente à Câmara Municipal de
João Pessoa exercer a seguinte atribuição, entre
outras:

Compete ao Prefeito de João Pessoa, entre outras
atribuições:

A) decretar a perda de mandato do prefeito e dos
vereadores, nos casos indicados na Constituição
Federal, nesta Lei Orgânica e na legislação
federal aplicável.
B) estabelecer e mudar definitivamente o local de
suas reuniões.
C) criar comissão parlamentar de inquérito sobre
fato determinado e prazo certo, mediante
requerimento de dois terços de seus membros.
D) autorizar ao prefeito a ausentar-se do município,
por mais de trinta dias, por necessidade do
serviço.
E) tomar e julgar as contas do prefeito, deliberando
sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado
no prazo máximo de trinta (30) dias de seu
recebimento.

A) prover os recursos correspondentes às dotações
orçamentárias, compreendidos os créditos
suplementares e especiais, destinados à Câmara
Municipal que serão entregues até o dia 05
(cinco) de cada mês, em quotas correspondentes
a 1 (um) duodécimo.
B) solicitar, obrigatoriamente, autorização à Câmara
para ausentar-se do município por tempo
superior a trinta (30) dias.
C) publicar, até vinte (20) dias após o encerramento
de cada bimestre, relatório resumido da
execução orçamentária.
D) decretar, nos termos da lei, a desapropriação por
necessidade ou utilidade pública, ou por
interesse social.
E) prestar à Câmara, dentro de quinze (15) dias, as
informações pela mesma solicitadas.
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Questão 61

Questão 64

José, Agente de Controle Urbano Municipal, foi
investido no mandato de prefeito de João Pessoa.
Neste caso, José deve:

São instrumentos básicos da ação administrativa da
Prefeitura do Município de João Pessoa, entre outros:
A)
B)
C)
D)
E)

A) será afastado do cargo de Agente de Controle
Urbano, percebendo a remuneração deste.
B) será afastado do cargo de Agente de Controle
Urbano, sendo-lhe facultado optar pela sua
remuneração.
C) mesmo não havendo compatibilidade de
horários, perceber as vantagens de seu cargo de
Agente de Controle Urbano, sem prejuízo de
remuneração do cargo eletivo.
D) havendo compatibilidade de horários, perceber
as vantagens de seu cargo de Agente de
Controle Urbano, sem prejuízo de remuneração
do cargo eletivo.
E) será afastado do cargo de Agente de Controle
Urbano, percebendo a remuneração de Prefeito.

Questão 65

Os secretários municipais, auxiliares diretos e de
confiança do prefeito do município, têm a seguinte
atribuição básica, de acordo com a Estrutura
Administrativa do Município (Lei nº 10.429/2005):
A) Comparecer perante a Câmara Municipal ou a
suas comissões, quando regularmente
convocados.
B) Aplicar as penalidades de sua alçada.
C) Expedir normas para a racionalização e a
execução dos serviços do órgão ou da unidade.
D) Apresentar ao prefeito relatório semestral de sua
gestão nas secretarias municipais.
E) Praticar os atos pertinentes às atribuições que
lhes foram outorgadas ou delegadas pelo
vice-prefeito.

Questão 62

Constitui objetivo e competência genérica básica do
gabinete do prefeito, por intermédio do conselho
consultivo do município:
A) coordenação de ações sociais e programas
especiais desenvolvidos pelo município.
B) representação do prefeito, quando houver, para
tanto, o ato respectivo.
C) assessoramento ao prefeito nas decisões
relevantes de governo.
D) atividade de assessoramento institucional ao
prefeito.
E) cumprimento de missões especiais solicitadas
pelo prefeito.

Questão 66

João, Agente de Controle Urbano do Município de
João Pessoa, patrocinou, indiretamente, interesse de
José, seu amigo de infância, perante a Administração
Pública Municipal, valendo-se da qualidade de
funcionário público e influência no órgão. A conduta
de João é considerada:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 63

A Diretoria de Administração e Finanças da
Superintendência de Limpeza Urbana – EMLUR,
vinculada ao gabinete do Prefeito, integra o nível de:
A)
B)
C)
D)
E)

Orçamentos Anuais e Plano Piloto.
Plano Anual e Plano Diretor.
Plano Plurianual e Orçamentos Semestrais.
Plano Piloto e Plano Plurianual.
Plano Diretor e Diretrizes Orçamentárias.

assessoramento.
atuação instrumental.
execução programática.
aconselhamento.
direção superior.

13

crime de corrupção passiva.
crime de tráfico de influência.
crime de advocacia administrativa.
atípica, não constituindo crime.
crime de corrupção ativa.

Questão 67

Questão 68

A criação, a incorporação, a fusão e o
desmembramento de municípios, na forma da
Constituição Federal vigente, far-se-ão por:

Quanto ao acondicionamento, transporte e destino
final do lixo, nos moldes do Código de Condutas do
Município de João Pessoa, assinale a assertiva
correta.

A) lei estadual, dentro do período determinado por
lei ordinária federal, e dependerão de consulta
prévia, mediante plebiscito, às populações dos
municípios envolvidos, após divulgação dos
Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados
e publicados na forma da lei.
B) lei estadual, dentro do período determinado por
lei complementar federal, e dependerão de
consulta prévia, mediante plebiscito, às
populações dos municípios envolvidos, após
divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal,
apresentados e publicados na forma da
resolução.
C) lei estadual, dentro do período determinado por
lei complementar federal, independerão de
consulta prévia, às populações dos municípios
envolvidos, após divulgação dos Estudos de
Viabilidade Municipal, apresentados e
publicados na forma da lei.
D) lei estadual, dentro do período determinado por
lei complementar federal, e dependerão de
consulta prévia, mediante plebiscito, às
populações dos municípios envolvidos, após
divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal,
apresentados e publicados na forma da lei.
E) lei federal, dentro do período determinado por lei
complementar federal, e dependerão de consulta
prévia, mediante plebiscito, às populações dos
municípios envolvidos, após divulgação dos
Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados
e publicados na forma da lei.

A) É de responsabilidade do órgão público estadual,
a coleta, o transporte e a disposição final do lixo
domiciliar urbano bem como, os trabalhos de
varrição, capinado, raspagem de ruas e
logradouros públicos.
B) O Poder Judiciário promoverá, sempre que
necessário, campanhas públicas destinadas a
esclarecer a população sobre os perigos que o
lixo representa para a saúde.
C) As lixeiras dos edifícios deverão ser mantidas
limpas e asseadas, sendo permitida a
manutenção de lixo fora delas, assim como,
vazamento de chorume para o passeio público.
D) É facultado o acondicionamento de lixo em
recipientes adequados para posterior coleta.
E) Não é permitida a colocação de lixo,
acondicionado ou não, nas entrepistas e rótulas.

Questão 69

No que tange à instalação de barracas permanentes
no Município de João Pessoa, pode-se afirmar:
A) as barracas permanentes são aquelas
construídas com material durável e resistente,
ocupando mercados e áreas públicas com mais
de 200m² (duzentos metros quadrados) ou
privadas.
B) as barracas instaladas em área privada poderão
se localizar no recuo frontal das edificações, não
ocupando mais que 15% (quinze por cento) da
área do afastamento frontal e 30% (trinta por
cento) da testada do lote.
C) os interessados para localização de barracas em
áreas privadas deverão solicitar a licença de
construção e funcionamento ao setor
responsável da Prefeitura, independente de
pagamento de taxas.
D) as barracas permanentes só poderão ser
instaladas em locais onde existam redes de
água, esgoto e energia.
E) cada pessoa terá no máximo duas permissões de
instalação de barraca permanente.
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Questão 70

A instalação de toldos nas edificações de usos
comerciais, industriais, prestadores de serviços e
similares, estando o prédio construído com recuo
previsto em relação ao alinhamento do logradouro
publico, deve ter:
A) largura máxima de 5,00m (cinco metros), não
podendo ultrapassar o alinhamento do passeio
em 1,00 (um) metro.
B) largura máxima de 5,00m (cinco metros), não
podendo ultrapassar o alinhamento do passeio.
C) altura mínima de 2,30m (dois metros e trinta
centímetros) e a máxima correspondendo ao pédireito do pavimento térreo.
D) largura máxima de 6,00m (seis metros), não
podendo ultrapassar o alinhamento do passeio.
E) altura mínima de 2,00m (dois metros ) e a máxima
correspondendo ao pé-direito do pavimento
térreo.
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