
 

 

 
 

 

 

 

 

201 – Fiscal de Obras 
 

INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das 

questões, confira a numeração de todas as páginas. 

3. Esta prova é constituída de 40 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, 
sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas 

perguntas aos aplicadores de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde 

ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de 
prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado 

de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, tampouco 

o uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não 
cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. Não será permitido ao candidato manter em seu poder relógios, aparelhos eletrônicos 
(notebook, telefone celular, tablet, calculadora, agenda eletrônica, MP3 etc.), devendo ser 
desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no saco plástico. Caso essa exigência seja 
descumprida, o candidato será excluído do concurso. 

10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-

resposta, é de 4 horas. 

11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 

autorização para entregar o caderno de prova, o cartão-resposta e a ficha de identificação. 

12. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 
 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas 

 

 
 
 
 
 

 
Português 

 
 
 
 
 
 

Informática 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos 
Específicos 
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RESPOSTAS 

01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 
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PORTUGUÊS 
 
 
O texto a seguir é referência para as questões 01 a 06. 

 
A saída é a alface 

Anna Rodrigues

O Japão já foi sinônimo de produto eletrônico. Mas acabou ultrapassado pela China e pela Coreia, e hoje as empresas 1 

japonesas perdem mercado e amargam prejuízos. Até que uma delas teve uma ideia. “Nós paramos de fabricar chips em uma de 2 

nossas fábricas. Resolvemos começar a produzir verduras”, diz Rishad Marquardt, porta-voz da Fujitsu, gigante de tecnologia com 3 

168 mil funcionários. A empresa decidiu converter sua fábrica em Aizu-Wakamatsu (300 km de Tóquio) numa usina de produção de 4 

alface. Os chips de computador são fabricados em salas ultralimpas, onde a qualidade do ar é rigidamente controlada, pois a mínima 5 

contaminação pode estragá-los. E os japoneses perceberam que isso também poderia ser ótimo para verduras. Como a sala é 6 

estéril, a alface não está sujeita a pragas, dispensando o uso de agrotóxico. E, depois que é colhida, ela dura até três semanas, bem 7 

mais do que a alface comum. Atualmente, a fábrica produz 3.500 pés de alface por dia, vendidos nos supermercados do Japão a 8 

R$ 12 cada um. É 30% mais caro do que a versão comum. Mas a superalface tem 80% menos potássio, o que a torna indicada para 9 

pessoas com problemas nos rins – e supostamente dá à verdura um sabor adocicado. Sharp, Toshiba e Panasonic também têm 10 

projetos relacionados à produção de verduras. Se a iniciativa der certo, o próximo hit tecnológico japonês não será digital. Será 11 

comestível. 12 
(Revista Superinteressante, edição 324, janeiro de 2015, p. 16. Adaptado.) 

 
01 - De acordo com o texto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) As empresas japonesas do setor tecnológico perdem mercado para a China e a Coreia e, por isso, buscam 
alternativas. 

(   ) Uma alternativa encontrada por empresas do setor tecnológico para enfrentar a perda de mercado é a produção 
de verduras. 

(   ) As empresas que antes faziam chips de computador passaram a empregar a mesma tecnologia para produzir 
verduras. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – F. 
b) V – F – F. 
c) F – V – V. 
d) V – V – F. 
e) V – F – V. 

 
02 - De acordo com o texto, a Fujitsu pôde passar a produzir verduras na fábrica onde eram produzidos chips para 

computadores porque: 
 

a) os chips de computadores não serão contaminados, sendo possível cultivar verduras na mesma fábrica. 
b) há um controle rígido sobre a qualidade do ar, tornando-o estéril e, consequentemente, livrando as verduras de pragas. 
c) a empresa desenvolveu uma tecnologia inovadora, que livra as verduras de pragas sem o uso de agrotóxicos. 
d) a fábrica tem um espaço grande e a parte dele que ficava ociosa passou a ser usada para cultivar verduras. 
e) empresas concorrentes, como Sharp e Panasonic, ainda não produzem verduras, o que eleva os lucros da Fujitsu. 

 
03 - Sobre as alfaces produzidas pela Fujitsu, é correto afirmar que: 
 

a) elas se tornam indicadas para pessoas com problemas nos rins porque absorvem potássio dos chips de computador. 
b) são o atual hit tecnológico do Japão, tendo superado produtos digitais, como os chips para computador. 
c) apesar de mais caras do que as alfaces comuns, são mais duráveis, têm menor teor de potássio e dispensam agrotóxico. 
d) à medida em que se tornarem mais populares e que a empresa aumentar a sua produção, ficarão mais baratas. 
e) são mais caras do que a alface comum porque são produzidas por uma empresa de computadores falida. 

 
04 - Segundo o texto, o próximo sucesso japonês passará a ser comestível: 
 

1. se o cultivo de verduras por empresas de produtos eletrônicos for bem sucedido. 
2. se Sharp, Toshiba e Panasonic também entrarem no mercado de produção da superalface. 
3. se o teor de potássio da superalface for aumentado. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
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05 - No trecho “Como a sala é estéril, a alface não está sujeita a pragas, dispensando o uso de agrotóxico” (linhas 06 e 07), 

estabelece-se entre a oração “como a sala é estéril” e a oração “a alface não está sujeita a pragas” uma relação de: 
 

a) conformidade. 
b) oposição. 
c) reciprocidade. 
d) temporalidade. 
e) causa. 

 
06 - A palavra “isso”, na linha 6, refere-se: 
 

a) ao controle rígido da qualidade do ar. 
b) à contaminação dos chips de computador. 
c) à conversão da fábrica de chips numa usina de produção de alface. 

d) ao fato de a alface não estar sujeita a pragas. 
e) à ultralimpeza das alfaces, que dispensam agrotóxicos. 
 

 
A charge ao lado é referência para as questões 07 e 08. 

 
07 - Identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 

afirmativas: 
 

(   ) O humor da charge se relaciona a uma distinção corrente em 
torno do nome de um alimento. 

(   ) A charge tem um erro, porque “biscoito” é a única forma 
correta para nomear o alimento feito farinha, água ou leite, sal 
ou açúcar, assado no forno em pequenas porções. 

(   ) A charge traz implícita a ideia de que o aprendizado acontece 
por recompensa do acerto e punição do erro, e que Robin tem 
de apanhar até aprender a palavra correta que dá nome ao 
alimento. 

(   ) O efeito de humor da charge se baseia na interpretação de 
que o termo “bolacha” pode ser sinônimo de “bofetada”. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima 
para baixo. 

 

a) F – F – F – V. 
b) V – F – F – V. 
c) V – V – V – F. 
d) F – V – V – F. 
e) V – F – V – F. 

 
08 - Para que obedeça à norma culta da língua, a sentença “Te pedi um pacote de bolachas e você me trouxe biscoitos!” 

deve ser reformulada como: 
 

a) Te pedi um pacote de bolachas e tu me trouxe biscoitos. 
b) Pedi-te um pacote de bolachas e tu me trouxe biscoitos. 
c) Pedi para ti um pacote de bolachas e você me trouxe biscoitos. 
d) Pedi-lhe um pacote de bolachas e você me trouxe biscoitos. 
e) Te pedi um pacote de bolachas e tu me trouxestes biscoitos. 

 
09 - Considere a seguinte a sentença: 

 

As regiões sul e oeste foram as mais atingidas, sendo que próximo ao aeroporto de Congonhas foi detectado ventos 
de até 96 km/h às 0h15. 
 

(Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/12/29/parque-do-ibirapuera-reabre-parcialmente-depois-de-arvores-
caidas-por-chuva.htm>. Acesso 29 dez. 2014) 
 

Sobre essa sentença, é correto afirmar: 
 

a) A abreviação para a unidade de medida de tempo está incorreta e deve ser substituída por 0hr15m. 
b) A expressão “sendo que” não é adequada à norma gramatical e, por isso, precisa ser substituída por “porque”. 
c) Para se adequar às normas gramaticais, os verbos da expressão “foi detectado ventos” devem ser flexionados no plural. 
d) O trecho “as regiões sul e oeste” deve ser reescrito como “a região sul e a região oeste” para evitar problemas de 

interpretação. 
e) A palavra “próximo” deveria ser substituída por “próximos”, para concordar com “ventos de até 96km/h”. 

 
  

 
(Disponível em http://www.setelist.com.br/index.php/7-
imagens-da-briga-biscoito-x-bolacha/Acesso em 16 
dez.2014) 
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10 - Considere o trecho abaixo: 
 

O produto ___ venda nos supermercados é uma enganação. Dizem que ___ nele um ingrediente que não existe, por 
isso a empresa que fabrica o produto já foi avisada de que será imposta ___ ela uma multa de alto valor. 

 

 Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima. 
 

a) a – há – à. 
b) à – a – à. 
c) há – a – a. 
d) a – a – há. 
e) à – há – a. 

INFORMÁTICA 
 
11 - No MS WORD 2007, em qual aba está localizada a funcionalidade Sumário? 
 

a) Inserir. 
b) Layout da Página. 
►c) Referências. 
d) Correspondências. 
e) Revisão. 

 
12 - Considere a planilha MS Excel 2007 ao lado: 
 

Qual o resultado da fórmula =A3&" vendeu "&TEXTO(B2;"0%")&"" da 
venda total? 

 

a) Cardoso vendeu 28 da venda total. 
b) Cardoso vendeu 28% da venda total. 
c) Cardoso vendeu 40 da venda total. 
►d) Couto vendeu 28% da venda total. 
e) Couto vendeu 40% da venda total. 

 
13 - No MS PowerPoint 2007, qual a funcionalidade da tecla de atalho F5? 
 

a) Verificar a ortografia. 
b) Abrir uma nova apresentação. 
c) Inserir hiperlink. 
d) Inserir novo slide. 
►e) Executar uma apresentação. 

 
14 - Qual o procedimento para a exclusão de uma tabela no LibreOffice Writer 4.2? 
 

a) Clique na tabela, pressione Ctrl+A até todas as células estarem selecionadas e, em seguida, pressione Delete ou 
Backspace. 

b) Clique na tabela e, em seguida, pressione Delete. 
►c) Clique na tabela e, em seguida, escolha Tabela - Excluir - Tabela. 
d) Clique na tabela e, em seguida, pressione Backspace. 
e) Clique na tabela e, em seguida, pressione Shift+Delete. 

 
15 - No LibreOffice Impress, qual o modo de exibição que permite dimensionar vários slides para que se ajustem a uma 

página impressa? 
 

a) Normal. 
b) Estrutura de Tópicos. 
c) Notas. 
►d) Folheto. 
e) Classificador de Slides. 

 
16 - Qual é o protocolo de serviço TCP/IP que oferece configuração dinâmica com concessão de endereços IP de host e 

distribui outros parâmetros de configuração para clientes de rede qualificados? 
 

a) DNS. 
►b) DHCP. 
c) PPTP. 
d) SMTP. 
e) VPN. 

 
17 - Qual das tecnologias abaixo pode ser utilizada para acesso de um computador a redes sem fio? 
 

a) ADSL. 
b) CD-ROM. 
c) RJ45. 
d) USB. 
►e) WI-FI. 

 
  

 A B 

1 Vendedor Vendas 

2 Cardoso 28% 

3 Couto 40% 
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18 - Considere as seguintes ferramentas: 
 

1. Antivírus. 
2. Antispyware. 
3. Antirootkit. 
4. Antitrojan. 

 

São ferramentas antimalware: 
 

►a) 1, 2, 3 e 4. 
b) 1, 2 e 3 apenas. 
c) 1 e 2 apenas. 
d) 2, 3 e 4 apenas. 
e) 3 e 4 apenas. 
 

 
19 - Um programa de computador pré-gravado em memória permanente executado por um computador quando ligado, 

responsável pelo suporte básico de acesso ao hardware, bem como por iniciar a carga do sistema operacional é 
chamado de: 

 

►a) BIOS. 
b) EPROM. 
c) CMOS. 
d) Linux. 
e) Windows 7. 
 

20 - Assinale a alternativa que indica o processo de regravação de partes de um arquivo em setores contíguos de um disco 
rígido a fim de aumentar a velocidade de acesso e recuperação. 

 

a) Backup. 
►b) Desfragmentação. 
c) Formatação lógica. 
d) Formatação física. 
e) Verificação de erros em volume. 

 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21 - De acordo com a Lei nº 306, de 1990, que altera a Tabela 1 do Código Tributário do Município de Matinhos/PR e dá 

outras providências, assinale a alternativa correta. 
 

a) A cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) incide sobre a receita líquida e não sobre a bruta. 
b) Todos os contribuintes do ISSQN que não atingirem um faturamento de 30 salários mínimos estarão sujeitos ao pagamento 

de apenas uma UFM – Unidade Fiscal do Município. 
►c) Locação de bens imóveis deve pagar 5% de ISSQN sobre a receita bruta. 
d) Execução por administração, empreitada ou subempreitada de construção civil, de obras hidráulicas e outras obras 

semelhantes, inclusive serviços auxiliares ou complementares, devem pagar 5% de ISSQN sobre a receita líquida. 
e) Serviços de demolição, conservação e reparos de edifícios, estradas e pontes devem pagar 5% de ISSQN sobre a receita 

líquida. 
 
22 - Com relação à Lei 01/69, que institui o Código Tributário e o Código de Posturas do Município de Matinhos/PR, assinale 

a alternativa correta. 
 

►a) Os impostos municipais não incidem sobre o patrimônio, a renda ou serviços da União, dos Estados, do Distrito Federal, 
de outros Municípios, de partidos políticos e de instituições de educação ou de assistência social, observados os requisitos 
fixados em lei complementar. 

b) As multas serão impostas em grau único, fixadas no valor de 10%. 
c) O contribuinte em débito de tributos e multas com a Prefeitura poderá participar de concorrência, coleta ou tomada de 

preço de qualquer natureza, sendo obrigado, caso vença a licitação, a acertar seu débito antes de iniciar o fornecimento 
do novo serviço ou produto. 

d) Todas as pessoas físicas ou jurídicas que gozarem de isenção de tributos municipais e infringirem disposições do Código 
ficarão privadas, por dois exercícios, da concessão e, no caso de reincidência, dela privadas definitivamente. 

e) Serão punidos com multa equivalente a 10 (dez) dias do respectivo vencimento ou remuneração os agentes fiscais que, 
por negligência ou má fé, lavrarem autos sem obediência aos requisitos legais. 

 
23 - De acordo com a Lei orgânica do município de Matinhos/PR, poderá ser declarado vago, pela Câmara Municipal, o 

cargo de Prefeito em diversas situações, EXCETO quando: 
 

a) ocorrer falecimento, renúncia ou condenação por crime funcional. 
b) deixar de tomar posse, sem motivo justo aceito pela Câmara no prazo previsto. 
c) impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que devem constar dos arquivos da Prefeitura. 
►d) afastar-se da Prefeitura por tempo superior a vinte e quatro horas. 
e) perder ou tiver suspensos os direitos políticos. 
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24 - Com relação à higiene das habitações, assinale a alternativa que está de acordo com o que define a Lei 01/69, que 
institui o Código Tributário e o Código de Posturas do Município de Matinhos/PR. 

 

a) São considerados como lixo a ser removido pelo serviço público de limpeza os restos de materiais de construção e os 
entulhos provenientes de demolições, desde que tenham um volume máximo de 0,2 m³. 

b) Na infração de qualquer artigo relativo à higiene das habitações, será imposta uma multa correspondente ao valor de 20 
a 100 vezes o salário mínimo vigente da região. 

c) Só é permitida a existência de terrenos cobertos de mato, pantanosos ou servindo de depósitos até o prazo de 3 meses 
após a transferência de propriedade do imóvel. 

d) As chaminés de qualquer espécie de fogões de casas particulares, de restaurantes, hotéis e estabelecimento comercial 
devem ter altura mínima de 2 metros. 

►e) A fiscalização será procedida trimestralmente e a multa será aplicada cada vez que se verifique infração às disposições 
do Código, ou de outras leis, decretos, resoluções ou atos baixados pelo Governo municipal. 

 
25 - Com relação ao definido pela Lei 01/69, que institui o Código Tributário e o Código de Posturas do Município de 

Matinhos, assinale a alternativa correta quanto à higiene da alimentação e dos estabelecimentos. 
 

a) As fábricas de doces e de massas, as refinarias, padarias, confeitarias e os estabelecimentos congêneres deverão ter o 
piso e as paredes das salas de elaboração dos produtos revestidos de ladrilhos até a altura de um metro e meio. 

b) Os hotéis, restaurantes, bares, botequins e estabelecimentos congêneres deverão higienizar louças e talheres com água 
quente. 

c) A instalação de necrotérios e capelas mortuárias deverá ser feita em prédios isolados, distantes, no mínimo, dez metros 
das habitações vizinhas e situadas de maneira que o seu interior não seja devassado ou descortinado. 

d) O gelo destinado ao uso alimentar deverá ser fabricado com água filtrada. 
►e) Nos salões de barbeiros e cabeleireiros, é obrigatório que os oficiais ou empregadas usem, durante o trabalho, blusas 

brancas, apropriadas e rigorosamente limpas. 
 
26 - Com relação à Lei Orgânica do Município de Matinhos/PR, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Compõem os poderes do município o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, que são independentes e harmônicos 
entre si. 

2. Os vereadores não poderão, desde a posse, fixar residência fora do município. 
3. A aprovação de leis concernentes ao Plano Diretor da cidade e à cassação ou afastamento de vereadores e Prefeito 

depende do voto favorável de pelo menos dois terços dos membros da Câmara Municipal. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
27 - Com relação aos servidores públicos municipais, a Lei Orgânica de Matinhos/PR estabelece que: 
 

►a) é concedida ao funcionário público municipal ativo ou inativo a isenção do pagamento de IPTU de um único imóvel em 
que o mesmo resida, de sua propriedade ou não, desde que comprove com documentos legais. 

b) são estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público. 
c) extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade não remunerada, até seu 

adequado aproveitamento em outro cargo equivalente. 
d) o servidor público municipal será aposentado voluntariamente aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco, 

se mulher, com proventos integrais. 
e) é expressamente vedada acumulação remunerada de cargos públicos. 

 
28 - Ainda com relação aos servidores públicos municipais e às regras estabelecidas pela Lei Orgânica de Matinhos/PR, 

assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) Nenhum servidor poderá ser Diretor ou integrar conselho de empresa fornecedora, ou que realize qualquer modalidade de 
contrato com o Município, sob pena de demissão do serviço público. 

►b) A lei assegurará, aos servidores da administração direta, isonomia de vencimento para cargos de atribuições iguais ou 
assemelhadas do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo e Legislativo, incluindo as possíveis vantagens 
salariais de qualquer natureza. 

c) É vedada a participação de servidores públicos no produto de arrecadação de tributos e multas, excetuando os honorários 
de sucumbência. 

d) O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo 
administrativo em que lhe é assegurada ampla defesa. 

e) A cessão de servidores públicos municipais é admitida quando da existência de comprovado interesse público ou social 
ou, incondicionalmente, quando realizada sem ônus para o Município, notadamente para o exercício de confiança, nos 
termos da lei. 
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29 - Com relação ao sistema tributário da Prefeitura de Matinhos/PR, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as 
seguintes afirmativas: 

 

(   ) As taxas têm caráter pessoal e são graduadas segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultada à 
administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os 
direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. 

(   ) O Município poderá instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de 
sistemas de previdência e assistência social. 

(   ) Ao município compete instituir impostos, por exemplo, sobre propriedade predial e territorial urbana, vendas a 
varejo de combustíveis líquidos e gasosos exceto óleo diesel e sobre serviços de qualquer natureza, a serem 
definidos em lei complementar federal, exceto os de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicações. 

(   ) As taxas podem ter base de cálculo própria dos impostos. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – F. 
►b) F – V – V – F. 
c) V – F – F – V.  
d) F – V – F – V. 
e) V – V – V – F. 

 
30 - Com relação à ordem econômica estabelecida pela lei orgânica de Matinhos/PR, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) Os portadores de deficiências físicas e de limitação sensorial, assim como as pessoas idosas e as de comprovada 
residência permanente no Município, terão prioridade para exercer o comércio eventual ou ambulante no município. 

b) Na aquisição de bens e serviços, o Poder Público Municipal dará tratamento preferencial, nos termos da lei, à empresa 
brasileira de Capital Nacional. 

c) As microempresas e as empresas de pequeno porte receberão do município tratamento jurídico diferenciado, com 
incentivo de sua criação, preservação e desenvolvimento, através da eliminação, redução ou simplificação de suas 
obrigações administrativas, tributárias e creditícias. 

d) O município, em caráter precário e por prazo limitado definido em ato do Prefeito, permitirá às microempresas se 
estabelecerem na residência de seus titulares, desde que não prejudiquem normas ambientais, de segurança, de silêncio, 
de trânsito e de saúde pública. 

►e) As microempresas terão seus bens ou os de seus proprietários sujeitos à penhora pelo município para pagamento de 
débito decorrente da sua atividade produtiva. 

 
31 - Com relação à Lei 1.049 – Lei de Parcelamento do Solo Urbano, que dispõe sobre loteamentos, desmembramentos, 

unificações e condomínios horizontais situados no município de Matinhos/PR, assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente é admitido o parcelamento do solo para fins urbanos no Setor Especial Industrial ou nas Zonas Urbanas, assim 
definidas nas leis municipais de Perímetro Urbano e de Zoneamento para Ocupação e Uso do Solo Urbano. 

b) Considera-se desmembramento a subdivisão de um terreno em lotes urbanos edificáveis, respeitadas as dimensões 
mínimas estabelecidas na Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano, com a abertura de novas vias de 
circulação, de logradouros públicos ou o prolongamento das vias existentes, respeitados os requisitos previstos na Lei de 
Sistema Viário Municipal. 

c) Considera-se loteamento a subdivisão de um terreno em lotes urbanos edificáveis, respeitadas as dimensões mínimas 
estabelecidas na Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano, com o aproveitamento das vias públicas existentes. 

d) Considera-se condomínio a junção de dois ou mais lotes urbanos, originando apenas um lote edificável que possua as 
dimensões mínimas estabelecidas pela Lei Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano. 

e) Considera-se fracionamento a divisão de uma gleba em partes ideais destinadas e vinculadas às edificações. 
 

32 - Com relação aos impostos pagos pelos contribuintes, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência 
com a coluna da esquerda. 

 

1. Imposto de competência dos municípios que tem como fato gerador a propriedade, o domínio 
útil ou a posse de bem imóvel localizado na zona urbana do município. 

2. Imposto de competência dos Estados que tem como fato gerador a transmissão da 
propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física. 

3. Imposto de competência da União cujo fato gerador é o desembaraço aduaneiro de um 
produto, quando de procedência estrangeira. 

4. Imposto de competência da União que tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil 
ou a posse de imóvel com localização fora da zona urbana do município. 

(   ) IPI. 
(   ) ITR. 
(   ) IPTU. 
(   ) ITBI. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 4 – 2 – 3 – 1. 
b) 3 – 1 – 2 – 4. 
c) 1 – 4 – 3 – 2. 
►d) 3 – 4 – 1 – 2. 
e) 4 – 2 – 1 – 3. 

 
  



 

 

9 

33 - Com relação à Lei 1.049, Lei de Parcelamento do Solo Urbano de Matinhos/PR, assinale a alternativa correta. 
 

a) É permitido o parcelamento do solo em áreas definidas como turfeiras, bem como em solos suscetíveis a erosão. 
b) Os lotes destinados ao uso de habitação de interesse social terão no mínimo 100 m² de área, com testada mínima de 

5,00 metros, e serão aprovados somente quando se tratar de loteamentos populares. 
c) O total da percentagem das áreas a serem doadas ao município, no momento da aprovação do loteamento, não poderá 

ser inferior a 45% do total da área a ser loteada. 
►d) O parcelamento do solo, para fins de loteamento, em áreas com declividades nula ou máxima de 0,5%, somente será 

permitido quando garantidas as condições de escoamento de águas superficiais e subterrâneas. 
e) Para aprovação de loteamentos em Zona Especial de Interesse Social que não se destinarem à finalidade de atender à 

demanda habitacional de baixa renda, a área mínima a ser observada será de 360 m². 
 
34 - Sobre os conceitos de moral e ética, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) O sigilo é uma questão de ética importante, pois é necessária a existência do respeito aos segredos das pessoas. A 
preservação de uma informação sigilosa é obrigatória. 

►b) Uma moral é um fenômeno social particular que tem compromisso com o que é válido e de direito para todos os homens. 
c) A moral é baseada em regras que visam estabelecer uma certa previsibilidade para as ações humanas. 
d) A metaética trata da natureza da ética e seu ponto de partida é a incerteza sobre o que se está fazendo quando são 

formulados juízos éticos ou se realiza uma argumentação ética. 
e) A moral é um conjunto de regras de conduta adotadas pelos indivíduos de um grupo social e tem a finalidade de organizar 

as relações interpessoais segundo os valores do bem e do mal. 
 
35 - Com relação ao decreto nº 1.171, que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 

Executivo Federal, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) Em todos os órgãos da Administração Pública Federal deverá ser criada uma Comissão de Ética encarregada de orientar 
sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público. 

b) Ao servidor público é proibido fazer uso de informações privilegiadas obtidas em seu serviço em benefício próprio. 
c) A publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, sendo que a omissão compromete 

a ética e o bem comum. 
►d) O servidor público não deve comunicar a seus superiores atos ou fatos contrários ao interesse público. 
e) Faz parte da ética o servidor público se apresentar ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. 

 

 
36 - Com relação às contratações em que é permitida a dispensa de licitação, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Na contratação direta de profissional de qualquer setor artístico, desde que consagrado pela crítica especializada 
ou opinião pública, é permitida a dispensa de licitação. 

2. Quando a União precisar intervir no domínio econômico para regular preço ou normalizar o abastecimento, a 
licitação pode ser dispensada. 

3. A licitação pode ser dispensada em situações de emergência ou calamidade pública. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
37 - Identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmações relativas à Lei 8.666 de licitações: 
 

(   ) A inexigibilidade é decorrente da impossibilidade de competição. 
(   ) No caso de compra pela Administração de imóvel destinado ao atendimento de finalidades precípuas da 

Administração, cuja localização condicione sua escolha e sendo o preço compatível com o mercado, é inexigível 
a licitação. 

(   ) A homologação da licitação confere ao licitante direito a que os contratos sejam celebrados no prazo de 30 dias, 
contados da publicação do ato homologatório. 

(   ) O adjucatário que se recusar, injustificadamente, a assinar o contrato administrativo está sujeito às penalidades 
pelo descumprimento total da obrigação assumida. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – V – V. 
b) V – V – F – F. 
c) V – F – V – F. 
d) F – F – F – V. 
►e) V – F – F – V. 

 
38 - Os limites para determinação da modalidade de licitação para contratação de obras e serviços de Engenharia são: 
 

a) Convite: até R$ 16.000,00; Tomada de preços: até R$ 160.000,00; Concorrência: acima de R$ 160.000,00. 
b) Convite: até R$ 80.000,00; Tomada de preços: até R$ 800.000,00; Concorrência: acima de R$ 800.000,00. 
►c) Convite: até R$ 150.000,00; Tomada de preços: até R$ 1.500.000,00; Concorrência: acima de R$ 1.500.000,00. 
d) Convite: até R$ 200.000,00; Tomada de preços: até R$ 2.000.000,00; Concorrência: acima de R$ 2.000.000,00. 
e) Convite: até R$ 300.000,00; Tomada de preços: até R$ 3.000.000,00; Concorrência: acima de R$ 3.000.000,00.  
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39 - De acordo com a Lei 8.666 de licitações, para um processo licitatório, o prazo para defesa da aplicação da sanção de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública é de: 

 

a) 5 dias. 
►b) 10 dias. 
c) 15 dias. 
d) 20 dias. 
e) 25 dias. 

 
40 - Com relação à licitação pública, considere as seguintes afirmativas: 
 

- O julgamento e classificação das propostas devem ser feitos de acordo com os critérios de avaliação constantes do 
edital. 

- É vedado à Administração Pública, após conclusão do procedimento, atribuir o objeto da licitação a outrem que não 
o legítimo vencedor. 

 

As proposições citadas correspondem, respectivamente, aos seguintes princípios licitatórios: 
 

►a) da vinculação ao instrumento convocatório e da adjudicação compulsória. 
b) da igualdade e da impessoalidade. 
c) da adjudicação compulsória e do contraditório. 
d) do julgamento imperativo e da eficiência. 
e) do julgamento objetivo e da impessoalidade. 

 




