
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE LAGOA DA PRATA 
 

Assistente Administrativo 
 

LEIA COM ATENÇÃO!  
 
01. Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos 
fiscais da sala. 
02. Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 30 (trinta) 
questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala. 
03. Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como 
resposta uma alternativa correta. 
04. Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, o seu nome e número 
de inscrição. Qualquer irregularidade observada comunique imediatamente ao fiscal. 
05. Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e, só depois, transfira os 
resultados para a folha de respostas. 
06. Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta ou 
azul e faça as marcas de acordo com o modelo afixado no quadro. A marcação da 
folha de respostas é definitiva, não admitindo rasuras. 
07. Só marque uma resposta para cada questão. 
08. Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso 
poderá prejudicá-lo. 
09. Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a 
questão será posteriormente anulada e os pontos, a ela correspondentes, serão 
atribuídos a todos os candidatos. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos 
sobre o conteúdo das provas. A interpretação das questões faz parte da avaliação 
(prova). 
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Prova de Língua Portuguesa 
 

TEXTO 01 
 

A FORMIGA E A CIGARRA 
 

Era uma vez uma formiguinha e uma cigarra muito amigas. Durante todo o 
outono, a formiguinha trabalhou sem parar, armazenando comida para o período de 
inverno. Não aproveitou nada do Sol, da brisa suave do fim da tarde nem do bate-
papo com os amigos ao final do expediente de trabalho, tomando uma cervejinha. 
Seu nome era ―trabalho‖ e seu sobrenome, ―sempre‖.  

Enquanto isso, a cigarra só queria saber de cantar nas rodas de amigos e 
nos bares da cidade; não desperdiçou um minuto sequer, cantou durante todo o 
outono, dançou, aproveitou o Sol, curtiu para valer, sem se preocupar com o inverno 
que estava por vir. Então, passados alguns dias, começou a esfriar. Era o inverno que 
estava começando. A formiguinha, exausta, entrou em sua singela e aconchegante 
toca repleta de comida. Mas alguém chamava por seu nome do lado de fora da toca. 
Quando abriu a porta para ver quem era, ficou surpresa com o que viu: sua amiga 
cigarra, dentro de uma Ferrari, com um aconchegante casaco de visom. E a cigarra 
falou para a formiguinha:  

– Olá, amiga, vou passar o inverno em Paris. Será que você poderia cuidar da 
minha toca?  

– Claro, sem problema! Mas o que lhe aconteceu? Como você conseguiu grana 
pra ir a Paris e comprar essa Ferrari?  

– Imagine você que eu estava cantando em um bar, na semana passada, e um 
produtor gostou da minha voz. Fechei um contrato de seis meses para fazer shows 
em Paris... A propósito, a amiga deseja algo de lá?  

– Desejo, sim. Se você encontrar um tal de La Fontaine por lá, manda ele pro 
DIABO QUE O CARREGUE!  
 
MORAL DA HISTÓRIA: ―Aproveite sua vida, saiba dosar trabalho e lazer, pois 
trabalho em demasia só traz benefício em fábulas do La Fontaine‖.  
 

Fábula de La Fontaine reelaborada. (Disponível em 
http://www.geocities.com/soho/Atrium/8069/Fabulas/fabula2.html) Texto adaptado. 
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QUESTÃO 01 
 
Levando em consideração a fábula original, percebe-se diferença no fato de: 
 

(A) A formiga trabalhar demais. 
(B) A cigarra aproveitar a vida. 
(C) A formiga armazenar comida para o inverno. 
(D) A cigarra, sem trabalhar, aparecer com uma Ferrari. 

 
QUESTÃO 02 
 
Segundo o texto, a formiga se surpreendeu porque a cigarra: 
 

(A) Ficou completamente sem comida. 
(B) Iria passar o inverno em Paris. 
(C) Foi tomar uma cervejinha no final de expediente de trabalho. 
(D) Preocupou-se com o inverno que estava por vir. 

 
QUESTÃO 03 
 
Leia:  
 
“(...) Não aproveitou nada do Sol, da brisa suave do fim da tarde nem do bate-papo 
com os amigos ao final do expediente de trabalho (…)”.  
 
Marque a alternativa cuja palavra destacada estabeleça a mesma relação da que se 
encontra sublinhada acima: 
 

(A)  ―(...) Mas o que lhe aconteceu? (...)‖. 
(B) ―(...) Se você encontrar um tal de La Fontaine por lá (...)‖. 
(C) ―(...) Quando abriu a porta para ver quem era, ficou surpresa com o que viu (...)‖. 

(D) ―(...) E a cigarra falou para a formiguinha (...)‖. 
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QUESTÃO 04 
 
“(...) Mas alguém chamava por seu nome do lado de fora da toca.(…)”.  
 
Marque a alternativa em que haja erro de regência do verbo “chamar”: 
 

(A) Ninguém lhe chamou aqui, senhora. 
(B) Chamaram-lhe charlatão. 
(C) A menina teve medo e chamou pela mãe. 
(D) Aos nativos, Colombo chamou de índios. 

 
TEXTO 02 

 
O teatro da etiqueta 

 
No século XV, quando se instalavam os Estados nacionais e a monarquia 

absoluta na Europa, não havia sequer garfos e colheres nas mesas de refeição: cada 
comensal trazia sua faca para cortar um naco da carne – e, em caso de briga, para 
cortar o vizinho. Nessa Europa bárbara, que começava a sair da Idade Média, em que 
nem os nobres sabiam escrever, o poder do rei devia se afirmar de todas as maneiras 
aos olhos de seus súditos como uma espécie de teatro. Nesse contexto surge a 
etiqueta, marcando momento a momento o espetáculo da realeza: só para servir o 
vinho ao monarca havia um ritual que durava até dez minutos.  

Quando Luís XV, que reinou na França de 1715 a 1774, passou a usar lenço não 
como simples peça de vestuário, mas para limpar o nariz, ninguém mais na corte de 
Versalhes ousou assoar-se com os dedos, como era costume. Mas todas essas 
regras, embora servissem para diferenciar a nobreza dos demais, não tinham a 
petulância que a etiqueta adquiriu depois. Os nobres usavam as boas maneiras com 
naturalidade, para marcar uma diferença política que já existia. E representavam esse 
teatro da mesma forma para todos. Depois da Revolução Francesa, as pessoas 
começam a aprender etiqueta para ascender socialmente. Daí por que ela passou a 
ser usada de forma desigual – só na hora de lidar com os poderosos. 

 
Revista Superinteressante, junho, 1988, nº 6, ano 2. 
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QUESTÃO 05 
 
Conforme o texto, no século XV: 
 

(A) Garfos e colheres inexistiam nas mesas de refeição. 
(B) O rei era apenas alguém emblemático. 
(C) Os nobres dominavam a escrita. 
(D) A etiqueta existia antes desse período. 

 
QUESTÃO 06 
 
A etiqueta surgiu como forma: 
 

(A) De igualdade social. 
(B) De diferenciação de classes. 
(C) De marcar uma diferenciação etimológica. 
(D) De equidade entre os vassalos. 

 
QUESTÃO 07 
 
“(...) Depois da Revolução Francesa, as pessoas começam a aprender etiqueta para 
ascender socialmente. (…)”.  
 
Ao trocar a palavra “pessoas” por “a maioria da população” a concordância efetuar-
se-á:  
 

(A) Com o verbo obrigatoriamente no plural. 
(B) Com o verbo obrigatoriamente no singular. 
(C) Com o verbo obrigatoriamente flexionado em grau. 
(D) Com o verbo no singular ou no plural. 
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QUESTÃO 08 
 
“(...) Quando Luís XV, que reinou na França de 1715 a 1774, passou a usar 
lenço.(…)”.  
 
A oração destacada classifica-se como: 
 

(A) Oração subordinada substantiva subjetiva. 
(B) Oração coordenada explicativa. 
(C) Oração subordinada adjetiva explicativa. 
(D) Oração subordinada adverbial causal. 

 
TEXTO 03 

 
Quando a separação não é um trauma 

 
A socióloga Constance Ahrons, de Wisconsin, acompanhou por 20 anos um 

grupo de 173 filhos de divorciados. Ao atingir a idade adulta, o índice de problemas 
emocionais nesse grupo era equivalente ao dos filhos de pais casados. Mas Ahrons 
observou que eles "emergiam mais fortes e mais amadurecidos que a média, apesar 
ou talvez por causa dos divórcios e recasamentos de seus pais". (...) Outros trabalhos 
apontaram para conclusões semelhantes. Dave Riley, professor da universidade de 
Madison, dividiu os grupos de divorciados em dois: os que se tratavam 
civilizadamente e os que viviam em conflito. Os filhos dos primeiros iam bem na 
escola e eram tão saudáveis emocionalmente quanto os filhos de casais      
"estáveis". (...)  

Uma família unida é o ideal para uma criança, mas é possível apontar pontos 
positivos para os filhos de separados. "Eles amadurecem mais cedo, o que de certa 
forma é bom, num mundo que nos empurra para uma eterna dependência.‖  

 
REVISTA ÉPOCA, 24/1/2005, p. 61-62. Fragmento. 
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QUESTÃO 09 
 
A opinião da socióloga, do professor e do autor do texto, em relação aos efeitos da 
separação dos pais sobre os filhos é: 
 

(A) Conflitante. 
(B) Dissintônica. 
(C) Consentânea. 
(D) Incompatível. 

 
QUESTÃO 10 
 
De acordo com o texto, é CORRETO afirmar: 
 

(A) Para uma criança, a solução perfeita seria a união dos pais, embora haja algo 
positivo para filhos de pais separados. 

(B) Os filhos de pais separados crescem sempre em um ambiente harmonioso 
entre os pais. 

(C) Os casais ―estáveis‖ sempre apresentam desajustes em relação à criação dos 
filhos. 

(D) A pesquisa da socióloga apontou que o índice de problemas emocionais dos 
filhos de pais casados é maior. 

 
QUESTÃO 11 
 
“(...) Ao atingir a idade adulta, o índice de problemas emocionais (…)”. 
 
 A oração destacada possui a mesma classificação sintática da oração da assertiva: 
 

(A) O animal mata para se alimentar. 
(B) Pense bem, antes de falar. 
(C) A ser eu rei, não faria outra coisa. 
(D) Sem ser percebido, retirei-me discretamente. 
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TEXTO 04 
 

Senhora (fragmento) 
 

Aurélia passava agora as noites solitárias. Raras vezes aparecia Fernando, que 
arranjava uma desculpa qualquer para justificar sua ausência. A menina que não 
pensava em interrogá-lo, também não contestava esses fúteis inventos. Ao contrário, 
buscava afastar da conversa o tema desagradável.  

Conhecia a moça que Seixas retirava-lhe seu amor; mas a altivez de coração não 
lhe consentia queixar-se. Além de que, ela tinha sobre o amor ideias singulares, 
talvez inspiradas pela posição especial em que se achara ao fazer-se moça.  

Pensava ela que não tinha nenhum direito a ser amada por Seixas; e pois toda a 
afeição que lhe tivesse, muita ou pouca, era graça que dele recebia. Quando se 
lembrava que esse amor a poupara à degradação de um casamento de conveniência, 
nome com que se decora o mercado matrimonial, tinha impulsos de adorar a Seixas, 
como seu Deus e redentor. (...) 

 
ALENCAR, José de. Senhora. São Paulo: FTD, 1993, cap. VI,  p. 107-8. 

 
QUESTÃO 12 
 
“(...) Pensava ela que não tinha nenhum direito a ser amada por Seixas; (…)”. 
 
 Marque a alternativa cujo sujeito da oração tenha a mesma classificação do trecho 
acima: 
 

(A) Breve desapareceram os dois guerreiros entre as árvores. 
(B) Mas terás paciência por duas horas? 
(C) Guardem os brinquedos espalhados no pátio. 
(D) Construíram-se casas e apartamentos novos. 
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QUESTÃO 13 
 
Marque a alternativa em que a vírgula foi utilizada de forma CORRETA: 
 

(A)  ―(...) Aurélia passava, agora as noites solitárias. (...)‖. 
(B) ―(...) A menina, que não pensava em interrogá-lo, também não contestava 

esses fúteis inventos. (...)‖. 
(C) ―(...) Conhecia, a moça que Seixas retirava-lhe seu amor; (...)‖. 
(D) ―(...) Além de que, ela tinha, sobre o amor ideias singulares, (...)‖. 

 
TEXTO 05 

 
Anedotinhas 

 
De manhã, o pai bate na porta do quarto do filho:  
— Acorda, meu filho. Acorda, que está na hora de você ir para o colégio.  
Lá de dentro, estremunhando, o filho respondeu:  
— Ai, eu hoje não vou ao colégio. E não vou por três razões: primeiro, porque eu 
estou morto de sono; segundo, porque eu detesto aquele colégio; terceiro, porque 
eu não aguento mais aqueles meninos.  
E o pai responde lá de fora:  
— Você tem que ir. E tem que ir, exatamente, por três razões: primeiro, porque 
você tem um dever a cumprir; segundo, porque você já tem 45 anos; terceiro, 
porque você é o diretor do colégio.  

 
Anedotinhas do Pasquim. Rio de Janeiro: Codecri, 1981, p. 8. 

 
QUESTÃO 14 
 
Há humor no texto porque: 
 

(A) O pai acorda o filho. 
(B) O filho dormiu muito. 
(C) O pai é diretor da escola. 
(D) O filho é maior de idade. 
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QUESTÃO 15 
 
As palavras “colégio”, “três” e “você” são acentuadas.  
 
Marque a alternativa cujas palavras sejam acentuadas pelo mesmo motivo dos 
vocábulos acima, respectivamente: 
 

(A) Ímã, ninguém, xícara. 
(B) Psicológico, más, herói. 
(C) Ausência, pás, pajé. 
(D) Café, nós, fórceps. 

 

Prova de Conhecimentos Específicos 
Assistente Administrativo 

 
QUESTÃO 16 
 
Quanto aos defeitos do negócio jurídico, marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) É nulo o negócio jurídico celebrado por vício resultante de erro, dolo, coação, 
estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.  

(B) O erro quanto aos motivos que levaram uma das partes a celebrar o ato 
negocial, desde que seja a razão determinante da realização do negócio, não 
acarretará a anulação do ato negocial, por vício na manifestação da vontade.   

(C) O vício da coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que 
incuta ao paciente temor de dano iminente e considerável à sua pessoa ou à 
sua família, não havendo previsão legal para eventuais danos em desfavor de 
bens do paciente. 

(D) Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para 
anular o negócio, ou reclamar indenização.  
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QUESTÃO 17 
 
Pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência: 
 

(A) Da pessoa desaparecida há mais de um ano e que não tenha deixado 
mandatário para representá-la nos atos da vida civil. 

(B) Nos casos em que se admite a declaração da ausência e contados três anos 
do desaparecimento de quem tenha oitenta anos. 

(C) Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. 
(D) Se alguém, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for 

encontrado após o término da guerra. 
 
QUESTÃO 18 
 
Com base no Código Civil Brasileiro, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) A fundação que recebe personalidade jurídica para realização de fins 
religiosos, morais, culturais ou de assistência pode ser criada por escritura 
pública, instrumento particular ou testamento.  

(B) O prazo para anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, 
por defeito do ato respectivo, contado da publicação de sua inscrição no 
registro, é decadencial de três anos. 

(C)  Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para 
fins não econômicos. Não há, entre os associados, direitos e obrigações 
recíprocos. 

(D) Para ser reconhecida a desconsideração da personalidade jurídica, no 
Código Civil, é necessário abuso da personalidade jurídica, caracterizado 
pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.  
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QUESTÃO 19 
 

Nos termos da Constituição Federal, é CORRETO afirmar: 
 

(A) Somente a lei poderá prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a 
coisa julgada. 

(B) Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação 
legal. 

(C) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao 
público, independentemente de autorização ou prévio aviso à autoridade 
competente.  

(D) Somente a lei poderá excluir do Poder Judiciário a apreciação de lesão ou 
ameaça a direito. 

 
QUESTÃO 20 
 

Com relação aos direitos sociais, analise os itens a seguir.  
 

I. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social, o repouso semanal remunerado, 
obrigatoriamente aos domingos. 

II. A previdência social e o trabalho são considerados direitos sociais. 
III. O salário-mínimo deverá ser fixado em lei, sendo nacionalmente unificado, 

capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e às de sua 
família, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. 

IV. Entre os direitos sociais, a Constituição Federal garante os direitos dos 
trabalhadores à participação nos lucros ou resultados, vinculada à 
remuneração, nos termos da lei. 

V. O adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou 
perigosas, na forma de lei complementar, constitui um direito social aplicável 
ao ocupante de cargo público. 

 
Marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
(B) Apenas os itens III e IV estão corretos. 
(C) Apenas os itens IV e V estão corretos. 
(D) Apenas os itens II e III estão corretos. 
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QUESTÃO 21 
 
A Lei Complementar 060/2006, do Município de Lagoa da Prata, no § 1º, do Art. 2º, 
prevê que ―a promoção do desenvolvimento municipal tem como princípio 
fundamental o cumprimento das funções sociais da propriedade e da cidade, em 
conformidade com a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica 
Municipal.‖   
A função social a que se refere o referido dispositivo legal é cumprida quando, além 
de atender ao disposto na Lei Complementar 060/2006, contribuir para garantir o 
pleno acesso a todos os cidadãos, EXCETO: 
 

(A) À moradia. 
(B) Aos serviços públicos essenciais e aos equipamentos urbanos e 

comunitários. 
(C) Ao vestuário gratuito e de qualidade. 
(D) Ao bem-estar físico e ambiental. 

 
QUESTÃO 22 
 
De acordo com as normas previstas na lei que instituiu o Plano Diretor vigente, 
marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A)  Assegurar um ensino de qualidade em todos os níveis da educação básica 
no Município constitui um dos objetivos na área da educação.  

(B) Majorar o déficit de equipamentos sociais e serviços públicos que atingem, de 
modo especial, a população de baixa renda constitui um dos objetivos gerais 
do Plano Diretor. 

(C) Organizar e estruturar a administração municipal de forma a cobrir todo o 
Município com garantia do acesso universal da população aos serviços de 
prevenção, proteção e recuperação da saúde constitui um dos objetivos na 
área da saúde. 

(D) Garantir padrões básicos de vida, o suprimento de necessidades sociais, que 
produzem a segurança da existência, da sobrevivência cotidiana e da 
dignidade humana constitui um dos objetivos na área da assistência social. 
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QUESTÃO 23 
 
Leia atentamente as proposições abaixo e marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) Por prioridades e metas são compreendidas as obras, serviços e legislação a 
serem implantadas em curto e médio prazo. 

(B) Compreende-se como curto prazo o período de 2 meses, a serem contados a 
partir da promulgação da Lei que instituiu a Lei Orgânica do Município. 

(C) Compreende-se como médio prazo o período de 2 anos, a serem contados a 
partir da promulgação da Lei que instituiu a Lei Orgânica do Município. 

(D) Serão implantadas em longo prazo as ações que se direcionem ao 
atendimento da população de menor nível de renda. 

 
 
QUESTÃO 24 
 
Conforme prevê o art. 20, da Lei Complementar 060/2006, "os objetivos do plano 
serão alcançados mediante obras, serviços ou normas que obedeçam às diretrizes 
sociais, físico-ambientais e político-administrativas‖. Com base nas normas atinentes 
às diretrizes, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Constitui uma das diretrizes na área de preservação do patrimônio histórico e 
cultural trabalhar de modo integrado com a área de educação e turismo. 

(B) Constitui uma das diretrizes na área de esportes, lazer e recreação construir 
uma pista de skate. 

(C) Constitui uma das diretrizes na área do meio ambiente adotar medidas que 
permitam a preservação de ecossistemas e áreas de grande beleza. 

(D) Constitui uma das diretrizes na área da educação evitar condições para a 
modernização da rede física das escolas do Município. 
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QUESTÃO 25 
 
De acordo com a Lei Complementar 060/2006, marque a alternativa CORRETA 
quanto a regulamentação da Conferência da Cidade: 
 

(A) A Conferência da Cidade ocorrerá bienalmente, no segundo e quarto ano de 
gestão do Executivo. 

(B)  A Conferência da Cidade terá sua participação restrita aos representantes do 
Executivo e da Câmara Municipal. 

(C) Constitui uma das artribuições do Conselho Municipal da Cidade de Lagoa da 
Prata realizar a Conferência da Cidade. 

(D)  Os membros do Conselho Municipal da Cidade de Lagoa da Prata são 
eleitos pela Câmara Municipal. 

 
QUESTÃO 26 
 
Quanto às normas previstas no Código de Posturas do Município de Lagoa da Prata, 
marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Os casos omissos ou as dúvidas suscitadas quanto às normas do Código de 
Posturas serão resolvidas pelo Prefeito, considerados os despachos dos 
dirigentes dos órgãos administrativos da Prefeitura. 

(B) Os prazos previstos no Código de Posturas serão contínuos, incluindo-se na 
sua contagem o dia de início e o do vencimento. 

(C) Instituir normas disciplinadoras do funcionamento dos estabelecimentos 
industriais, comerciais e prestadores de serviços constitui um dos conteúdos 
normativos do Código de Postura. 

(D) Medidas de polícia administrativa a cargo do município, em matéria de 
higiene, segurança, ordem e costumes públicos constitui também um dos 
conteúdos normativos do Código de Posturas. 
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QUESTÃO 27 
 
Examine as proposições abaixo: 
 

I. Constitui infração toda ação ou omissão contrárias às disposições do Código 
de Posturas ou de outras leis, decretos, resoluções ou atos baixados pelo 
Governo Municipal no uso de seu Poder de Polícia. 

II. A multa não paga no prazo regulamentado não poderá ser inscrita em Dívida 
Ativa. 

III. A pena, além de impor a obrigação de fazer ou desfazer, será pecuniária e 
consistirá em multa, observados os limites máximos estabelecidos no Código 
de Posturas. 

IV. Os infratores que estiverem em débitos de multa não poderão receber 
quaisquer quantias ou créditos que tiverem com a Prefeitura, participar de 
licitações, celebrar contratos ou termos de qualquer título com a 
Administração Municipal.  

V. As penalidades a que se refere o Código de Posturas isenta o infrator da 
obrigação de reparar o dano resultante da infração, na forma do artigo 159, 
do Código Civil. 

 
Marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 
(B) Apenas os itens I, II e V estão corretos. 
(C) Apenas os itens II, III e V estão corretos. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
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QUESTÃO 28 
 
Todas as alternativas abaixo constituem condutas funcionais punidas com multas 
equivalentes a cinco dias do respectivo vencimento, e exoneração nos casos de 
segunda reincidência, EXCETO: 
 

(A) Os funcionários que se negarem a prestar assistência ao munícipe, quando 
por este solicitada, para esclarecimentos das normas consubstanciadas no 
Código de Posturas. 

(B) Os agentes fiscais que, por negligência ou má-fé, lavrarem autos sem 
obediência aos requisitos legais, de forma a lhes acarretar nulidade. 

(C) Os agentes fiscais que, tendo conhecimento da infração, deixarem de autuar 
o infrator. 

(D) Os funcionários ou agentes fiscais infratores que se recusarem a assinar o 
auto de infração. 

 
QUESTÃO 29 
 
Acerca das normas do Código de Posturas pertinentes à higiene das vias públicas, 
marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) É proibido abrir engradados ou caixas nas vias públicas. 
(B) É proibido a lavagem ou varredura do passeio e sarjetas. 
(C) É proibido manter terrenos com vegetação ou água estagnada. 
(D) É proibido lavar roupas em fontes ou tanques situados nas vias públicas. 
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QUESTÃO 30 
 
Marque a alternativa INCORRETA. 
É proibida qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do 
meio ambiente - o solo, a água e o ar - causada por substância sólida, líquida, gasosa 
ou em qualquer estado da matéria que direta ou indiretamente: 
 

(A) Prejudique o uso do meio ambiente para fins domésticos, agropecuários, 
recreativos, de piscicultura e para outros fins úteis, ou que afetem a sua 
estética. 

(B) Crie ou possa criar condições nocivas ou ofensivas à saúde, à segurança e 
ao bem-estar público. 

(C) Preserve a fauna e a flora. 
(D) Contenha óleo, graxa e lixo. 
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ANOTE AQUI AS SUAS RESPOSTAS PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA. 
 
 
 

Questão Resposta Questão Resposta 

Nº 01  Nº 16  

Nº 02  Nº 17  

Nº 03  Nº 18  

Nº 04  Nº 19  

Nº 05  Nº 20  

Nº 06  Nº 21  

Nº 07  Nº 22  

Nº 08  Nº 23  

Nº 09  Nº 24  

Nº 10  Nº 25  

Nº 11  Nº 26  

Nº 12  Nº 27  

Nº 13  Nº 28  

Nº 14  Nº 29  

Nº 15  Nº 30  

 

O gabarito oficial da prova de múltipla escolha será divulgado no prazo máximo de 
até 48 (quarenta e oito) horas, após a sua realização, no órgão oficial do Município 
e no site <www.fgr.org.br>. 

 
Comissão de Concursos FGR 

concursos@fgr.org.br  

http://www.fgr.org.br/
mailto:concursos@fgr.org.br



