
CONCURSO PÚBLICO 

MUNICÍPIO DE RIO DO SUL – SC 

FISCAL DO PROCON 

ENSINO SUPERIOR 

CADERNO DE PROVAS 

 

Nome: Assinatura: Nº da inscrição 

   
 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

01 – PREPARAÇÃO PARA O INÍCIO DA PROVA 

A) Em cima da carteira você deve ter apenas a caneta, lápis, borracha, o caderno de provas e o cartão resposta; poderá 

também ter copo ou garrafa de água. Bolsa, aparelhos eletrônicos, relógio, devem ser colocados no chão. 

B) Confira o Caderno de Provas que você recebeu e veja se é a prova para o cargo que se inscreveu e se está completa, 

com todas as folhas colocadas na ordem correta.  Confira também o Cartão Resposta. Verifique se tem o seu nome e se 

o número de inscrição está correto. 

C) A prova contém 40 perguntas com questões objetivas, com 04 alternativas de resposta, sendo apenas uma delas a 

CORRETA. 

 

02 – COMO FAZER A PROVA 

A) Somente inicie a prova no momento em que receber a autorização da equipe de fiscalização.  

B) Somente preencha o Cartão Resposta depois de ter todas as questões respondidas e assinaladas no Caderno de 

Provas.  

C) O Caderno de Provas poderá ser rasurado e feitas todas as anotações que você precisar. Mas o Cartão Resposta não 

poderá ser alterado ou conter rasuras. 

D) Para o preenchimento do Caderno de Provas você poderá utilizar lápis e borracha. 

E) Para o preenchimento do Cartão Resposta você deverá utilizar caneta esferográfica de cor azul ou preta. 

F) Em sendo o Cartão Resposta, de LEITORA ÓTICA, o espaço para assinalar a resposta (retângulo) deverá ser totalmente 

preenchido, a exemplo do Cartão de Loteria (mega-sena). 

G) Depois do preenchimento do Cartão Resposta, entregue-o, juntamente com o Caderno da Prova, à Equipe de 

Fiscalização. 

H) A prova terá duração de três horas. 

 

03 – É TERMINANTEMENTE PROIBIDO 

A) Falar com outros candidatos durante a prova. 

B) Retirar-se da sala sem acompanhamento de um dos fiscais. 

C) Entregar o Caderno de Provas e se retirar da sala, antes de 1 (uma) hora após o início da prova. 

   

Transcreva abaixo as suas respostas, 

dobre na linha pontilhada e destaque cuidadosamente 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
01- Pronomes são palavras que substituem os 
substantivos ou os determinam, indicando a pessoa 
do discurso. Na frase “O lugar onde paramos na 
estrada”, temos um pronome: 
A)  Possessivo        
B)  Demonstrativo 
C)  Relativo  
D)  Indefinido 
 
02- O substantivo coletivo CHOLDRA exprime um 
conjunto de:  
A)  Asneiras  
B)  Coisas semelhantes 
C)  Malfeitores         
D)  Criados                 
 
03- Na frase “João queria ter apenas a metade da 
fortuna de Pedro”, o verbo está no tempo:  
A)  Presente  
B)  Pretérito imperfeito  
C)  Pretérito perfeito               
D)  Pretérito mais-que-perfeito 
 
04- Na frase “Deus nos proteja”, o verbo está no 
modo: 
A)  Indicativo 
B)  Subjuntivo 
C)  Imperativo 
D)  Gerúndio         
 
05- A crase resulta da contração da preposição a 
com o artigo feminino a ou as. Nas frases a seguir 
apresentadas identifique qual não leva a crase: 
A)  Escreveu um bilhetinho a lápis. 
B)  Procede-se a apuração dos votos.                
C)  Ninguém é tão sensível a dor. 
D)  O trem chegou a estação no horário previsto. 
 
06- Identifique o plural dos substantivos compostos 
que está escrito de forma incorreta: 
A) Tenentes–coronéis  
B) Curta–metragens  
C)  Guardas–civis 
D) Alto–falantes  
 

7-  Oswald de Andrade foi um dos mais vivos 
ensaístas e panfletários de nossa literatura. Pode-se 
dizer que a sua importância histórica de renovador e 
agitador foi decisiva para a formação de nossa  

literatura contemporânea. É de sua autoria o livro: 
A) Memórias de Braz Cubas 
B) Memórias Sentimentais de João Miramar 
C) Contos de Aprendiz 
D) As meninas 
 
8- Assinale a opção que indica o autor da obra “O 
Vampiro de Curitiba”: 
A) Raquel de Queiroz 
B) Dinah Silveira de Queiroz 
C) Dalton Trevisan 
D) Antônio Callado 
  
9- Assinale a palavra que está escrita de forma 
correta: 
A) Freiada 
B) Gratuíto 
C) Hilariedade 
D) Intitular 
 
10- O emprego da letra K na ortografia da língua 
portuguesa não é correto: 
A) Em abreviaturas 
B) Símbolos de termos científicos de uso 
internacional 
C) Em nomes próprios de origem aportuguesados 
D) Na transcrição de palavras estrangeiras não 
aportuguesadas 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11- A Câmara Municipal de Rio do Sul tem: 
A) 15 vereadores 
B) 11 vereadores 
C) 10 vereadores 
D) 9 vereadores 
 
12- A área territorial de Rio do Sul é de: 
A) 2.627 km² 
B) 262,7 km² 
C) 267,7 km² 
D) 2.267 km² 
 
13- Segundo os registros históricos a colonização da 
área, mais tarde transformada no Município de Rio 
do Sul, aconteceu com a chegada do Senhor: 
A) Emílio Odebrecht  
B) Hermann Blumenau 
C) Francisco Grankenberger 
D) Johan Schroeder 
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14- Antes da colonização a região onde hoje está 
localizado o município de Rio do Sul, era habitada 
por indígenas da tribo: 
A) Guarani 
B) Tapajós 
C) Xokleng 
D) Tupinambá 
 
15- O primeiro Presidente da República do Brasil foi: 
A) Floriano Peixoto 
B) Deodoro da Fonseca 
C) Prudente de Moraes 
D) Affonso Pena 
 
16- A sigla COFINS significa: 
A) Contribuição para o Financiamento da Saúde e 
Seguridade Social 
B) Contribuição Financeira para a Seguridade Social 
C) Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social 
D) Contribuição Financeira para a Saúde e Assistência 
Social 
 
17- De acordo com a Lei Orgânica do município de 
Rio do Sul, não compete à Câmara Municipal de 
Vereadores, entre outros: 
A) Emendar a Lei Orgânica 
B) Autorizar referendo e convocar plebiscito 
C) Fixar os subsídios do prefeito, vice-prefeito e 
secretários 
D) Elaborar o Plano de Cargos e Salários dos 
funcionários da Prefeitura 
 
18- Assinale a alternativa que apresenta um dos 
princípios a que está sujeita a Administração 
Pública: 
A) Justiça 
B) Eficiência 
C) Honestidade 
D) Qualidade 
 
19- De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Rio do Sul são livres de nomeação e exoneração e se 
destinam apenas as atribuições, os cargos de: 
A) Secretarias e Diretorias 
B) Direção e Assessoramento 
C) Direção e Chefias 
D) Direção, Chefias e Assessoramento 
 
20- O atual Vice-Governador de Santa Catarina, 
Eduardo Moreira foi Prefeito do Município de: 

A) Florianópolis 
B) Criciúma 
C) Joinville 
D) Itajaí  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21- De acordo com o artigo 5° da Lei nº 8.078/90, de 

11.09.90, para a execução da Política Nacional das 

Relações de Consumo, contará o poder público com 

os seguintes instrumentos, entre outros. Assinale a 

alternativa que esteja em desacordo com os incisos 

deste artigo: 

A) Manutenção de assistência jurídica, integral e 

gratuita para  todo consumidor 

B) Instituição de Promotorias de Justiça de Defesa do 

Consumidor, no âmbito do Ministério Público 

C) Criação de delegacias de polícia especializadas no 

atendimento de consumidores vítimas de infrações 

penais de consumo 

D) Criação de Juizados Especiais de Pequenas Causas 

e Varas Especializadas para a solução de litígios de 

consumo 

 

22- De acordo com o artigo 6º da Lei nº 8.078/90, de 

11.09.90, são direitos básicos do consumidor, entre 

outros. Assinale a alternativa incorreta: 

A) A proteção contra a publicidade enganosa e 

abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, 

bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou 

impostas no fornecimento de produtos e serviços 

B) A educação e divulgação sobre o consumo 

adequado dos produtos e serviços, asseguradas a 

liberdade de escolha e a igualdade nas contratações 

C) A proteção da vida, saúde e segurança contra os 

riscos provocados por práticas no fornecimento de 

produtos e serviços considerados perigosos ou 

nocivos 

D) Todas as alternativas estão incorretas 

 

23- De acordo com o artigo 10 da Lei nº 8.078/90, de 

11.09.90, o fornecedor não poderá colocar no 

mercado de consumo produto ou serviço que sabe 

ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade 

ou periculosidade à saúde ou segurança. Assinale a  
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alternativa correta – com base nos parágrafos deste 

artigo: 

A) O fornecedor de produtos e serviços que, 

posteriormente à sua introdução no mercado de 

consumo, tiver conhecimento da periculosidade que 

apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente 

às autoridades competentes e aos consumidores, 

mediante anúncios publicitários 

B) Os anúncios publicitários a que se refere o 

parágrafo anterior serão veiculados na imprensa, 

rádio e televisão, às expensas do fornecedor do 

produto ou serviço 

C) Sempre que tiverem conhecimento de 

periculosidade de produtos ou serviços à saúde ou 

segurança dos consumidores, a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios deverão informá-los 

a respeito 

D) Todas as alternativas estão corretas 

 

24- De acordo com o artigo 19 da Lei nº 8.078/90, de 

11.09.90, os fornecedores respondem 

solidariamente pelos vícios de quantidade do 

produto sempre que, respeitadas as variações 

decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido 

for inferior às indicações constantes do recipiente, 

da embalagem, rotulagem ou de mensagem 

publicitária, podendo o consumidor exigir, 

alternativamente e à sua escolha. Assinale a 

alternativa que esteja em desacordo com os incisos 

deste artigo: 

A) Complementação do peso ou medida 

B) A substituição do produto por outro da mesma 

espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios 

C) A restituição imediata da quantia paga, 

monetariamente atualizada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos 

D) O abatimento total do preço 

 

25- De acordo com o artigo 37  da Lei nº 8.078/90, 

de 11.09.90, é proibida toda publicidade enganosa 

ou abusiva. Assinale a alternativa correta com 

relação aos parágrafos deste artigo: 

A) É abusiva, dentre outras a publicidade 
discriminatória de qualquer natureza, a que incite à 

violência, explore o medo ou a superstição, se 

aproveite da deficiência de julgamento e experiência 

da criança, desrespeita valores ambientais, ou que 

seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de 

forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou 

segurança 

B) É enganosa qualquer modalidade de informação 

ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou 

parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, 

mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o 

consumidor a respeito da natureza, características, 

qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço 

e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços 

C) Para os efeitos deste código, a publicidade é 

enganosa por omissão quando deixar de informar 

sobre dado essencial do produto ou serviço 

D) Todas as alternativas estão corretas 

 

26- De acordo com o artigo 52 da Lei nº 8.078/90, de 

11.09.90, no fornecimento de produtos ou serviços 

que envolva outorga de crédito ou concessão de 

financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, 

entre outros requisitos, informá-lo prévia e 

adequadamente sobre, além de outros. Assinale a 

alternativa cujo inciso esteja em desacordo com os 

incisos deste artigo: 

A) Preço do produto ou serviço em moeda corrente 

nacional 

B) Montante dos juros de mora e da taxa efetiva 

mensal de juros 

C) Número e periodicidade das prestações 

D) Acréscimos legalmente previstos 

 

27- De acordo com o artigo 55 da Lei nº 8.078/90, de 

11.09.90, a União, os Estados e o Distrito Federal, 

em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas 

de atuação administrativa, baixarão normas 

relativas à produção, industrialização, distribuição e 

consumo de produtos e serviços. Assinale a 

alternativa correta com relação aos parágrafos 

deste artigo: 

A) Os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e 

municipais com atribuições para fiscalizar e controlar 

o mercado de consumo manterão comissões  
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permanentes para elaboração, revisão e atualização 

das normas referidas no § 1°, sendo obrigatória a 

participação dos consumidores e fornecedores 

B) A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, 

industrialização, distribuição, a publicidade de 

produtos e serviços e o mercado de consumo, no 

interesse da preservação da vida, da saúde, da 

segurança, da informação e do bem-estar do 

consumidor, baixando as normas que se fizerem 

necessárias 

C) Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos 

fornecedores para que, sob pena de desobediência, 

prestem informações sobre questões de interesse do 

consumidor, resguardado o segredo industrial 

D) Todas as alternativas estão corretas 

 

28- De acordo com o artigo 56 da Lei nº 8.078/90, de 

11.09.90, as infrações das normas de defesa do 

consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às 

seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das 

de natureza civil, penal e das definidas em normas 

específicas, entre outras, exceto: 

A) Interdição, total ou parcial, de estabelecimento, 

de obra ou de atividade 

B) Prisão do proprietário e/ou sócios 

C) Cassação do registro do produto junto ao órgão 

competente 

D) Revogação de concessão ou permissão de uso 

 

29- De acordo com o artigo 9º do Código Tributário 

Nacional, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios – IV – cobrar impostos 

sobre. Assinale a alternativa que esteja de acordo 

com o inciso IV deste artigo: 

A) O patrimônio, a renda ou os serviços uns dos 

outros 

B) Papel destinado exclusivamente à impressão de 

jornais, periódicos e livros 

C) Templos de qualquer culto 

D) Todas as alternativas estão corretas 

 

30- De acordo com o artigo 3º do Decreto 2.181/97 
– compete ao DPDC (Departamento de Proteção e 

Defesa do Consumidor), a coordenação da política 

do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, 

cabendo-lhe, entre outras. Assinale a alternativa 

que esteja em desacordo com os incisos deste 

artigo: 

A) Prestar aos consumidores orientação quando 

solicitadas sobre seus direitos e garantias 

B) Receber, analisar, avaliar e apurar consultas e 

denúncias apresentadas por entidades 

representativas ou pessoas jurídicas de direito 

público ou privado ou por consumidores individuais 

C) Representar ao Ministério Público competente, 

para fins de adoção de medidas processuais, penais e 

civis, no âmbito de suas atribuições 

D) Planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a 

política nacional de proteção e defesa do consumidor 

 

31- De acordo com o artigo 12 do Decreto 2.181/97, 

são consideradas práticas infrativa. Assinale a 

alternativa que esteja em desacordo com os incisos 

deste artigo: 

A) Recusar atendimento 

B) Enviar ou entregar ao consumidor qualquer 

produto ou fornecer qualquer serviço, sem 

solicitação prévia 

C) Prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do 

consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, 

conhecimento ou condição social, para impingir-lhe 

seus produtos ou serviços 

D) Condicionar o fornecimento de produto ou serviço 

ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem 

como, sem justa causa, a limites quantitativos 

 

32- Ainda de acordo com o artigo 12 do Decreto 

2.181/97, são consideradas práticas infrativas: 

IX - colocar, no mercado de consumo, qualquer 

produto ou serviço. Assinale a alternativa que esteja 

em desacordo com as alíneas do inciso IX deste 

artigo: 

A) Que acarrete riscos à saúde ou à segurança dos 

consumidores e sem informações ostensivas e 

adequadas 

B) Deixar de reexecutar os serviços, quando cabível, 

sem custo adicional 
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C) Impróprio ou inadequado ao consumo a que se 

destina ou que lhe diminua o valor 

D) Em desacordo com as indicações constantes do 

recipiente, da embalagem, da rotulagem ou 

mensagem publicitária, respeitadas as variações 

decorrentes de sua natureza 

 

33- De acordo com o artigo 21 do Decreto 2.181/97, 

a aplicação da sanção prevista no inciso II do art. 18 

terá lugar quando os produtos forem 

comercializados em desacordo com as 

especificações técnicas estabelecidas em legislação 

própria, na Lei nº 8078/90, e neste Decreto: 

A) Os bens apreendidos, a critério da autoridade, 

poderão ficar sob a guarda do proprietário, 

responsável, preposto ou empregado que responda 

pelo gerenciamento do negócio, nomeado fiel 

depositário, mediante termo próprio, proibida a 

venda, utilização, substituição, subtração ou 

remoção, total ou  parcial, dos referidos bens 

B) A retirada de produto por parte da autoridade 

fiscalizadora deverá ser total 

C) Somente a alternativa A está correta 

D) As alternativas A e B estão corretas 

 

34- De acordo com o artigo 19 do Decreto 2.181/97, 

toda pessoa física ou jurídica que fizer ou promover 

publicidade enganosa ou abusiva ficará sujeita à 

pena de multa, cumulada com aquelas previstas no 

artigo anterior, sem prejuízo da competência de 

outros órgãos administrativos. 

Parágrafo único. Incide também nas penas deste 

artigo o fornecedor que: 

A) Deixar de organizar ou negar aos legítimos 

interessados os dados fáticos, técnicos e científicos 

que dão sustentação à mensagem publicitária 

B) Veicular publicidade de forma que o consumidor 

não possa, fácil e imediatamente, identificá-la como 

tal 

C) As alternativas A e B estão corretas 

D) Somente a alternativa A está correta 

 

35- De acordo com o artigo 17 do Decreto 2.181/97, 

as práticas infrativas classificam-se em: 

A) Leves e médias 

B) Leves de graves 

C) Graves e médias 

D) Graves e muito graves 

 

36- De acordo com o artigo 33 do Decreto 2.181/97,  

as práticas infrativas às normas de proteção e 

defesa do consumidor serão apuradas em processo 

____________, que terá início mediante. Assinale a 

alternativa que preencha corretamente a lacuna: 

A) Policial 

B) Judicial 

C) Administrativo 

D) Sumário 

 

37- De acordo com o artigo 30 do Decreto 2.181/97, 

as multas arrecadadas serão destinadas ao 

financiamento de projetos relacionados com os 

objetivos da Política Nacional de Relações de 

Consumo, com a defesa dos direitos básicos do 

consumidor e com a modernização administrativa 

dos órgãos públicos de defesa do consumidor, após 

aprovação pelo respectivo Conselho ____________, 

em cada unidade federativa. Assinale a alternativa 

que preencha corretamente a lacuna: 

A) Gestor 

B) Executivo 

C) Deliberativo 

D) Executivo 

 

38- De acordo com o Art. 37 da Constituição Federal, 

a administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998), além de outros. 

Assinale a alternativa cujo teor esteja em desacordo 

com os incisos deste artigo: 

A) A lei reservará percentual dos cargos e empregos 

públicos para as pessoas portadoras de deficiência e 

definirá os critérios de sua admissão 

B) O prazo de validade do concurso público será de  
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até três anos, prorrogável uma vez, por igual período 

C) Durante o prazo improrrogável previsto no edital 

de convocação, aquele aprovado em concurso 

público de provas ou de provas e títulos será 

convocado com prioridade sobre novos concursados 

para assumir cargo ou emprego, na carreira 

D) É garantido ao servidor público civil o direito à 

livre associação sindical 

 

39- De acordo com o Art. 37 da Constituição Federal, 

a administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998), além de outros. 

Assinale a alternativa cujo teor esteja em desacordo 

com os incisos deste artigo: 

A) Os vencimentos dos cargos do Poder Executivo 

poderão ser superiores aos pagos pelo Poder 

Legislativo 

B) As funções de confiança, exercidas exclusivamente 

por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os 

cargos em comissão, a serem preenchidos por 

servidores de carreira nos casos, condições e 

percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se 

apenas às atribuições de direção, chefia e 

assessoramento 

C) É vedada a vinculação ou equiparação de 

quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de 

remuneração de pessoal do serviço público 

D) Depende de autorização legislativa, em cada caso, 

a criação de subsidiárias das entidades mencionadas 

no inciso anterior, assim como a participação de 

qualquer delas em empresa privada 

 

40- De acordo com o Art. 41 da Constituição Federal, 

são estáveis após três anos de efetivo exercício os 

servidores nomeados para cargo de provimento 

efetivo em virtude de concurso público.  

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo. 

Assinale a alternativa incorreta: 

A) Em virtude de sentença judicial transitada em 

julgado 

B) Mediante processo administrativo em que lhe seja 

assegurada ampla defesa 

C) Avaliação periódica de desempenho, na forma de 

lei complementar, assegurada ampla defesa 

D) Todas as alternativas estão incorretas 

 

 

 


