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INSTRUÇÕES 
 

1. Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que 
aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE ao fiscal. 

2. Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, com 
caneta esferográfica de tinta cor preta ou azul. 

3. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita 
cobrindo todo o espaço compreendido, a caneta esferográfica de tinta cor preta ou azul, de forma 
contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos 
de marcação completamente, sem deixar espaços. 

4. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, não DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. O 
CARTÃO-RESPOSTA, SOMENTE poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já 
estiver danificado. 

5. As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado. 

6. SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo/Concurso Público o candidato que: 

a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de 
rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o CARTÃO-RESPOSTA. 

7. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões NÃO SERÃO CONSIDERADOS. 
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A chave para o amanhã 

Aperfeiçoar instituições e promover cultura mais 

humanista 

Os últimos 300 anos mudaram a face do planeta. 

A emergência da razão, da ciência, do humanismo, do 

capitalismo e da democracia foi fundamental para 

chegarmos até aqui. Paulatinamente, fomos moldando o 

mundo por meio da construção dessas instituições e ideias 

e da adoção de tecnologias em grande escala, com 

reflexos positivos e negativos para a humanidade.  

De um lado, somos hoje capazes de nos 

autodestruir, seja por conta de uma guerra nuclear, seja 

por conta de nosso comportamento predatório e 

insustentável. Por outro, já temos amplas condições de 

atingir patamares adequados de qualidade de vida para 

todos, com respeito ao meio ambiente e às gerações 

futuras. 

Podemos acabar com a pobreza em todas as suas 

formas, em todos os lugares; podemos assegurar uma vida 

saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 

idades; podemos assegurar a educação inclusiva, 

equitativa e de qualidade para todos; podemos alcançar a 

igualdade de gênero; podemos assegurar a 

disponibilidade e gestão sustentável da água e 

saneamento para todos; e por aí vai. 

Podemos cumprir com todos os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela 

Assembleia Geral da ONU, por meio da implementação 

de políticas públicas eficientes e responsáveis e pelo uso 

maciço de tecnologias que já estão disponíveis. Parece 

incrível, e é. 

Entretanto, tudo indica que, apesar dos 

gigantescos avanços tecnológicos, não vamos cumprir as 

metas estabelecidas para os ODS para 2030. Se temos 

condições técnicas necessárias, o que falta para termos 

uma sociedade mais humana, menos desigual e com 

melhor qualidade de vida para todos? A resposta não 

parece estar propriamente na tecnologia que já existe e 

que certamente virá. 

Os avanços, sobretudo no que se refere à ciência 

e sua aplicação prática, parecem revelar que o sonho de 

uma sociedade plural, livre, sustentável, que garanta uma 

boa qualidade de vida para todos, é possível. O cerne dos 

nossos problemas atuais – e, portanto, também das 

soluções – está no ser humano, e não na máquina.  

Para isso, teremos ainda um longo percurso. De 

um lado, precisamos aperfeiçoar as instituições públicas 

e privadas, tornando-as mais abertas, plurais, eficientes e 

inovadoras. Ao lado disso, precisamos promover uma 

cultura cada vez mais democrática, inclusiva e humanista, 

com vistas a melhorar nossa relação com o outro e com o 

planeta. 

Os desafios são imensos. Os últimos 300 anos 

demonstram que o ser humano é capaz de quase tudo. 
 

Disponível em: https://www.otempo.com.br/opiniao/thiago-camargo/a-chave-
para-o-amanha-1.2453836 

 

01) O texto “A chave para o amanhã”, de Thiago 

Camargo, tem por objetivo: 

 

a) divulgar os principais eventos históricos e sociais que 

revolucionaram o modo de viver do ser humano.  

b) enfatizar a capacidade que o ser humano tem de se 

autodestruir, apesar dos grandes avanços científicos.  

c) discutir sobre fatores humanos e tecnológicos que 

impactam a construção de uma sociedade mais justa. 

d) explicar as metas estabelecidas pela ONU no que tange 

ao desenvolvimento de uma sociedade sustentável.  

e) destacar a importância do altruísmo e da empatia para 

uma vida em sociedade mais democrática e plural.  

_____________________________________________ 

 

02) Predomina, no texto, a tipologia:  

 

a) narrativa, uma vez que são mostrados ao leitor as 

mudanças históricas e sociais que ocorreram ao longo do 

tempo.  

b) descritiva, uma vez que o autor apresenta tanto os 

pontos positivos quantos os negativos advindos da 

tecnologia.  

c) expositiva, uma vez que o autor apresenta de modo 

imparcial a solução para a construção de um mundo mais 

justo.   

d) injuntiva, uma vez que o autor de forma indireta busca 

aconselhar e persuadir o leitor a aderir ao seu ponto de 

vista.  

e) argumentativa, uma vez que o autor utiliza argumentos 

para convencer o leitor sobre a validade do seu ponto de 

vista.  

_____________________________________________ 

 

03) De acordo com o texto, pode-se afirmar que a 

construção de uma sociedade mais justa e igualitária é:  

 

a) utópica, visto que o mesmo desenvolvimento que traz 

benefícios traz também problemas ao ser humano.  

b) possível se houver aperfeiçoamento das instituições e 

promoção de uma cultura que valorize o ser humano.  

c) inatingível, pois, de forma paradoxal, os avanços da 

tecnologia sempre trarão prejuízos aos que dela 

dependem.   

d) impossível, já que não há como prever o 

comportamento do ser humano, bem como suas atitudes 

no futuro.  

e) certa, uma vez que o ser humano está cada vez mais 

consciente dos impactos trazidos por suas ações no 

mundo.   

_____________________________________________ 

 

04) Sobre o uso da primeira pessoa do plural no terceiro 

parágrafo, analise as afirmações a seguir.  

 

I. Trata-se de um uso inadequado, pois confere 

subjetividade ao texto.  

II. Cria proximidade com o leitor, incluindo-o na causa a 

ser defendida.  

LÍNGUA PORTUGUESA 

https://www.otempo.com.br/opiniao/thiago-camargo/a-chave-para-o-amanha-1.2453836
https://www.otempo.com.br/opiniao/thiago-camargo/a-chave-para-o-amanha-1.2453836


III. Enfatiza a possibilidade de mudanças positivas na 

sociedade. 

 

É correto o que se afirma em: 

a) I. 

b) I e II.  

c) II e III.  

d) I e III. 

e) I, II e III.  

_____________________________________________ 

 

05) O trecho, “Entretanto, tudo indica que, apesar dos 

gigantescos avanços tecnológicos, não vamos cumprir as 

metas estabelecidas para os ODS para 2030” pode ser 

reescrito, mantendo o mesmo sentido, da seguinte forma:  

 

a) “Assim, tudo indica que, ainda que haja avanços 

tecnológicos, não vamos cumprir as metas estabelecidas 

para os ODS para 2030.”   

b) “Apesar dos gigantescos avanços tecnológicos, não 

vamos cumprir, porém, ao que tudo indica, as metas 

estabelecidas para os ODS para 2030.”  

c) “Embora haja avanços tecnológicos, não vamos 

cumprir, portanto, as metas estabelecidas para os ODS 

para 2030 ao que tudo indica.” 

d) “Ao que tudo indica, não vamos cumprir as metas 

estabelecidas para os ODS para 2030, no entanto há 

grandes avanços tecnológicos.”  

e) “Portanto, tudo indica que, mesmo com os avanços 

tecnológicos, não vamos cumprir as metas estabelecidas 

para os ODS para 2030.”  

_____________________________________________ 

 

06) Em “Paulatinamente, fomos moldando o mundo por 

meio da construção dessas instituições e ideias e da 

adoção de tecnologias em grande escala, com reflexos 

positivos e negativos para a humanidade.”, a palavra em 

destaque só não pode ser substituída por:   

 

a) gradualmente.  

b) progressivamente. 

c) gradativamente. 

d) aceleradamente. 

e) lentamente. 

_____________________________________________ 

 

07) No trecho “Os avanços, sobretudo no que se refere à 

ciência e sua aplicação prática, parecem revelar que o 

sonho de uma sociedade plural, livre, sustentável, que 

garanta uma boa qualidade de vida para todos, é 

possível.”, o sujeito do verbo “parecer” é classificado 

como:  

 

a) indeterminado.  

b) composto.  

c) desinencial. 

d) simples. 

e) Inexistente.  

_____________________________________________ 

 

08) A conjunção “entretanto”, presente no quinto 

parágrafo, tem a função de:  

 

a) introduzir uma ideia oposta ao que foi dito no parágrafo 

anterior.  

b) introduzir uma consequência do que foi dito no 

parágrafo anterior.  

c) introduzir uma condição em relação ao dito no 

parágrafo anterior 

d) introduzir uma concessão em relação ao dito no 

parágrafo anterior.  

e) introduzir uma das causas do que foi dito no parágrafo 

anterior.  

_____________________________________________ 

 

09) A respeito da colocação pronominal, presente no 

trecho “De um lado, precisamos aperfeiçoar as 

instituições públicas e privadas, tornando-as mais abertas, 

plurais, eficientes e inovadoras.”, analise as afirmativas a 

seguir.  

I. Utilizou-se corretamente a ênclise, visto que o verbo 

aparece após uma pausa sinalizada pela vírgula.  

II. O pronome do caso oblíquo “as” deveria ser 

substituído pelo pronome do caso reto “elas”.  

III. Como antes do verbo “tornar” há uma vírgula, o autor 

deveria ter utilizado a próclise, ou seja, o pronome antes 

do verbo.  

Está correto o que se afirma em:  

a) I.  

b) II.  

c) III.  

d) I e II.  

e) II e III.  

_____________________________________________ 

 

10) Segundo as regras de acentuação gráfica, as palavras 

paroxítonas terminadas em ditongo devem ser 

acentuadas. Assinale a alternativa cuja palavra 

exemplifica essa regra.  

 

a) Insustentável.  

b) Gênero.  

c) Incrível.  

d) Também.  

e) Predatório.  

 

Texto para as questões 11, 12 e 13. 

 
https://www.otempo.com.br/charges 

https://www.otempo.com.br/charges


11) Charges e cartuns são gêneros textuais que 

geralmente veiculam uma crítica social de forma bem-

humorada. No texto em questão, o efeito de humor é 

construído por meio de um recurso linguístico 

denominado:  

 

a)  ironia. 

b) metáfora.  

c) polissemia.  

d) metalinguagem. 

e) sinonímia. 

_____________________________________________ 

 

12) A respeito do texto, analise as afirmativas a seguir.  

 

I. A linguagem não verbal apresenta um cenário em que 

se pode evidenciar a diminuição do poder aquisitivo das 

pessoas.  

II. A linguagem não verbal é meramente decorativa e não 

contribui para a criação de efeitos de sentido do texto. 

III. A situação descrita no texto refere-se ao momento 

presente, a qual é diferente do que ocorria no passado.  

 

É correto o que se afirma em:  

 

a) I.  

b) II.  

c) III.  

d) I e II.  

e) I e III.   

_____________________________________________ 

 

13) No texto, a palavra “rápido” é classificada 

sintaticamente como:   

 

a) adjetivo explicativo.  

b) adjunto adnominal.  

c) adjunto adverbial.  

d) predicativo do sujeito. 

e) complemento nominal.  

_____________________________________________ 

 

Texto para as questões 14 e 15. 

Repartição Piolho: Simpósio Anti-Burrice 

 

 
Disponível em https://bichinhosdejardim.com/rp-simposio-anti-burrice/ 

 

 

 

14) É correto afirmar que predomina, na tirinha, a função:   

 

a) referencial da linguagem, uma vez que a mensagem é 

passada de forma objetiva, sem linguagem figurada.  

b) fática da linguagem, uma vez que o personagem 

palestrante testa o canal de comunicação diante da plateia.   

c) emotiva da linguagem, uma vez que o foco do texto é 

mostrar as opiniões do emissor, o personagem 

palestrante. 

d) conativa da linguagem, uma vez que o foco do texto é 

convencer o destinatário a aderir a um ponto de vista.  

e) poética da linguagem, uma vez que as palavras do texto 

estão sendo usadas com um objetivo puramente estético. 

_____________________________________________ 

 

15) Com base na tirinha, analise as afirmativas a seguir.  

 

I. É possível dizer que outras “estratégias para o combate 

à burrice” foram utilizadas anteriormente, em outros 

momentos. 

II. A coesão entre o primeiro e o segundo quadrinhos se 

estabelece por meio de palavras com sentido semelhante. 

III. O efeito de humor, bem como a crítica decorrente 

dele, está associado à quebra de expectativa presente no 

terceiro quadrinho.  

 

É correto o que se afirma em:  

 

a) I.  

b) I e II 

c) I e III.  

d) II e III.  

e) I, II e III.  

 

 

 

 

16) Analise a imagem abaixo. 

 
 

Ela representa um: 

 

a) DDR – 2. 

b) DDR. 

c) PROM. 

d) DIMM. 

e) DDR – 3. 

_____________________________________________ 

 

17) A impressora utilizada para impressão de banners é a: 

 

a) impressora solvente. 

b) impressora de jato de tinta. 

c) impressora a laser. 

d) plotter. 

e) impressora de impacto. 

_____________________________________________ 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

https://bichinhosdejardim.com/rp-simposio-anti-burrice/


18) É um exemplo de software utilitário: 

 

a) editores de texto. 

b) planilhas eletrônicas. 

c) desfragmentadores de disco. 

d) programas gráficos. 

e) navegadores. 

_____________________________________________ 

 

19) As teclas Ctrl, Alt, as do logotipo Windows  e Esc, 

são exemplos de teclas de: 

 

a) digitação. 

b) controle. 

c) navegação. 

d) função. 

e) numérico. 

_____________________________________________ 

 

20) Analise o ícone abaixo, presente no MS – Word, e 

responda. 

 
Ele representa uma margem: 

 

a) estreita. 

b) normal. 

c) larga. 

d) espelhada. 

e) moderada. 

 
 

 

 

 

21) A Constituição Federal de 1988, prevê que a 

administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes dos Municípios obedecerá 

a princípios expressos pela Constituição Federal. 

Nesse sentido, é CORRETO afirmar ser 

princípio da administração pública. 

 

a) Imperatividade. 

b) Tipicidade. 

c) Autoexecutoriedade. 

d) Moralidade. 

e) Equidade. 

 

_____________________________________________ 

 

 

22) Em conformidade om a Constituição Federal de 

1988, a República Federativa do Brasil, formada 

pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 

e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito. Nesse sentido, é 

CORRETO afirmar ser um dos objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil. 

a) Garantir o desenvolvimento nacional. 

b) Soberania. 

c) Dignidade da pessoa humana. 

d) Valores sociais do trabalho. 

e) Valores sociais da livre iniciativa. 

 

_____________________________________________ 

 

 

23) O Código Penal brasileiro define que nos crimes 

cometidos sem violência ou grave ameaça à 

pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, 

até o recebimento da denúncia ou da queixa, por 

ato voluntário do agente, a pena será reduzida. 

Em conformidade com o Código Penal brasileiro, 

o período anterior faz alusão ao: 

a) arrependimento ineficaz. 
b) arrependimento posterior. 
c) desistência voluntária. 
d) arrependimento eficaz. 
e) crime culposo. 
 

_____________________________________________ 

 
 
 

24) A luz do Código Penal brasileiro, quem pratica o 

fato para salvar de perigo atual, que não 

provocou por sua vontade, nem podia de outro 

modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo 

sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável 

exigir-se, será considerado: 

a) estado de necessidade. 
b) excesso punível. 
c) legítima defesa. 
d) estrito cumprimento de dever legal. 
e) exercício regular de direito. 
 

_____________________________________________ 

 
 

25) A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º 

define que todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade. Nesse sentido, é INCORRETO 

afirmar que: 

a) a criação de associações e, na forma da lei, a de 
cooperativas independem de autorização, sendo 
permitido a interferência estatal em seu 
funcionamento. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 



b) é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 
profissão, atendidas as qualificações 
profissionais que a lei estabelecer. 

c) é assegurado a todos o acesso à informação e 
resguardado o sigilo da fonte, quando 
necessário ao exercício profissional. 

d) é livre a locomoção no território nacional em 
tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos 
termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele 
sair com seus bens. 

e) todos podem reunir-se pacificamente, sem 
armas, em locais abertos ao público, 
independentemente de autorização, desde que 
não frustrem outra reunião anteriormente 
convocada para o mesmo local, sendo apenas 
exigido prévio aviso à autoridade competente. 

 

_____________________________________________ 

 

26) A Constituição Federal de 1988 define que a 

República Federativa do Brasil, formada pela 

união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito. Nesse sentido, é 

CORRETO afirmar um dos fundamentos da 

República Federativa do Brasil. 

a) Os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa. 

b) Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 
c) Garantir o desenvolvimento nacional. 
d) Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir 

as desigualdades sociais e regionais. 
e) Promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação. 

_____________________________________________ 

 

27) Em consonância com a Lei nº 12.305 de 2010, 

que institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, para fins de aplicação da referida Lei, é 

CORRETO afirmar que o ato de natureza 

contratual firmado entre o poder público e 

fabricantes, importadores, distribuidores ou 

comerciantes, tendo em vista a implantação da 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 

vida do produto, é entendido como: 

a) acordo setorial. 

b) coleta seletiva. 

c) controle social. 

d) área órfã. 

e) disposição final. 

_____________________________________________ 

 

28) A luz da Lei nº 12.305 de 2010, que trata da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, é CORRETO afirmar ser, 

expressamente, um de seus objetivos. 

a) A prevenção e a precaução. 

b) O desenvolvimento sustentável. 

c) Proteção da saúde pública e da qualidade ambiental. 

d) O respeito às diversidades locais e regionais. 

e) A razoabilidade e a proporcionalidade. 

 

 

_____________________________________________ 

 

 

29) De acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, a política de atendimento dos 

direitos da criança e do adolescente far-se-á 

através de um conjunto articulado de ações 

governamentais e não-governamentais, da União, 

dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 

É diretriz da política de atendimento: 

 

a) regionalização do atendimento.  

b) criação de conselhos municipais, estaduais e nacional 

dos direitos da criança e do adolescente, órgãos 

deliberativos e controladores das ações em todos os 

níveis, assegurada a participação popular paritária por 

meio de organizações representativas, segundo leis 

federal, estaduais e municipais. 

c) criação e manutenção de programas específicos, 

observada a centralização político-

administrativa. 

d)  manutenção de fundos nacional, estaduais e 

municipais vinculados aos respectivos conselhos dos 

direitos da juventude.  

e) reintegração operacional de órgãos do Judiciário, 

Ministério Público, Defensoria, Conselho Tutelar e 

encarregados da execução das políticas sociais básicas e 

de assistência social, para efeito de agilização do 

atendimento de crianças e de adolescentes inseridos em 

programas de acolhimento familiar ou institucional, com 

vista na sua rápida integração à família de origem ou, se 

tal solução se mostrar comprovadamente inviável, sua 

colocação em família substituta. 

_____________________________________________ 

 

30) Segundo o Estatuto do Idoso, a prevenção e a 

manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio 

de:  

a) atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a 

população que dele necessitar e esteja impossibilitada de 

se locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos 

por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins 

lucrativos e eventualmente conveniadas com o Poder 

Público, nos meios urbano e rural. 

b) cadastramento da população idosa em base nacional. 

c) reabilitação orientada pela fisioterapia, para redução 

das sequelas decorrentes do agravo da saúde. 

d) unidades geriátricas de referência, com pessoal 

especializado nas áreas de geriatria e assistência 

social. 

e) atendimento odontológico e gerontológico em 

ambulatórios. 

_____________________________________________ 

 

31) Analise as assertivas e responda. 

I – Motivo. 

II – Forma. 

III – Finalidade. 



IV – Tipicidade. 

Em que pese o ato administrativo, respeitado a 

legislação vigente e a doutrina majoritária, é CORRETO 

afirmar, das assertivas apresentadas, serem elementos do 

ato administrativo, somente vinculados 

a) I e II. 

b) II e III. 

c) III e IV. 

d) I, II, III e IV 

e) III e IV. 

_____________________________________________ 

 

32) Com base na Política Nacional do Meio Ambiente, 

instituída pela Lei nº 6.938 de 1981, é CORRETO afirmar 

ser, expressamente, um de seus objetivos. 

a) Controle e zoneamento das atividades potencial ou 

efetivamente poluidoras. 

b) Incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias 

orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos 

ambientais. 

c) Acompanhamento do estado da qualidade ambiental. 

d) À compatibilização do desenvolvimento econômico-

social com a preservação da qualidade do meio ambiente 

e do equilíbrio ecológico. 

e) Educação ambiental a todos os níveis de ensino, 

inclusive a educação da comunidade, objetivando 

capacitá-la para participação ativa na defesa do meio 

ambiente. 

_____________________________________________ 

 
Em consonância ao disposto na Lei Municipal Nº 
324/2014, que institui o Código de Posturas do Município 
de Buriticupu e dá outras providências, responda as 
questões 33 a 40. 
 

33) Analise as afirmativas. O Município de 

Buriticupu, observadas as competências da União e do 

Estado, adotará todas as providências necessárias para 

manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se à coletividade, em 

conjunto com o Poder Público, o dever de defendê-lo, 

preservá-lo e recuperá-lo para as presentes e futuras 

gerações. Para isso, o Poder Público Municipal 

determinará órgão que fiscalizará a higiene: 

I - Dos locais de comércio eventual ou ambulante, bancas 
de revistas, fiteiros e outros. 
II - Dos edifícios de habitação individual e coletiva. 
III – Das edificações localizadas na área rural.  
IV – Da limpeza dos terrenos na área urbana. 
V – Dos matadouros e abatedouros. 

 

Estão corretas as afirmativas. 

 

a) I, II, III, IV e V. 

b) II, III, IV e V. 

c) I, II, III e IV. 

d) III, IV e V. 

e) I, II e III. 

_________________________________________________ 

 
34) Para preservar a higiene dos logradouros públicos, 
é vedado: 
 
a) Utilizar para lavagem de pessoas, animais ou objetos, 
água das fontes e tanques 

b) Preservar a vegetação nativa. 

c) Reciclar ou reaprovar tudo o que puder. 
d) Jogar o lixo respeitando a seleta coletiva. 
e) Rechaçar a queima de qualquer material. 
_____________________________________________ 
 
35) Os estabelecimentos comerciais, os prestadores de 
serviços e similares e os industriais que produzem bens 
de consumo devem ser mantidos em perfeito ESTADO 
de limpeza e higiene, no que se refere a todas as suas 
instalações e nas áreas adjacentes, mesmo que 
descobertas  
Somente será permitida a produção, exposição ou 
venda de produtos alimentícios que: 
a) Tenham sido aprovados pela ANVISA, mesmo que 
seja por estabelecimentos sem licença. 
b) Tenham sido rotulados de acordo com as normas 
legais vigentes. 
c) Tenham o prazo de validade de até 1 mês. 
d) Tenham o prazo de validade de até 8 meses. 
e) Estejam em perfeito estado de conservação e 
validade legal e que, por sua natureza, composição, 
condições de manipulação, preparo e condicionamento, 
mesmo que nocivos à saúde. 
_____________________________________________ 

 

36) Assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) A exploração ou utilização de meios de publicidade e 

propaganda nos logradouros públicos ou em qualquer 
lugar de acesso ao público independe de autorização 
prévia do órgão competente da Prefeitura Municipal. 
b) É considerado anúncio ou letreiro qualquer mensagem 

ou comunicação presente na paisagem urbana do 
Município, em locais públicos ou privados, desde que 
visível a partir do logradouro público. 
c) O Poder Executivo destinará espaços para a livre 

divulgação de peças publicitárias oriundas de partidos 
políticos, entidades sindicais e populares, no centro da 
cidade e nos bairros. 
d) Em qualquer das situações prevista para a localização 

do meio, sua instalação fica condicionada à capina e 
remoção de detritos do entorno, num raio de 3,00m (três 
metros), durante todo o tempo em que a mesma estiver 
instalada. 
e) No Centro Histórico não se permitirá nenhum tipo de 

letreiro ou anúncio sobre as cobertas dos imóveis. 
_____________________________________________ 

 

37) Analise as afirmativas abaixo 

 
São isentos de recolhimento de taxa de licença: 
 
I. Publicidade institucional de órgãos públicos além da 
propaganda política de partidos e candidatos 



regularmente inscritos no T.R.E., desde que obedecidas 
as normas da Prefeitura Municipal.  
 
II. Publicidade referente a eventos e exposições 
filantrópicas.  
 
III. Mensagem que indique uso, capacidade de lotação ou 
qualquer circunstância educativa do emprego, bem como 
as que recomendam cautela ou indiquem perigo, 
destinados à exclusiva orientação do público, podendo, 
em caso de cooperação com a administração pública, 
conter legenda, dístico ou desenho de valor 
propagandístico, a critério do órgão de Planejamento 
Urbano do Município, inclusive, a localização das 
referidas mensagens. 
 
Estão corretas as afirmativas: 
 
a) I, apenas. 
b) I e II, apenas, 
c) II e III, apenas. 
d) III, apenas. 
e) I, II e III. 

_____________________________________________ 

  

38) São exigências a serem seguidas para o 
funcionamento de oficinas de conserto de veículos, 
EXCETO: 
 
a) Situarem-se em local compatível, tendo em vista a 
Legislação Urbanística pertinente 
b) Possuírem dependências e áreas, revestidas de pisos 
impermeáveis, mesmo que não estejam decididamente 
muradas. 
c) Possuírem, compartimentos adequados para 
execução dos serviços de pintura e lanternagem. 
d) Dispuserem de local apropriado para o recolhimento 
temporário de sucatas 
e) Observarem as normas relativas à preservação do 
sossego público. 
_____________________________________________ 
 

39) Assinale a alternativa correta. 

 

a) Aprovação de projeto e consequentemente expedição 

de Alvará para construções ou instalações de Postos de 
Revendas de Combustíveis ou Explosivos ficam 
condicionadas à apresentação do laudo de análise da 
polícia militar, da Secretaria de Meio Ambiente do 
Município 
b) A licença para a exploração de recursos minerais será 

processada mediante apresentação de requerimento 
assinado pelo proprietário do solo ou algum terceiro que 
estiver envolvido, mesmo não tiver expressado 
autorização 
c) Somente as pessoas jurídicas são vedadas de 

habilitar-se à concessão de Licença para Exploração de 
Recursos Minerais. 
d) A Licença para exploração de recursos é intransferível 

e temporária, não podendo exceder o prazo de 15 
(quinze) anos. 
e) Não serão concedidas autorizações para localização e 

exploração de recursos minerais situados nas 
proximidades de edificações. 
_____________________________________________ 

Leia as afirmativas abaixo e marque V para verdadeiro e 

F para falso. 

 

(  ) Apreensão e remoção consistem no aprisionamento 

e transferência para o local pré-determinado, de animais, 
bens ou mercadorias, cuja as situações sejam 
conflitantes, com o Código de Posturas do Município de 
Buriticupu, e que constituam prova material da infração.  

(  ) Tratando-se de venda ilegal de substâncias 

entorpecentes ou nocivas à saúde, haverá apreensão 
dos bens e mercadorias, comunicando-se o fato a Policia 
Federal. 
.(  ) A devolução do material apreendido, só se fará 

depois de paga as quantias devidas e indenizadas as 
despesas realizadas com a remoção ou apreensão, o 
transporte, o depósito e outras. 
(  ) Os bens ou mercadorias removidos ou apreendidos, 

serão recolhidos aos locais indicados pelo Poder Publico 
Municipal, sendo oneroso este recolhimento. É vedado 
ter como depositário o próprio interessado ou terceiros 
considerados idôneos, observada a Legislação aplicável. 
 

Assinale a alternativa que contém a sequência correta. 

 

a) V-V-V-F 

b) F-V-V-V 

c) V-V-V-V 

d) F-F-F-V 

e) F-F-V-V 

_____________________________________________ 

 


