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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 02/2022

Função: Fiscal de Posturas Municipais
Português
Leia atentamente o poema Poema da necessidade, de Carlos Drummond de Andrade, escritor
brasileiro, para responder às questões de 1 a 5.

Poema da necessidade
É preciso casar João,
é preciso suportar Antônio,
é preciso odiar Melquíades
é preciso substituir nós todos.
É preciso salvar o país,
é preciso crer em Deus,
é preciso pagar as dívidas,
é preciso comprar um rádio,
é preciso esquecer fulana.
É preciso estudar volapuque1,
é preciso estar sempre bêbado,
é preciso ler Baudelaire,
é preciso colher as flores
de que rezam velhos autores.
É preciso viver com os homens
é preciso não assassiná-los,
é preciso ter mãos pálidas
e anunciar O FIM DO MUNDO
1 Volapuque:

língua auxiliar de comunicação internacional criada em 1879 pelo alemão Johann M.

Schleyer.
1-Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – É possível afirmar que o título é uma síntese do poema, que elenca as necessidades pessoais
e sociais, de acordo com o ponto de vista do eu-lírico.
II – Carlos Drummond de Andrade preocupa-se com a forma do poema, valendo-se de métricas
rígidas e rimas para a elaboração dos versos.
III – As inquietações e as preocupações do cotidiano frenético são representadas por meio da
repetição da estrutura inicial dos versos.
É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a) I e III.
b) II e III.
c) Apenas I.
d) Todas.

02-Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – No verso “é preciso não assassiná-los,”, há um desvio da norma culta. Segundo a norma
padrão, nas orações em que haja adverbio sem que exista pausa, o pronome deve vir antes do
verbo, ou seja, o adequado seria a ênclise: “é preciso não os assassinar”.
II – No verso “É preciso casar João,”, há um desvio da norma culta da língua, pois deveria haver
uma vírgula separando o vocativo “João”.
III – No último verso, a expressão FIM DO MUNDO, que finaliza o poema, é destacada pelo uso
de maiúsculas. O recurso enfatiza a opinião do eu-lírico de que o mundo da forma como se
apresenta, frenético, insaciável, não se sustenta, não é viável.
É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a) I e II.
b) Todas.
c) Apenas III.
d) I e III.
3-O poema é construído a partir de um paralelismo, caracterizado pela repetição de palavras e de
estruturas sintáticas, que:
a) causa um efeito estritamente estético, pois a repetição estrutural dos versos não causa efeitos
sobre o conteúdo poético.
b) causa um efeito sonoro, pois o paralelismo traz cadência ao poema; e um efeito sobre o
conteúdo poético, pois a reiteração da estrutura inicial dos versos dá a ideia de algo que se repete
no cotidiano, marcando a constante necessidade – e a falta – de algo.
c) demonstra a falta de repertório lexical do autor, visto que o paralelismo não transmite efeito
sobre a forma nem sobre o conteúdo.
d) causa um efeito sobre o conteúdo, já que a repetição da estrutura inicial dos versos demonstra
a constante necessidade e a ansiedade do eu-lírico em supri-las, mas não causa efeitos sonoros
e estéticos, pois a repetição não traz ritmo ao poema.
4-A figura de linguagem presente ao longo de todo o poema é:
a) Metáfora.
b) Metonímia.
c) Anáfora.
d) Paradoxo.
5-A oração em destaque, no verso “é preciso suportar Antônio” é um exemplo de:
a) Oração subordinada substantiva completiva nominal.
b) Oração subordinada substantiva predicativa.
c) Oração subordinada substantiva objetiva direta reduzida de infinitivo.
d) Oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo.
6-Assinale a alternativa correta, segundo o padrão culto da Língua:
a) Ainda não entendi o porque disso tudo.
b) Victoria entregou os panfletos afim de promover seus produtos.
c) O rei está em cheque.
d) É perigoso conduzir com esta cerração.
7-Leia as afirmações a seguir, acerca dos tipos de sujeito:
I – Não há na língua portuguesa orações sem sujeito.
II – O sujeito determinado pode ser classificado como simples, composto ou implícito.
III – Um exemplo de sujeito indeterminado é o presente na sentença “Procuraram você por toda a
tarde!”.

É(são) incorreta(s) a(s) afirmação(ões):
a) Todas.
b) Apenas I.
c) II e III.
d) Apenas II.
8-Leia as afirmações a seguir, acerca dos pronomes de tratamento:
I – Apesar de indicarem nosso interlocutor, ou seja, a segunda pessoa do discurso, após os
pronomes de tratamento utilizamos o verbo na terceira pessoa gramatical.
II – Os pronomes de tratamento que possuem “Vossa (s)”, como Vossa Excelência, são
empregados em relação à pessoa com quem falamos, ou seja, a terceira pessoa do discurso.
III – A sentença “Quando você vier, eu abraçar-te-ei fortemente!” está gramaticalmente correta.
É(são) incorreta(s) a(s) afirmação(ões):
a) II e III.
b) I e III.
c) Apenas I.
d) Apenas II.
9-Assinale a alternativa em que a partícula “se” exerce a mesma função que a presente nesta
frase: “Foi-se embora de vez”.
a) Gabriel machucou-se com a faca.
b) Confia-se em teorias absurdas.
c) Construiu-se um altar em poucas semanas.
d) Passaram-se os anos e o sucesso aumentava.
10-Assinale a alternativa incorreta, segundo o padrão culto da Língua Portuguesa:
a) Há celebridades com quem não simpatizo.
b) O filme a que assistimos era ótimo.
c) Lembrei-me de seu endereço.
d) Ele aspirava o cargo de diretor.

Conhecimentos Gerais
11-“Uma operação militar dos Estados Unidos realizada em agosto de 2022 no _____________
matou o principal líder da(o) _____________, Ayman al-Zawahiri, segundo autoridades militares
em Washington. Tido como um dos coordenadores dos ataques de 11 de Setembro, era
procurado pelos americanos há mais de duas décadas. O ataque em Cabul foi feito usando com
um drone.” Preenche corretamente as lacunas, respectivamente:
a) Afeganistão - Al Qaeda.
b) Síria - Al Qaeda.
c) Cabul – Talibã.
d) Paquistão – Ira.
12-Sobre a Operação Resgate II, pode-se afirmar que:
a) É a maior ação conjunta no país com a finalidade de combater o trabalho análogo ao de
escravo e o tráfico de pessoas, integrada pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) do
Ministério do Trabalho e Previdência, Ministério Público do Trabalho (MPT), Ministério Público
Federal (MPF), Defensoria Pública da União (DPU), Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária
Federal (PRF).

b) É a maior ação conjunta no país com a finalidade de combater o uso de drogas no Brasil. Ela
foi criada primeiramente para combater a cracolândia em São Paulo.
c) É a maior ação conjunta no país com a finalidade de combater o tráfico de entorpecentes
principalmente nas favelas brasileiras.
d) É a maior ação conjunta no país com a finalidade de diminuir a fome no Brasil. As prefeituras
cadastraram as pessoas com dificuldades para receberem cestas básicas e vales gás.
13-A Polícia Federal prendeu na manhã de 06 de agosto de 2022, três suspeitos de participação
na ocultação dos corpos do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira em uma
operação no Amazonas. A corporação cumpriu sete mandados de prisão preventiva, entre eles
dois contra Amarildo Costa de Oliveira, conhecido como Pelado, e Ruben Dario da Silva Villar, o
Colômbia, que já estavam detidos. Qual a motivação do crime segundo a investigação?
a) Tráfico de drogas.
b) Discussão banal.
c) Indícios de que Colômbia seria líder e financiador de uma associação criminosa armada
dedicada à prática da pesca ilegal na região do Vale do Javari.
d) Escravidão dos índios que moram na região.
14-O mundo registra boas notícias, em novas soluções para câncer como a imunoterapia e a
terapia-alvo. No mundo, qual o câncer que mais mata?
a) Câncer do pulmão.
b) Câncer de mamas.
c) Câncer de intestino.
d) Câncer de próstata.
15-Segundo o Ministério da Saúde, de acordo com as evidências mais atuais, o SARS-CoV-2, da
mesma forma que outros vírus respiratórios tem como meios de transmissão:
I. A transmissão por contato é a transmissão da infecção por meio do contato direto com uma
pessoa infectada (por exemplo, durante um aperto de mão seguido do toque nos olhos, nariz ou
boca), ou com objetos e superfícies contaminados (fômites).
II. A transmissão por gotículas é a transmissão da infecção por meio da exposição a gotículas
respiratórias expelidas, contendo vírus, por uma pessoa infectada quando ela tosse ou espirra,
principalmente quando ela se encontra a menos de 1 metro de distância da outra.
III. A transmissão por aerossol é a transmissão da infecção por meio de gotículas respiratórias
menores (aerossóis) contendo vírus e que podem permanecer suspensas no ar, serem levadas
por distâncias maiores que 1 metro e por períodos mais longos (geralmente horas).
Estão corretas as afirmativas:
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) todas afirmativas estão corretas.
16-O dia 05 de agosto foi escolhido como o Dia Nacional da Saúde:
I. em homenagem ao nascimento do médico e sanitarista Oswaldo Cruz.
II. pela descoberta da cura da Aids.
III. pela descoberta da cura da hanseníase.
IV. pela descoberta da vacina contra varíola dos macacos.
São corretas as afirmativas:
a) I, II e IV.
b) II, III, IV e V.
c) I, II, III e IV.
d) todas afirmativas estão corretas.

17-De acordo com a Lei Orgânica do município de Queluz, o Prefeito poderá licenciar-se:
I- para tratar, sem remuneração, de interesse particular, por período não superior a sessenta dias
corridos.
II- em missão oficial de representação do Município.
III- quando impossibilitado do exercício do cargo, por motivo de doença devidamente comprovada.
IV- para gozo de férias, em período não superior a trinta dias por ano.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.
a) São corretas apenas as afirmativas I e III.
b) São corretas apenas as afirmativas II e III.
c) São corretas apenas as afirmativas II, III e IV
d) Todas as alternativas estão corretas

18-De acordo com a Lei Orgânica do município de Queluz ,compete privativamente ao Prefeito
Municipal a iniciativa das leis que versem sobre:
I – regime jurídico dos servidores.
II – criação de cargos, empregos e funções na administração direta e autárquica do Município, ou
aumento de sua remuneração.
III – orçamento anual, diretrizes orçamentárias e plano plurianual.
IV – criação, estruturação e atribuições dos órgãos da Administração direta do Município.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.
a) São corretas apenas as afirmativas I e III.
b) São corretas apenas as afirmativas II e III.
c) São corretas apenas as afirmativas II, III e IV.
d) Todas as alternativas estão corretas.
19- _____________é um tipo de _____________ projetado para não ser detectado no dispositivo
infectado, ele pode monitorar praticamente todas as atividades do usuário sem que o mesmo
tenha conhecimento. Com relação a segurança na internet as lacunas correspondem
respectivamente a:
a) malware e spyware
b) phishing e malware
c) spyware e malware
d) malware e phishing

20-Sobre tipos de discos de armazenamento de dados do computador Hard Disk Drive (HDD) e
Solid State Drive (SSD) análise:
I. O disco de SSD tem um valor mais alto comparado ao HDD.
II. Tanto o SSD quanto o HDD utilizam processos mecânicos para gravar e ler arquivos.
III. O HDD é mais resistente a impactos que o SSD.
Esta correto o contido em:
a) apenas I.
b) apenas I e II.
c) apenas II e III.
d) apenas I e III.

Conhecimentos Específicos
Responda as 4 questões abaixo de acordo com a Lei nº 714/16 que institui o Código de Posturas
do Município de Queluz:

21-Assinale a afirmativa correta:
a) Serão dispensadas da apresentação do projeto de arquitetura e do alvará de construção,
dentre outras, uma cobertura com área de construção de até 30 (trinta) metros quadrados, sem
vedação lateral em pelo menos 50% (cinquenta por cento) do perímetro, ao nível do solo.
b) A dispensa da apresentação do projeto de arquitetura e do alvará de construção desobriga o
responsável do cumprimento das normas de ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e
da legislação aplicável.
c) Não poderá ser concedida carta de habite-se parcial.
d) Todo terreno com frente para logradouro público pavimentado deverá ser dotado de passeio
em toda extensão da testada e fachada no alinhamento existente ou projetado.

22-A demolição, parcial ou total, de obras poderá ser aplicada nos seguintes casos:
I. Quando as obras forem julgadas em risco, através de laudo de vistoria, por sua segurança e
estabilidade, e o proprietário ou profissional ou firme responsável se negar a adotar as medidas
de segurança ou a fazer as reparações necessárias ou ainda quando o laudo indicar a
necessidade de imediata demolição por risco iminente de desmoronamento.
II. Quando se tratar de construção não licenciada em logradouro público ou imóvel público
municipal.
III. Quando muro, cerca ou similares fecharem o logradouro público.
IV. Quando o passeio for construído fora das normas.
V. Quando se tratar de estrutura não licenciada de fixação, sustentação ou acréscimo mobiliário
urbano.
São corretas as afirmativas:
a) I, III e V.
b) II, III e IV.
c) I, II, IV e V.
d) todas afirmativas estão corretas.

23-Sobre o meio ambiente, assinale a afirmativa INCORRETA:
a) As atividades que de forma direta ou indireta prejudicam a fauna, a flora, a utilização dos
recursos naturais, disseminam resíduos, sendo potencialmente nocivas à saúde, á segurança e
ao bem-estar público, devem ser coibidas exclusivamente por órgãos estatais e federais.
b) As autoridades municipais incumbidas da fiscalização e inspeção para fins de controle de
poluição ambiente têm livre acesso às instalações particulares e públicas localizadas dentro do
território do município e que possam causar danos ao meio ambiente e saúde pública.
c) Poderá haver podas de galhos e de raízes quando as árvores se mostrem inadequadas ao
bem-estar público ou ao bom funcionamento dos equipamentos públicos.
d) O plantio de árvores em vias públicas pelos munícipes deve ser efetuado com a orientação do
órgão municipal responsável, pois caso seja constato que o plantio foi realizado de forma
inadequada o munícipe deverá arcar com os custos decorrentes dos serviços de substituição da
espécie e com os danos que isso causar.

24-Não pode haver impedimentos e embaraços ao livre trânsito, de pedestres ou veículos nas
ruas, praças, passeios, estradas e caminhos públicos, exceto para efeito de obras, eventos, feiras
livres ou quando exigências policiais determinarem ou houver comprovada necessidade a juízo da
Prefeitura. Se o responsável mantiver material depositado em via pública, infringindo as normas
desde código, a Prefeitura:
a) providenciará a remoção e cobrará do infrator multa cominada.
b) providenciará a remoção e cobrará do infrator os custos dos serviços além da multa cominada.
c) providenciará a remoção e cobrará do infrator os custos dos serviços, acrescidos de 20% (vinte
por cento) a título de taxa de administração, além da multa cominada.
d) providenciará a remoção e cobrará do infrator os custos dos serviços, acrescidos de 30% (trinta
por cento) a título de taxa de administração, além da multa cominada.
25-De acordo com a Lei Orgânica de Queluz é garantido a participação popular nas decisões do
Município, no aperfeiçoamento democrático de suas instituições e na fiscalização de seus órgãos,
que se dará através de audiências públicas, conselhos populares, do livre acessos as
informações, e demais formas previstas em lei, e ainda mediante:
a) plebiscito; referendo e iniciativa legislativa popular para propor projeto de lei.
b) plebiscito; referendo e votação secreta.
c) iniciativa legislativa particular para propor projeto de lei e votação pública.
d) votação extensiva; votação aberta e votação pública.
26-Ainda de acordo com a Lei Orgânica de Queluz, é INCORRETO afirmar que:
a) O Município poderá ceder seus bens a outros entes públicos, inclusive os da administração
indireta, desde que atendido o interesse público.
b) O órgão competente do Município será obrigado independentemente de despacho de qualquer
autoridade, a abrir inquérito administrativo e a propor, se for o caso, a competente ação civil e
penal contra qualquer servidor, sem que forem apresentadas denúncias contra o extravio ou
danos de bens municipais.
c) O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores, os Secretários e Diretores equivalentes e os
servidores municipais, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio, ou ainda,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive por
adoção, não poderão contratar com o Município. Incluem-se nesta proibição os contratos cujas
cláusulas sejam uniformes para todos os interessados.
d) As entidades prestadoras de serviços públicos são obrigadas, pelo menos uma vez por ano, a
dar ampla divulgação de suas atividades, informando, em especial, sobre planos de expansão,
aplicação de recursos financeiros e a realização de programas de trabalho.
27- Em relação à eficácia da lei no tempo e no espaço, é INCORRETO afirmar que:
a) A lei começa a vigorar em todo país 45 (quarenta e cinco) dias depois de oficialmente
publicada, salvo disposição contrária.
b) A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das existentes, não revoga
nem modifica a lei anterior.
c) A lei destinada à vigência temporária terá vigor até que outra a revogue.
d) Aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário, quanto aos bens móveis que ele
trouxer ou se destinarem a transportes para outros lugares.
28- Julgue as seguintes afirmativas sobre contratos e seus princípios fundamentais:
I. Contrato é o acordo de vontades que tem, por fim, criar, modificar ou extinguir direitos. Constitui
fonte de obrigação e o mais expressivo modelo de negócio jurídico bilateral.
II. O princípio da autonomia da vontade é absoluto e não é limitado pelo princípio da supremacia
da ordem pública.

III. O princípio da boa-fé exige que as partes se comportem de forma correta não só durante a
tratativa mas como também durante a formação e o cumprimento do contrato.
São corretas as afirmativas:
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) todas afirmativas estão corretas.
29-Atividade da Administração Pública que condiciona ou restringe o uso de bens, o exercício de
direitos e a prática de atividades privadas, com vistas a proteger os interesses gerais da
coletividade. Trata-se:
a) do poder normativo.
b) do poder regulamentar.
c) do poder de polícia.
d) do poder disciplinar.
30-Sobre a aquisição de bens pelo poder público, a aquisição contratual pode ocorrer por meio
de:
a) compra e venda; permuta.
b) desapropriação; usucapião.
c) cessão natural; perda de bens.
d) testamento e herança vacante; reversão de bens.

