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MÓDULO I
Língua Portuguesa
1
O jornal A Tarde publicou as duas manchetes esportivas a seguir.
Bahia cai para o Atlético-MG e acaba
com chance de vaga na Libertadores
Vitória perde para Atlético-PR e se complica
na luta contra o rebaixamento
Sobre essas duas manchetes, assinale a opção que apresenta a
afirmativa correta.
(A) A estruturação dos textos se dirige aos “iniciados” no futebol.
(B) A gravidade das derrotas é apresentada como equivalente.
(C) O verbo “cair” pertence à linguagem denotativa.
(D) Uma das siglas representativas de estados está errada.
(E) O jornal mostra parcialidade na informação prestada.

2
“Muito se tem falado de conservação do meio ambiente, mas não
se criou ainda a consciência de que o planeta precisa
urgentemente de nossos cuidados.”
(Brasil Escola)

Assinale a opção que indica os termos que, nesse segmento do
texto, desempenham a mesma função sintática.
(A) de conservação / do meio ambiente
(B) de que o planeta precisa urgentemente / de nossos cuidados
(C) de conservação / de nossos cuidados
(D) de que o planeta precisa urgentemente de nossos cuidados /
do meio ambiente
(E) de conservação / de que o planeta precisa

3
A revista Veja, em 30/03/2016, publicou a seguinte manchete:
Comida desperdiçada na América Latina
reduziria 37% da fome do mundo
Cerca de 348 mil toneladas de alimentos
são perdidas por dia na região.
Sobre os componentes do texto dessa manchete, assinale a
afirmativa correta.
(A) Se a América Latina não desperdiçasse tantos alimentos,
acabaria a fome no mundo.
(B) A principal crítica do texto se dirige ao atraso cultural e
econômico da América Latina.
(C) A expressão “cerca de” indica precisamente a quantidade de
alimentos desperdiçada.
(D) Em todo o texto há a identificação clara do responsável pelo
desperdício de alimentos.
(E) A forma verbal “reduziria” indica uma possibilidade, e não
uma certeza.

Um dos temas de discussão mais frequentes na atualidade é o
das vantagens e desvantagens da redução da maioridade penal.
Assinale a opção que apresenta um argumento que pode ser
considerado desfavorável a essa redução.
(A) A redução protegeria os jovens do aliciamento do tráfico, que
tem recrutado menores para a prática de crimes.
(B) O sistema prisional brasileiro apresenta situação caótica.
(C) A impunidade gera o aumento da violência.
(D) A opinião pública brasileira apoia a redução.
(E) A legislação brasileira deve alinhar-se à de países
desenvolvidos.

5
Violência, participação e democracia
“Manifestações públicas constituem um dos aspectos essenciais
da vida democrática. Um regime político que é incapaz de tolerar
a livre manifestação da população – inclusive a que contraria os
ocupantes do poder – não pode ser considerado democrático.
Historicamente, os regimes democráticos se consolidam quando a
luta política deixa de ser o arriscado jogo do tudo ou nada e se
institucionaliza como parte do cotidiano da sociedade.”
Folha de São Paulo, 14/6/2014.
Esse trecho apresenta uma série de pensamentos de caráter
democrático, à exceção de um. Assinale-o.
(A) A luta política não deve ter caráter radical.
(B) As manifestações públicas devem ser normalmente aceitas.
(C) O poder político deve tolerar manifestações opostas.
(D) A luta política não deve fazer parte do cotidiano social.
(E) A violência não deve ser empregada contra manifestações.

6
“A redução da maioridade penal é urgente, pois, como mostram
as pesquisas de opinião, 98% da nossa população apoia a redução
da maioridade penal.”
Nesse caso, a opinião expressa está apoiada em um argumento
(A) autoritário.
(B) narrativo.
(C) causal.
(D) opinativo.
(E) tendencioso.

7
“Ler é importante porque leva a pessoa a ter contato com várias
ideias diferentes (dos autores), adquirindo assim uma visão mais
ampla do mundo e dos conflitos que envolvem a humanidade e a
sociedade. Quando se tem uma visão mais ampla, se tem
também mais material para formar as próprias ideias e resolver
de melhor forma os próprios problemas.”
brunokabuki.blogspot.com/2019/

A relação lógica entre os dois segmentos sublinhados é a de
(A) simultaneidade temporal.
(B) causa e consequência.
(C) proporcionalidade.
(D) comparação desproporcional.
(E) condição.
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“Ler é importante porque leva a pessoa a ter contato com várias
ideias diferentes (dos autores), adquirindo assim uma visão mais
ampla do mundo e dos conflitos que envolvem a humanidade e a
sociedade. Quando se tem uma visão mais ampla, se tem
também mais material para formar as próprias ideias e resolver
de melhor forma os próprios problemas.”

A respeito das manchetes do jornal A Tarde transcritas a seguir,
assinale a que não utiliza linguagem figurada.
(A) “Judô do Brasil passa em branco no 2º dia de disputas em
Haia”.
(B) “Neymar e Cavani minimizam jogo ‘pesado’ em amistoso”.
(C) “Homens armados roubam supermercado e levam celulares”.
(D) “Ex de Safadão anuncia que será musa da Grande Rio”.
(E) “Lotérica é assaltada e assaltantes usam reféns como
escudo”.

brunokabuki.blogspot.com/2019/

Segundo o texto, a leitura
(A) faz os autores entrarem em contato com várias ideias.
(B) obriga os leitores a terem uma visão mais ampla do mundo.
(C) torna menos compreensíveis os conflitos do mundo.
(D) fornece ferramentas para a formação de nossas ideias.
(E) minimiza os problemas que enfrentamos.

9
Em 18 de novembro de 2011, o jornal A Tarde publicou a
seguinte manchete:
“‘Babas’ roubam espaço de banhistas na orla de Salvador”.
Sobre os componentes da manchete, assinale a afirmativa
incorreta.
(A) O emprego do verbo “roubar” mostra uma visão negativa da
ação praticada.
(B) A linguagem utilizada mostra traços de coloquialidade.
(C) A mensagem traz implícita a ideia de que os banhistas têm
direito a certo espaço na orla.
(D) O vocábulo ‘babas’ traz aspas para indicar um sentido
diferente do usual.
(E) A manchete é construída de forma não opinativa, como
recomenda a informação jornalística.

10
“A ideia de que a natureza existe para servir o homem seria
apenas ingênua, se não fosse perigosamente pretensiosa.
Essa crença lançou raízes profundas no espírito humano,
reforçada por doutrinas que situam corretamente o Homo
Sapiens no ponto mais alto da evolução, mas incidem no equívoco
de fazer dele uma espécie de finalidade da criação. Pode-se dizer
com segurança que nada na natureza foi feito para alguma coisa,
mas pode-se crer em permuta e equilíbrio entre seres e coisas”.

13
Nas opções a seguir, a primeira oração foi reescrita de modo a
dar-se a ela um caráter genérico, com a utilização da partícula se.
Assinale a opção em que isso foi feito de forma gramaticalmente
incorreta.
(A) Todo mundo viu a morte de perto. / Viu-se a morte de perto.
(B) As pessoas reclamam de tudo. / Reclama-se de tudo.
(C) Muita gente pensa o contrário de todos. / Pensa-se o
contrário de todos.
(D) Muitas pessoas não respeitam os horários. / Desrespeitam-se
os horários.
(E) Todos cometem as mesmas falhas. / Comete-se as mesmas
falhas.

14
Assinale a opção que indica a frase em que não ocorre a relação
de causa e consequência.
(A) Apesar das chuvas, as ruas não amanheceram alagadas.
(B) Em virtude da crise, o comércio está vendendo menos.
(C) Muitas pessoas deixaram de viajar em função do mau tempo.
(D) As necessidades econômicas geram muitos problemas.
(E) A violência resulta, muitas vezes, da ignorância.

Lisboa, Luiz Carlos, Olhos de ver; ouvidos de ouvir. Ed. DIFEL. 2013.

As opções a seguir apresentam uma série de palavras e
expressões do campo semântico da religiosidade, à exceção de
uma. Assinale-a.
(A) Olhos de ver; ouvidos de ouvir.
(B) Essa crença lançou raízes profundas.
(C) ... uma espécie de finalidade da criação.
(D) ... reforçada por doutrinas.
(E) ... nada na natureza foi feito para alguma coisa.

11
Quando procuramos evitar afirmações de certeza absoluta,
empregamos expressões de possibilidade. Assinale a opção que,
ao contrário, expressa certeza.
(A) A Terra deve tornar-se um planeta desabitado.
(B) É muito provável que a gasolina suba de preço.
(C) Sabe-se que o desemprego é o pior de nossos problemas.
(D) O Brasil, provavelmente, crescerá mais em 2019.
(E) Existe a possibilidade de nosso país ficar mais rico.
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15

Manoel, Augusto, Joaquim, Carlos e Valdo marcaram hora e lugar
para uma reunião. Todos chegaram, mas em horários
ligeiramente diferentes.
Sabe-se que:

Um hospital realizou um concurso oferecendo vagas para os
cargos de técnico em enfermagem e de administração hospitalar.
Inscreveram-se 120 candidatos, sendo que o número de
mulheres foi o dobro do número de homens.
O quadro incompleto a seguir mostra os números de candidatos
aos dois cargos:
Técnico em
enfermagem
Homens
Mulheres

Administração
hospitalar

12
35

O número total de candidatos para técnico em enfermagem era
de
(A) 57.
(B) 59.
(C) 61.
(D) 63.
(E) 65.

16
Quando José tinha 8 anos, seu irmão tinha a metade da idade
dele. Hoje, José tem 56 anos; a idade de seu irmão é de
(A) 23 anos.
(B) 28 anos.
(C) 33 anos.
(D) 42 anos.
(E) 52 anos.

• Augusto chegou antes de Valdo e de Joaquim, mas não foi o
primeiro a chegar.
• Valdo chegou depois de Joaquim, mas não foi o último a
chegar.
• Carlos chegou antes de Valdo.
É correto concluir que
(A) Carlos foi o segundo a chegar.
(B) Manoel foi o último a chegar.
(C) Augusto foi o terceiro a chegar.
(D) Joaquim foi o último a chegar.
(E) Valdo foi o terceiro a chegar.

20
Sílvio, Robson e Túlio estão em uma fila, nessa ordem, ou seja,
Robson está atrás de Sílvio e Túlio está atrás de Robson.
Sabe-se que:
• Robson está no meio da fila, ou seja, há tantas pessoas na
frente dele como atrás dele.
• Há 7 pessoas entre Sílvio e Robson.
• Há 10 pessoas entre Robson e Túlio.
• Sílvio é o 12º da fila.
Nessa fila, o número de pessoas atrás de Túlio é
(A) 6.
(B) 7.
(C) 8.
(D) 9.
(E) 10.

17
Considerando que a afirmação “Nenhum pescador sabe nadar”
não é verdadeira, é correto concluir que
(A) “Há, pelo menos, um pescador que sabe nadar”.
(B) “Quem não é pescador não sabe nadar”.
(C) “Todos os pescadores sabem nadar”.
(D) “Todas as pessoas que sabem nadar são pescadores”.
(E) “Ninguém que sabe nadar é pescador”.

18
Certo arquiteto planejou colocar no aeroporto da cidade uma
faixa muito comprida com as seguintes letras em sequência,
mantendo sempre o mesmo padrão:
SALVADORBAHIASALVADORBAHIASALVADORBA...
A 500ª letra dessa sequência é
(A) A.
(B) L.
(C) D.
(D) S.
(E) V.

21
Os cinco times de futebol de certo município disputarão um
torneio em que cada time jogará uma vez com cada um dos
outros times.
O número de partidas que serão realizadas é
(A) 8.
(B) 9.
(C) 10.
(D) 15.
(E) 20.

22
50 atletas estão treinando e todos usam bermuda e camiseta do
mesmo modelo, mas com cores diversas. Entre esses atletas há
20 com bermudas brancas, 25 com camisetas brancas e 12 com
bermudas e camisetas brancas.
Assinale a opção que indica o número de atletas que não estão
vestindo nenhuma peça branca.
(A) 5.
(B) 13.
(C) 15.
(D) 17.
(E) 20.
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Em um ano não bissexto, quando o primeiro dia do ano cai em
um sábado, o último dia de fevereiro cairá em uma
(A) segunda-feira.
(B) terça-feira.
(C) quarta-feira.
(D) quinta-feira.
(E) sexta-feira.

Usando o MS Excel 2016 BR, um usuário quer calcular a potência
do conteúdo da célula B1 na figura a seguir, elevado ao conteúdo
da célula B2, e armazenar o resultado na célula B3.

24
Uma queijaria produz 1 kg de queijo curado com 7,5 litros de leite
de cabra. A quantidade desse tipo de queijo que pode ser
produzida com 360 litros de leite de cabra é
(A) 46 kg.
(B) 48 kg.
(C) 50 kg.
(D) 52 kg.
(E) 54 kg.

Assinale a opção que indica a fórmula que tem de ser digitada na
célula B3.
(A) 2^4
(B) 2**4
(C) =B1^B2
(D) B1^B2
(E) =2^4

28

Noções de Informática
25
Observe a figura a seguir extraída do Explorador de Arquivos
(Windows Explorer) do MS Windows 10 BR.

Nesse contexto, um clique sobre a pequena seta para cima fará
com que o Explorador de Arquivos
(A) mostre o conteúdo da última pasta visitada.
(B) mostre o conteúdo da pasta “Java”.
(C) abra uma lista dos locais recentes.
(D) mostre o conteúdo da pasta “Dados (D:)”.
(E) faça o upload do conteúdo da pasta atual para a nuvem.

26
Um usuário tem rodando em sua máquina o Windows 10 BR com
somente o pacote de idioma Português (Brasil) instalado. Em
viagem aos Estados Unidos, este usuário adquiriu um novo
teclado para o computador, mas, ao retornar e instalar o novo
teclado, ao pressionar a tecla ponto e vírgula surge na tela uma
cedilha.
Para solucionar esse problema o usuário deve
(A) adicionar o teclado apropriado nas Opções de Idioma do
Português (Brasil).
(B) alterar o idioma de exibição do Windows.
(C) instalar um adaptador de teclado na porta USB.
(D) baixar um novo driver para o teclado da página do fabricante.
(E) instalar um novo pacote de idiomas e, em seguida, alterar o
idioma de exibição do Windows.

O uso de estilos no MS Office 2016 BR permite
(A) alterar rapidamente a formatação de partes de um
documento baseadas em um mesmo estilo.
(B) aplicar um conjunto predefinido de cores, fontes e plano de
fundo aos slides de um documento do PowerPoint.
(C) controlar todas as alterações feitas em um documento.
(D) inserir um índice de autoridades no documento.
(E) utilizar conteúdo e elementos de design como ponto de
partida para criar um documento.

29
Assinale a opção que indica, no MS Excel 2016 BR, a tecla (ou a
combinação de teclas) utilizada para atualizar os cálculos.
(A) Ctrl+<espaço>.
(B) Esc.
(C) F9.
(D) SysRq.
(E) Tab.

30
Uma regra bastante usada entre as editoras de livros diz que um
livro contém 25 linhas por página e 60 caracteres por linha.
Suponha que você quer armazenar, na forma de texto não
compactado, o conteúdo de quatro livros de 500 páginas
contendo apenas texto, e que um dos dispositivos a seguir será
usado exclusivamente para essa finalidade.
Assinale a opção que indica o dispositivo que oferece espaço
suficiente para a tarefa com o menor desperdício de espaço livre.
(A) Disquete de 360 KB.
(B) Disquete de 1.44 MB.
(C) CD-R de 650 MB.
(D) DVD-R de 4.7 GB.
(E) Disco rígido de 1 TB.
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No Windows 10 BR, é possível criar uma imagem do sistema para
restaurar o computador se, por exemplo, o disco rígido parar de
funcionar.
Usando essa imagem, é possível recuperar
I. contas de usuários.
II. aplicativos instalados.
III. configurações do Windows.
Está correto o que se afirma em
(A) II, somente.
(B) I e II, somente.
(C) I e III, somente.
(D) II e III, somente.
(E) I, II e III.

Maria, vereadora recém-eleita para a Câmara Municipal de
Salvador, consultou sua assessoria sobre a natureza da norma
que detalharia a forma de realização da eleição da Mesa da
respectiva Casa Legislativa.
A assessoria, com base no que dispõe a Lei Orgânica do Município
de Salvador, respondeu corretamente que essa norma é
(A) o regimento interno, cuja elaboração compete
privativamente à Câmara Municipal.
(B) uma lei ordinária, de iniciativa privativa do Prefeito
Municipal, a ser aprovada pela Câmara Municipal.
(C) uma lei complementar, de iniciativa privativa do Prefeito
Municipal, a ser aprovada pela Câmara Municipal.
(D) um decreto legislativo, a ser aprovado pela Câmara
Municipal.
(E) uma medida provisória, a ser editada privativamente pelo
Prefeito Municipal, com posterior aprovação do Legislativo.

32
Analise o ícone a seguir extraído da Guia Página Inicial no MS
Word 2016 BR:

Assinale a opção que indica a função desse ícone.
(A) Cor da Fonte.
(B) Estilos.
(C) Limpar Formatação.
(D) Pincel de Formatação.
(E) Realce.

Legislação Institucional
33
Alberto, vereador no Município de Salvador, durante passeata
realizada pelas ruas do Município, atribuiu a prática de crime ao
vereador Bruno, em situação relacionada ao exercício da função.
Com isso, ofendeu a honra deste último em público.
Considerando o disposto na Lei Orgânica do Município de
Salvador, é correto afirmar que o vereador Alberto
(A) pode ser responsabilizado pelo vereador Bruno, pois a
atribuição de crime é proibida pela ordem jurídica.
(B) pode ser responsabilizado por Bruno, o que pressupõe que a
Câmara, previamente, afaste a sua imunidade.
(C) pode ser responsabilizado por Bruno, pois só seria inviolável
por opiniões, palavras e votos proferidos na Câmara.
(D) não pode ser responsabilizado, pois vereadores não podem
ser acusados da prática de atos ilícitos.
(E) não pode ser responsabilizado pelo vereador Bruno, pois é
inviolável, nesse caso, por suas opiniões, palavras e votos.

35
Antônio acumulava dois cargos de provimento efetivo no
Município de Salvador, não se enquadrando nas situações de
acumulação lícita previstas na Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988.
À luz da disciplina estabelecida pela Lei Complementar nº 1/1999
do Município de Salvador, é correto afirmar que, apurada a
acumulação proibida em processo administrativo, Antônio
(A) perderá ambos os cargos em qualquer caso, mas não
precisará restituir os valores recebidos.
(B) permanecerá em ambos os cargos caso já tenha decorrido o
prazo de 5 anos desde a última investidura.
(C) perderá os cargos que venha exercendo e restituirá os valores
recebidos irregularmente apenas se estiver de má-fé.
(D) perderá apenas o cargo que assumiu por último, desde que
demonstrada a sua boa-fé.
(E) poderá optar, em qualquer caso, por um dos cargos em
qualquer caso, não precisando restituir os valores recebidos.

36
A autoridade competente, preocupada com o estado de saúde de
Joaquim, servidor público do Município de Salvador, determinou
que ele se submetesse a inspeção médica. Joaquim, no entanto,
negou-se a cumprir essa determinação injustificadamente.
Em razão do ocorrido, foi determinada a instauração de processo
administrativo disciplinar, que comprovou a plena veracidade da
narrativa acima.
Considerando os termos da Lei Complementar nº 1/1999 do
Município de Salvador, é correto afirmar que Joaquim pode
sofrer a sanção disciplinar de
(A) disponibilidade.
(B) advertência.
(C) suspensão.
(D) demissão.
(E) censura.
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Após ampla discussão, a Câmara Municipal de Salvador aprovou o
projeto de lei nº X1, o qual veio a ser vetado pelo Prefeito
Municipal sob o fundamento de ser inconstitucional.
À luz da sistemática estabelecida na Lei Orgânica do Município de
Salvador, é correto afirmar que o veto do Prefeito Municipal
somente pode ser rejeitado
(A) pelo sucessor do Prefeito.
(B) pela Câmara Municipal.
(C) pelo Poder Judiciário.
(D) pelo próprio Prefeito.
(E) pelo Ministério Público.

João, servidor público do Município de Salvador, ao receber o
contracheque do mês, constatou que, além de receber seu
vencimento regular, também recebera (I) indenizações;
(II) auxílios; (III) gratificações; e (IV) adicionais.
Considerando a sistemática estabelecida pela Lei Complementar
nº 1/1999 do Município de Salvador, é correto afirmar que
podem ser incorporadas ao vencimento, nos casos e condições
fixados em lei, as parcelas referidas em
(A) I, II e III, somente.
(B) I e IV, somente.
(C) II, III e IV, somente.
(D) III e IV, somente.
(E) I e II, somente.

38
Em razão das férias de Pedro, ocupante de cargo em comissão no
Município de Salvador, Maria, também servidora, precisou
substituí-lo por 10 (dez) dias consecutivos.
À luz da Lei Complementar nº 1/1999 do Município de Salvador, é
correto afirmar que uma substituição dessa natureza
(A) não dá direito ao recebimento de qualquer diferença
remuneratória.
(B) somente daria direito ao recebimento de diferença
remuneratória caso a substituição alcançasse 30 dias
consecutivos.
(C) somente daria direito ao recebimento de diferença
remuneratória caso a substituição alcançasse 15 dias.
(D) dá direito ao recebimento da diferença remuneratória, pois
se estendeu por 10 dias consecutivos.
(E) dá direito ao recebimento da diferença remuneratória, caso
Pedro concorde, pois será descontado do respectivo valor.

39
João, servidor público estável do Município de Salvador, ocupava
o cargo de provimento efetivo X. Após regular aprovação em
concurso público, passou a ocupar o cargo Y. Ocorre que o cargo
Y estava vago em razão da demissão de Pedro, que voltou a
ocupá-lo por força de decisão judicial. Em razão desse estado de
coisas, foi determinado o retorno de João ao cargo inicialmente
ocupado, que ainda estava vago.
Considerando a sistemática da Lei Complementar nº 1/1999 do
Município de Salvador, esse retorno é denominado de
(A) aproveitamento.
(B) reintegração.
(C) reversão.
(D) recondução.
(E) remoção.

MÓDULO II
Conhecimentos Específicos
41
Evandro atravessava uma avenida movimentada quando um
ônibus em alta velocidade não respeitou o sinal de pedestre e
chocou-se contra ele. Após cinco dias de internação, o médico
comunicou à família de que o acidentado ficará, provavelmente,
em estado de coma permanente, apesar do funcionamento da
sua atividade cerebral.
Em razão disto, os pais de Evandro optam por transferi-lo para a
casa deles, adaptando instalações para que seja possível mantêlo ligado aos aparelhos que lhe mantém a vida.
Segundo o Código Civil, Evandro é considerado
(A) relativamente incapaz.
(B) absolutamente incapaz.
(C) plenamente capaz.
(D) naturalmente morto.
(E) morto presumido.

42
Na noite do dia 09 de janeiro de 2019, um forte deslizamento de
terra causou grande destruição em região residencial de
Salvador. Mariana, seu cônjuge Carlos e as duas filhas, Carla e
Paula, estavam em sua casa, a qual foi atingida pelo referido
deslizamento e destruída por completo.
Após dois meses de buscas, os trabalhos foram encerrados e os
corpos não foram encontrados. Desconfia-se que os corpos da
família foram levados pela enxurrada para o rio que passava logo
abaixo da construção destruída e não foi possível localizá-los.
Diante desta situação, é correto afirmar que
(A) é viável a declaração de morte natural de todos os membros
da família.
(B) todos os membros da família, a partir do momento do
desaparecimento, podem ser declarados presumidamente
mortos pelo Corpo de Bombeiros.
(C) poderá ser declarada a morte presumida por sentença, pela
extrema probabilidade de morte de todos os membros da
família, após findas as buscas e averiguações.
(D) a morte presumida, que pode ser declarada por sentença,
somente o será após o decreto de ausência.
(E) mesmo antes de esgotadas as buscas e averiguações poderá
ser declarada a morte presumida.

Agente de Fiscalização Municipal na área de qualificação de Agente de Fiscalização do Meio Ambiente e
Serviços Públicos

Τ1

Tipo 4 – Cor AZUL – Página 8

Prefeitura Municipal do Salvador

FGV – Projetos

43

46

Maria, 16 anos, que namora Rafael, perdeu seus pais em acidente
aéreo ocorrido em janeiro de 2019. Júlio, amigo do casal falecido,
havia sido indicado, por testamentos deixados pelos pais, para o
exercício da tutela de Maria.
Acerca da capacidade de Maria, considerando que a tutela já é
exercitada, assinale a afirmativa correta.
(A) Maria é representada por Júlio, em razão de sua absoluta
incapacidade.
(B) Maria adquiriu a plena capacidade em razão do namoro com
Rafael.
(C) Maria pode ser emancipada judicialmente, ouvido Júlio.
(D) A morte dos pais ocasionou a aquisição da plena capacidade
por Maria.
(E) Maria não pode ser emancipada extrajudicialmente por Júlio.

Rogério, 20 anos, é dependente químico e mantém, como
endereço, a residência de seus pais. Nos últimos dois anos foi
internado cinco vezes e sempre se retira da clínica após alguns
dias de procedimento. Por muitas vezes sai durante semanas e
não retorna à sua residência.
Quanto a Rogério, o Código Civil o qualifica como
(A) relativamente incapaz, em razão de idade.
(B) relativamente incapaz, pelo vício em tóxico.
(C) plenamente capaz.
(D) absolutamente incapaz, por falta de discernimento.
(E) pródigo, e, portanto, relativamente incapaz.

47
44
Giovanna e Carla são filhas gêmeas de Anderson. Após acidente
de trânsito, todos são levados ao hospital, mas falecem antes de
chegar ao estabelecimento.
Durante a realização do laudo médico, para confecção de
atestado de óbito, não foi possível declarar quem havia morrido
primeiro.
Conforme esta situação, é correto afirmar que
(A) O Código Civil presume que o pai morreu em momento
anterior ao da filha que nasceu primeiro.
(B) O Código Civil presume que as filhas morreram em momento
anterior ao pai.
(C) Sobre os casos em que duas ou mais pessoas morrem ao
mesmo tempo, existe uma lacuna legislativa.
(D) O Código Civil presume que o pai morreu em momento
anterior ao da filha que nasceu primeiro.
(E) Em razão do falecimento em uma mesma ocasião, sem que se
possa verificar qual óbito precedeu ao outro, presumir-se-á
simultaneidade de todos.

45
Vânia e Luiz são conviventes e genitores de Fabiana, que conta
com dezesseis anos. Ante a independência financeira de Fabiana,
conquistada em razão do ofício de influenciadora digital, Vânia e
Luiz pretendem emancipá-la. Aproveitando a oportunidade,
pretendem contrair matrimônio.
Para a regular produção de efeitos jurídicos dos atos, afirma-se
que:
(A) O casamento de Vânia e Luiz deve ser averbado no registro
público e a emancipação de Fabiana, averbada.
(B) O casamento de Vânia e Luiz deve ser registrado no registro
público, assim como o eventual divórcio.
(C) O casamento de Vânia e Luiz deverá ser registrado no registro
público, diferente do nascimento de Fabiana que foi apenas
averbado em registro público.
(D) A emancipação de Fabiana ser registrado em registro público,
assim como o casamento de Vânia e Luiz.
(E) O casamento de Vânia e Luiz deverá ser averbado em registro
público, assim como a emancipação de Fabiana.

O Decreto nº 29.921/18, editado pelo Prefeito Municipal de
Salvador, regulamenta os dispositivos da Lei Municipal nº
8.915/15 e dispõe sobre a Política Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável e institui o Cadastro Municipal de
Atividades Potencialmente Degradadoras e Utilizadoras de
Recursos Naturais - CMAPD, no Município.
Pela leitura acima, diante da natureza e do objeto do citado
decreto, é correto afirmar que o mesmo foi editado pelo Prefeito
com base no poder administrativo
(A) hierárquico, haja vista que, na qualidade de Chefe do Poder
Executivo, tem a prerrogativa de promover inovação no
ordenamento em matérias de interesse local.
(B) legislativo, na medida em que, como autoridade pública
máxima em nível municipal, a ele cabe editar os atos
infraconstitucionais tendentes a tutelar o meio ambiente.
(C) regulamentar, que é a prerrogativa de direito público que o
autoriza a editar atos gerais e abstratos para complementar a
lei e permitir a sua efetiva execução.
(D) disciplinar, eis que a ele cabe a gestão administrativa e
legislativa em nível municipal, devendo praticar os atos
normativos necessários para o atendimento do interesse
público.
(E) avocatório, haja vista que, na qualidade de Chefe do Poder
Executivo, tem a prerrogativa de trazer para si a competência
para disciplinar as matérias de interesse local que configurem
direitos fundamentais.
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João, agente de fiscalização do Município de Salvador, na área de
meio ambiente e serviços públicos, no exercício da função,
fiscalizava o exercício de atividades e veiculação de publicidade
por meio de engenhos publicitários, para garantir o cumprimento
das leis, regulamentos e normas pertinentes.
Ao verificar uma irregularidade cometida pelo particular
fiscalizado por transgressão à legislação específica, João
providenciou as pertinentes lavraturas da notificação, auto de
infração e intimação.
A conduta de João, na hipótese descrita, está calcada no poder
administrativo
(A) regulamentar, que autoriza a Administração Pública a
fiscalizar e sancionar o particular que pratica qualquer ato
tipificado como infração administrativa.
(B) disciplinar, que autoriza a Administração Pública a
regulamentar e punir o particular que causa qualquer ato que
viole o interesse público.
(C) de vinculação, que autoriza a Administração Pública a editar
atos concretos e específicos para determinar a forma como
cada particular deve exercer suas atividades
(D) de polícia, que autoriza a Administração Pública a restringir o
uso e o gozo da liberdade e da propriedade em favor do
interesse público.
(E) de hierarquia, que autoriza a Administração Pública a
restringir as atividades privadas em favor do interesse
público, independentemente de prévia lei sobre o tema.

Assinale a opção em que a conduta de um Agente de Fiscalização
Municipal de Salvador, na área de meio ambiente e serviços
públicos, é um exemplo de regular exercício do poder de polícia.
(A) É designado pelo Prefeito como membro integrante da
comissão permanente de apuração de falta disciplinar,
podendo realizar atos investigatórios no bojo do processo
administrativo disciplinar, como a interceptação de conversas
telefônicas.
(B) Realiza apreensão de materiais poluentes, bens e
mercadorias por exercício ilícito do comércio ou por
transgressão às normas municipais, lavrando notificações,
auto de infrações, e até embargando a atividade, quando
constatadas irregularidades nos locais fiscalizados.
(C) Preside inquérito policial para investigação de crime
ambiental, ocasião em que deve realizar diligências de
apuração, tais como oitiva de testemunhas, realização de
perícias ambientais e interrogatório do particular indiciado
pela prática do delito.
(D) Edita ato normativo contendo regras gerais e abstratas sobre
procedimentos administrativos a serem adotados em caso de
ilícitos ambientais, com a fixação do valor de multa para cada
tipo de dano ambiental que configure infração administrativa.
(E) Delega para outro servidor, hierarquicamente inferior na
repartição pública em que está lotado, a prática de ato
disciplinar tendente à apuração de fato que, em tese,
configure risco à segurança pública nos limites do município.

49
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De acordo com a doutrina de Direito Administrativo, é hipótese
de direta e legítima aplicação do princípio da Administração
Pública da autotutela, quando o agente público competente
(A) anula um ato administrativo anteriormente praticado, por
vício de legalidade.
(B) pratica um ato administrativo de acordo com a razoabilidade,
de acordo com padrões éticos e visando ao bem comum.
(C) edita um ato administrativo com a exposição de seus
pressupostos fáticos e de direito.
(D) trata, do ponto de vista material, igualmente os
administrados iguais e desigualmente os desiguais, na medida
de suas desigualdades.
(E) garante aos cidadãos não serem surpreendidos com atos
administrativos que promovam alterações repentinas na
ordem jurídica posta.

João, agente de fiscalização do Município de Salvador na área de
meio ambiente e serviços públicos, no exercício da função,
efetuava fiscalização ostensiva e permanente das ações de
acondicionamento,
armazenamento,
coleta,
transporte,
tratamento e destino final do entulho produzido por determinada
sociedade empresária do ramo de construção civil, que construía
um prédio novo no Município.
Apesar de verificar diversas irregularidades durante a fiscalização,
para deixar de adotar as providências administrativas e legais
aplicáveis, João recebeu propina no valor de dez mil reais do
particular interessado.
No caso em tela, a conduta de João violou, frontal e diretamente,
o princípio expresso da Administração Pública da
(A) publicidade, pois deixou de cumprir a ordem de serviço que
determinou a fiscalização e foi publicada no Diário Oficial.
(B) ampla defesa, pois deveria ter iniciado processo
administrativo antes de qualquer ato fiscalizatório.
(C) autotutela, porque, em caso de flagrante de ato ilegal, o
agente público é obrigado a aplicar as penalidades previstas
em lei.
(D) moralidade, pois se afastou da honestidade, lealdade e boafé no exercício da função pública.
(E) motivação, pois deveria fundamentar, em qualquer caso, as
razões pelas quais deixou de aplicar as sanções legais.
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Leia o fragmento a seguir.
“A doutrina de Direito Administrativo ensina que a
Administração Pública deve tratar a todos sem
favoritismos, perseguições, simpatias ou animosidades
políticas ou ideológicas”.
Assinale a opção que indica o princípio da Administração Pública,
expresso na Constituição da República, do qual decorre
diretamente o fragmento acima.
(A) Competitividade, segundo o qual todas as pessoas devem ter
as mesmas possibilidades de ingressarem no serviço público,
mediante concurso público, independentemente da idade.
(B) Publicidade, segundo o qual todos os atos administrativos
precisam ser publicados em até quinze dias, para que todos
os administrados tenham ciência.
(C) Impessoalidade, que se traduz na ideia de que a atuação do
agente público visa ao interesse da coletividade, e não a
beneficiar ou prejudicar alguém em especial.
(D) Continuidade do serviço público, que se traduz na ideia de
que os atos administrativos não podem ser interrompidos
quando houver mudança na gestão do órgão público.
(E) Seletividade, segundo o qual o poder público deve escolher,
discricionariamente, as sociedades empresárias e as pessoas
mais qualificadas para serem contratadas.

Com relação ao crime de desabamento, analise as afirmativas a
seguir e assinale V para a verdadeira e F para a falsa.
( ) O crime de desabamento é classificado pela doutrina como
de dano, exigindo que cause efetivo dano à vida, integridade
física ou patrimônio de outrem.
( ) O crime de desabamento pode ser punido na modalidade
dolosa ou na culposa.
( ) Ao crime de desabamento culposo, com resultado morte, se
aplica a pena do homicídio culposo aumentada de 1/3.
As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,
(A) F – V – F.
(B) V – F – F.
(C) F – V – V.
(D) V – V – V.
(E) V – V – F.

53
Caio, proprietário de uma farmácia, com o intuito de auferir
lucro, adquiriu de Gilberto produtos cosméticos adulterados e os
colocou à venda em seu estabelecimento.
Considerando os fatos acima, acerca do crime de falsificação,
corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins
terapêuticos ou medicinais, assinale a afirmativa correta.
(A) Gilberto poderá responder pelo crime em questão, mas não
Caio, uma vez que foi aquele o único responsável pela
adulteração do produto.
(B) Caio e Gilberto poderão responder pelo crime em questão,
ambos na modalidade dolosa, sendo aplicável, além da pena
privativa de liberdade, pena de multa.
(C) Caio e Gilberto não poderão ser punidos pelo crime, pois os
produtos adulterados não se destinavam a fins terapêuticos
ou medicinais.
(D) Caio e Gilberto poderão responder pelo crime, sendo o
primeiro na modalidade culposa e o segundo na modalidade
dolosa.
(E) Gilberto, ao realizar a venda para Caio, praticou o crime em
questão, mas Caio apenas responderá pelo mesmo delito se
algum cliente adquirir o produto adulterado de seu
estabelecimento.

55
O Código Penal, em seu Título VIII da Parte Especial, traz os
chamados Crimes contra a Incolumidade Pública, que podem ser
de perigo comum; contra a segurança dos meios de comunicação
e transporte e outros serviços públicos; ou crimes contra a saúde
pública.
Dentre os crimes contra a saúde pública destaca-se o crime de
epidemia. Em relação ao crime de epidemia, assinale a afirmativa
correta.
(A) Poderá ser praticado na forma dolosa e, caso resulte morte a
título de culpa, poderá a pena ser aplicada em dobro.
(B) É classificado pela doutrina como próprio em relação ao
sujeito ativo, somente podendo ser praticado por pessoas
com determinadas características.
(C) É punível apenas na forma dolosa, não havendo tipificação da
conduta de causar epidemia de forma culposa, ou seja, a
partir de violação do dever objetivo de cuidado.
(D) Restará configurado com a transmissão de qualquer moléstia,
ainda que não infecciosa.
(E) Tem como sujeito passivo pessoa determinada.
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Após ingerir intencionalmente bebida alcoólica, Jorge arremessa,
contra um ônibus destinado ao transporte coletivo de
passageiros, que estava estacionado e parado dentro do
terminal, uma garrafa de vidro vazia. O objeto atinge o vidro do
coletivo, mas não chega a quebrar o vidro ou causar lesão nos
três passageiros que estavam em seu interior, aguardando o
horário de saída do veículo. Ocorre que agentes públicos
presenciaram os fatos e encaminharam Jorge para Delegacia.
Considerando apenas as informações narradas, é correto afirmar
que a conduta de Jorge
(A) não configura crime de “arremesso de projétil”, tendo em
vista que o veículo não estava em movimento.
(B) não configura crime de “arremesso de projétil”, uma vez que
havia três passageiros no interior do coletivo, o que é
insuficiente para configuração da elementar “transporte
público”.
(C) configura crime de “arremesso de projétil”, sendo aplicável
causa de aumento de pena pelo fato de haver pessoas no
interior do coletivo.
(D) Não configura crime de “arremesso de projétil”, tendo em
vista que a garrafa de cerveja não pode ser considerada
“projétil”.
(E) configura crime de “arremesso de projétil”, que é punível
tanto diante da conduta culposa como dolosa do agente.

Com relação ao crime de incêndio, analise as afirmativas a seguir.
I. Não admite a forma tentada.
II. A pena será aumentada se o crime for cometido com o intuito
de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio
e se o incêndio for em casa efetivamente habitada, sendo
insuficiente, porém, para o aumento da pena, a casa ser
apenas destinada a habitação.
III. Se for colocado em perigo apenas patrimônio próprio, sem
causar risco ao patrimônio alheio, não se caracteriza o crime
de incêndio.
Está correto o que afirma em
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I e III, apenas.
(E) II e III, apenas.

58
Hugo, estudante de enfermagem, com o conhecimento já
adquirido no curso, presta, em determinada data, atendimento
médico a um casal de moradores da comunidade em que residia,
realizando diagnóstico e receitando medicamentos.
Para garantir a confiança do casal, Hugo esclareceu que tinha
conhecimentos em razão de cursos na área da saúde, mas
admitiu que era a primeira vez que praticava conduta típica do
exercício da medicina. Ademais, informou que não cobraria
qualquer valor do casal, já que seu objetivo era verificar se teria
prazer em realizar atendimentos a pessoas com problemas de
saúde.
Considerando apenas as informações expostas, assinale a
afirmativa correta.
(A) Não foi praticado crime de exercício ilegal da medicina, tendo
em vista que o fato foi praticado a título gratuito.
(B) Foi praticado crime de exercício ilegal da medicina, já que
dispensável a intenção de lucro, que, se presente, apenas
permite que seja também aplicada pena de multa.
(C) Somente restará praticado o crime de exercício ilegal da
medicina, se a conduta do agente causar dano direto às
pessoas atendidas.
(D) Foi praticado crime de exercício ilegal da medicina, que
poderá ser tipificado a parte de conduta dolosa ou culposa do
agente.
(E) Não foi praticado crime de exercício ilegal da medicina, que
exige a presença de habitualidade para sua tipificação.
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Sobre a licença para utilização sonora decorrente de qualquer
atividade desenvolvida no Município de Salvador, analise as
afirmativas a seguir.
I. Os proprietários de equipamentos de som, que utilizem
equipamentos sonoros em eventos tradicionais de carnaval,
estão obrigados a respeitar os mesmos limites dos causados
por máquinas e motores.
II. Não serão permitidos sons provocados por criação,
tratamento, alojamento e comércio de animais, que causem
incômodo para a vizinhança, salvo quando em zoológicos,
parques e circos.
III. Os sons de sinos de igrejas e de templos religiosos, desde que
sirvam exclusivamente para indicar as horas ou anunciar a
realização de atos ou cultos religiosos, não estão sujeitos às
proibições e aos limites de ruídos.
Está correto o que se afirma em
(A) I, somente.
(B) II, somente.
(C) III, somente.
(D) I e III, somente.
(E) II e III, somente.

Com relação às normas de Higiene Pública do Município de
Salvador, instituídas pela Lei nº 5503/99, analise as afirmativas a
seguir.
I. Quando for verificada infração às normas de higiene, cuja
fiscalização seja atribuída ao Governo Estadual ou Federal, a
autoridade administrativa que tiver conhecimento do fato
fica obrigada a comunicá-lo ao órgão ou entidade
competente.
II. Declarada a insalubridade, a autoridade municipal poderá
decretar a prisão administrativa do proprietário ou
responsável pelo estabelecimento, caso haja flagrante
violação à saúde pública.
III. O Poder de Polícia Sanitária do Município não abrange a
higiene e a limpeza dos logradouros públicos mas, apenas, de
unidades imobiliárias e de alimentação privadas.
Está correto o que se afirma em
(A) I, somente.
(B) III, somente.
(C) I e II, somente.
(D) I e III, somente.
(E) II e III, somente.

60

62

Acerca do Cadastro Municipal de Atividades Potencialmente
Degradadoras e Utilizadoras de Recursos Naturais (CMAPD),
instituído pela Lei nº 8.915/15, leia o fragmento a seguir.

As opções a seguir indicam aspectos analisados para a Outorga
Onerosa do Direito de Construir no Município de Salvador,
à exceção de uma. Assinale-a.
(A) Potenciais impactos ao patrimônio cultural.
(B) Capacidade socioeconômica do solicitante.
(C) Índices de ocupação.
(D) Potenciais impactos à paisagem.
(E) Gabaritos de altura das edificações.

“As ____________ que exerçam atividades utilizadoras de
recursos naturais e atividades potencialmente poluidoras são
obrigadas à inscrição no CMAPD, a qual se dá de forma
____________, sendo atribuição do(a) ____________ manter
atualizado os dados do CMAPD”.
Assinale a opção cujos itens completam corretamente as lacunas
do fragmento acima.
(A) pessoas jurídicas ou físicas – gratuita – órgão executor de
licenciamento e fiscalização
(B) pessoas físicas – gratuita – Ministério Público Estadual
(C) empresas de grande porte apenas – onerosa – Câmara
Municipal
(D) empresas de grande e médio porte – onerosa – órgão
executor de licenciamento e fiscalização
(E) sociedades anônimas – onerosa – Ministério Público Estadual

63
Acerca do parcelamento do solo urbano, analise as afirmativas a
seguir e assinale V para a verdadeira e F para a falsa.
( ) O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante
loteamento ou desmembramento.
( ) O parcelamento do solo urbano é de competência privativa
dos Estados.
( ) Os projetos não podem estabelecer prazo de loteamento ou
de desmembramento superior a 30 (trinta) anos, prazo após
o qual a gleba originária deve ser restabelecida.
As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente
(A) V – V – V.
(B) V – F – V.
(C) V – F – F.
(D) F – F – V.
(E) F – V – F.

Agente de Fiscalização Municipal na área de qualificação de Agente de Fiscalização do Meio Ambiente e
Serviços Públicos

Τ1

Tipo 4 – Cor AZUL – Página 13

Prefeitura Municipal do Salvador

FGV – Projetos

64

67

O Zoneamento do Município de Salvador, compreendendo as
macrozonas e as macroáreas, é dividido nas zonas de uso, listadas
a seguir, à exceção de uma. Assinale-a.
(A) Zona Predominantemente Residencial.
(B) Zona de Interesse Turístico.
(C) Zona de Desenvolvimento Econômico.
(D) Zona de Aprimoramento Desportivo.
(E) Zona de Proteção Ambiental.

Assinale onde o proprietário rural deve realizar o registro público
eletrônico de seu imóvel rural, com a finalidade de integrar as
informações ambientais das propriedades e posses rurais,
compondo base de dados para controle, monitoramento,
planejamento ambiental e econômico e combate ao
desmatamento.
(A) Cadastro Ambiental Rural
(B) Registro Rural Unificado
(C) Registro Eletrônico Rural
(D) Inscrição Rural Eletrônica
(E) Averbamento Ambiental Unificado
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Com relação à Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA)
do Município de Salvador, analise as afirmativas a seguir e
assinale V para a verdadeira e F para a falsa.
( ) O fato gerador da TCFA é o exercício regular do poder de
polícia para controle e fiscalização das atividades
potencialmente poluidoras.
( ) A TCFA será equivalente a 60% (sessenta por cento) da Taxa
de Controle e Fiscalização Ambiental, instituída pela Lei
Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.
( ) A TCFA levará em conta a receita bruta, os Potenciais de
Poluição – PP e o grau de instrução escolar do infrator.
As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente
(A) V – F – F.
(B) V – V – F.
(C) V – V –V.
(D) F – V – F.
(E) F – F – V.
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O poder público do Município X decide estabelecer área verde
urbana. As opções a seguir indicam quais instrumentos podem
ser utilizados para essa finalidade, à exceção de uma. Assinale-a.
(A) Direito de preempção para aquisição de remanescentes
florestais relevantes.
(B) A transformação das Reservas Legais em áreas verdes nas
expansões urbanas.
(C) Estabelecimento de exigência de áreas verdes nos
loteamentos.
(D) Aplicação em áreas verdes de recursos oriundos da
compensação ambiental.
(E) Implementação de IPTU progressivo aos proprietários que
não mantiveram a área mínima de Reserva Legal.
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Acerca da servidão ambiental, prevista na Lei da Política Nacional
do Meio Ambiente, leia o fragmento a seguir.
“A servidão ambiental poderá ser instituída em caráter
___________. Quanto à sua área, a servidão ambiental não se
aplica às ____________, sendo dever do detentor da servidão
ambiental ____________”.
Assinale a opção cujos itens completam corretamente as lacunas
do fragmento acima.
(A) perpétuo – Áreas de Interesse Ambiental - documentar as
características ambientais da propriedade.
(B) temporário, com prazo mínimo de (15) anos - Áreas de
Preservação Permanente - documentar as características
ambientais da propriedade.
(C) temporário, com prazo de até 6 (seis) meses – Áreas Verdes
Urbanas - defender judicialmente a servidão ambiental.
(D) temporário, com prazo de até 1 (um) ano – Áreas de
Mangues - monitorar a propriedade para verificar se a
servidão está sendo mantida.
(E) temporário, com prazo até 5 (cinco) ano - Áreas de
Preservação Permanente - permitir a fiscalização da área pelo
detentor da servidão

Determinada construtora pretende instalar stands em
empreendimento imobiliário no Município de Salvador.
Assinale a opção que indica o tipo de ato de consentimento
público que a construtora deve obter.
(A) Alvará de autorização temporária.
(B) Alvará de licença expositiva.
(C) Alvará de permissão imobiliária.
(D) Alvará de permissão continuativa.
(E) Contrato de uso de bem público.
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Das atividades listadas a seguir, indique a que deve ter seu
licenciamento ambiental realizado pelo Município de Salvador.
(A) A localizada em unidades de conservação instituídas pelo
Estado.
(B) A de caráter militar.
(C) A que possa causar impacto ambiental de âmbito local.
(D) A desenvolvida em terras indígenas.
(E) A localizada no mar territorial.
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