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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Viva a dona Maria 
 

Pesquisas confirmam que a mulher é  
melhor ao volante que o homem. 

 

Na próxima vez que você, leitor do sexo masculino, dispu-
tar espaço com uma mulher no trânsito, pense duas vezes antes 
de soltar aquela frase machista: “Vai pra casa, dona Maria!”. A 
quantidade de pesquisas que atestam a superioridade feminina 
ao volante é impressionante. Pelo menos no que diz respeito à 
capacidade de evitar acidentes. O mais recente desses levanta-
mentos, feito por uma firma paulista especializada em vistoria 
de automóveis acidentados, mostra que as mulheres causam 
apenas 25% das ocorrências. E, em geral, as batidas são peque-
nas. Essas duas razões estão fazendo com que elas sejam 
contempladas com descontos maiores na hora de fazer o seguro 
do carro. A mesma pesquisa traça um perfil do motorista ideal: 
mulher, com mais de 35 anos, casada e mãe de filhos pequenos.  

De acordo com um estudo feito pelo professor de estatís-
tica David Duarte Lima, da Universidade de Brasília, a proporção 
de mortes em decorrência de acidentes de trânsito é de quatro 
homens para uma mulher. Cerca de 80% das ocorrências graves 
são causadas por imprudência. Incluem-se aqui aquelas práticas 
execráveis como dirigir embriagado, abusar da velocidade e 
andar colado ao veículo da frente. “Esse é o comportamento 
típico de homens que começam a dirigir”, afirma o psicólogo 
Salomão Rabinovich, diretor do Centro de Psicologia Aplicada ao 
Trânsito, Cepat, de São Paulo. Para a maioria dos marmanjos, o 
carro é uma continuidade de seu próprio ser, uma forma de 
afirmar a virilidade. Por isso mesmo, as campanhas publicitárias 
enfatizam tanto o papel do automóvel como um instrumento 
de sedução. Ao pisar fundo, eles se sentem mais potentes, mais 
desejáveis. As mulheres, por seu turno, costumam ter apenas 
uma visão utilitária do automóvel. Isso não impede, no entanto, 
que elas também extravasem suas neuroses ao volante. “Em 
geral, as mulheres são muito fominhas quando estão na dire-
ção”, admite a piloto de corridas Valéria Zoppello.  

Os especialistas são unânimes em afirmar que elas pode-
riam evitar os pequenos acidentes se treinassem um aspecto no 
qual apresentam grande deficiência – o reflexo. E se prestassem 
mais atenção aos trajetos. Muitos dos acidentes envolvendo 
mulheres acontecem porque as motoristas tentam virar à direita 
ou à esquerda repentinamente, sem dar chance ao carro de trás 
de frear a tempo. Além disso, elas estão abusando do telefone 
celular enquanto dirigem – o que é uma infração prevista no 
Código Nacional de Trânsito. Conhecer as características gerais de 
homens e mulheres ao volante só tem sentido se um estiver 
disposto a copiar o que o outro tem de melhor. Do contrário, a 
discussão cairá no vazio sexista. O piloto Luiz Carreira Junior, 
colega de competições de Valéria Zoppello, é quem dá a receita. 
“Os homens teriam a ganhar se fossem tão prudentes quanto as 
mulheres. E elas seriam melhores motoristas se fossem mais 
atentas ao que acontece à sua volta”, diz ele.  

(Disponível em: http://veja.abril.com.br/101199/p_210.html. Em: 
20/04/2014. Adaptado.) 

Questão 01 
Sobre o título do texto “Viva a dona Maria” é possível de-
preender que: 
A) É sugerido a todas as mulheres que dirigem. 
B) Denota que há muitos acidentes no trânsito envolvendo 

mulheres. 
C) Enfatiza uma discussão sexista, ou seja, uma afirmação da 

virilidade. 
D) Anuncia que o carro é a continuidade do próprio “ser” das 

mulheres. 
E) Retrata que a proporção de mortes em decorrência de aci-

dentes no trânsito é maior entre as mulheres.  
 

Questão 02 
Considerando as informações textuais, assinale a afirma-
tiva correta. 
A) No trânsito, ao pisar fundo, as mulheres se sentem mais 

potentes, mais desejáveis. 
B) Diversas pesquisas confirmam que os homens são melhores 

ao volante que as mulheres. 
C) Geralmente, os homens demonstram um comportamento 

machista em relação às mulheres. 
D) A maioria das ocorrências graves no trânsito são causadas 

por uma grande deficiência – o reflexo. 
E) Normalmente, as mulheres dirigem embriagadas, abusam 

da velocidade e andam coladas ao veículo da frente. 

 
Questão 03 
No excerto “Vai pra casa, dona Maria!” (1º§), a vírgula tem 
como finalidade: 
A) Isolar o vocativo. 
B) Evidenciar uma imprecisão.  
C) Intercalar expressão explicativa. 
D) Suspender o pensamento do leitor. 
E) Enfatizar a opinião do autor da reportagem. 
 

Questão 04 
Assinale a afirmativa transcrita do texto que evidencia uma 
ação verbal habitual. 
A) “E, em geral, as batidas são pequenas.” (1º§) 
B) “E se prestassem mais atenção aos trajetos.” (3º§) 
C) “Do contrário, a discussão cairá no vazio sexista.” (3º§) 
D) “E elas seriam melhores motoristas se fossem mais atentas 

[...]” (3º§) 
E) “Os homens teriam a ganhar se fossem tão prudentes quanto 

as mulheres.” (3º§) 
 

Questão 05 
No trecho “Além disso, elas estão abusando do telefone celular 
enquanto dirigem – o que é uma infração prevista no Código 
Nacional de Trânsito.” (3º§), o travessão tem como propósito: 
A) Ressaltar uma indagação. 
B) Encerrar oração imperativa. 
C) Enfatizar um esclarecimento. 
D) Evidenciar uma possibilidade. 
E) Marcar uma pausa de longa duração. 
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Questão 06 
Considerando que pronomes são palavras que acompanham os 
substantivos, podendo substituí-los (direta ou indiretamente), 
retomá-los ou se referir a eles, assinale a expressão destacada 
que NÃO se trata de tal classe gramatical. 
A) “Ao pisar fundo, eles se sentem mais potentes, mais dese-

jáveis.” (2º§) 
B) “Para a maioria dos marmanjos, o carro é uma continui-

dade de seu próprio ser, [...]” (2º§) 
C) “Para a maioria dos marmanjos, o carro é uma continui-

dade de seu próprio ser, [...]” (2º§) 
D) “Na próxima vez que você, leitor do sexo masculino, dis-

putar espaço com uma mulher no trânsito, [...]” (1º§) 
E) “Incluem-se aqui aquelas práticas execráveis como dirigir 

embriagado, abusar da velocidade e andar colado ao 
veículo da frente.” (2º§) 

 

Questão 07 
“Incluem-se aqui aquelas práticas execráveis como dirigir 
embriagado, abusar da velocidade e andar colado ao veí-
culo da frente.” (2º§) Considerando o contexto em que se 
encontra empregada, a expressão “execráveis” significa: 
A) Improváveis; duvidosas. 
B) Sórdidas; enxovalhadas. 
C) Dramáticas; comoventes. 
D) Inexplicáveis; inconcebíveis. 
E) Condenáveis; reprováveis. 
 

Questão 08 
No excerto “Muitos dos acidentes envolvendo mulheres 
acontecem porque as motoristas tentam virar à direita ou 
à esquerda repentinamente, sem dar chance ao carro de 
trás de frear a tempo.” (3º§), o sinal indicativo de crase foi 
adequadamente aplicado. Entretanto, a crase é facultativa 
em: 
A) A reunião refere-se à população irresponsável no trânsito. 
B) Todos chegaram à tempo para a reunião sobre legislação 

de trânsito. 
C) A redução de acidentes de trânsito está relacionada às ope-

rações da Lei Seca. 
D) Cresce, às escondidas, o número de acidentes por causa 

de imprudência no trânsito. 
E) Estatisticamente, os homens têm desobedecido conside-

ravelmente às leis de trânsito. 
 

Questão 09 
Considerando que o sujeito é o termo de uma frase que 
sofre uma determinada ação, assinale a afirmativa citada 
no texto que apresenta sujeito oculto. 
A) “E se prestassem mais atenção aos trajetos.”  
B) “Pesquisas confirmam que a mulher é melhor ao volante 

que o homem.” 
C) “Os homens teriam a ganhar se fossem tão prudentes 

quanto as mulheres.”  
D) “As mulheres, por seu turno, costumam ter apenas uma 

visão utilitária do automóvel.”  
E) “[...] a proporção de mortes em decorrência de acidentes 

de trânsito é de quatro homens para uma mulher.”  

 

Questão 10 
Considerando a adequação linguística, identifique a afir-
mativa que evidencia ERRO de concordância. 
A) Faz exatamente dois meses que não dirijo. 
B) Obedeceram-se aos severos regulamentos de trânsito. 
C) As aulas de legislação de trânsito começam quando batem 

oito horas. 
D) Existem, certamente, diversas multas devido à imprudência 

no trânsito. 
E) Especialistas temem que motoristas possam cometer excesso 

de infrações. 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 
 

Questão 11 
Em um processo seletivo para desempenhar um cargo público 
foram inscritos 1.200 candidatos. Sabe-se que a quantidade de 
mulheres inscritas nesse concurso foi de 200 unidades a mais 
do que o número de homens e que, entre os homens, 85% 
apresenta idade inferior a 30 anos. Em relação às mulheres, 
constatou-se que 50% possuem idade inferior a 30 anos. Com 
base nessas informações, pode-se concluir que a porcentagem 
dos inscritos nesse processo seletivo com idade inferior a 30 
anos está compreendida entre: 
A) 50% e 55% 
B) 55% e 60% 
C) 60% e 65% 
D) 65% e 70% 
E) 70% e 100% 
 

Questão 12 
Marcelo é um atleta corredor que disputa maratonas e está 
treinando para alcançar uma performance suficiente para 
competir com chances de medalha. Durante os treinos, ele 
constatou que era capaz de percorrer 3.200 metros em 15 
minutos. Com base nessa situação, mantendo-se o mesmo 
ritmo dos treinos, qual será a distância percorrida por 
Marcelo em duas horas?  
A) 25,6 km 
B) 26,4 km 
C) 27,2 km 
D) 28,8 km 
E) 30,0 km 
 

Questão 13 
Patrícia decidiu matricular suas três filhas: Pâmela, Paola e 
Petrina em três esportes – natação, vôlei e ciclismo. Considere 
que cada uma das irmãs nasceu em um ano diferente e que: 
 A filha mais velha será matriculada no ciclismo; 
 Pâmela será matriculada no vôlei; e, 
 Petrina é mais nova do que Pâmela. 
Com base nessas informações, pode-se concluir que: 
A) A filha do meio será matriculada na natação. 
B) Paola será matriculada no ciclismo e Pâmela é a irmã do 

meio. 
C) Petrina será matriculada na natação e Paola é a irmã mais 

nova. 
D) Paola será matriculada no ciclismo e Pâmela é a irmã mais 

nova. 
E) Petrina será matriculada no ciclismo e Pâmela é a irmã 

mais velha. 
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Questão 14 
Iniciado o ano de 2022, a prefeitura do Município Zeta aplicou 
um reajuste no salário de todos os servidores, que é composto 
por vencimento-base, auxílio-transporte, auxílio-alimentação 
e auxílio-saúde. Os reajustes foram os seguintes: 

 10% de aumento sobre o vencimento-base; 

 ampliação do auxílio-transporte em 1/5 de seu valor anterior; 

 15% de aumento no auxílio-saúde; e, 

 aumento de R$ 150,00 do auxílio-alimentação. 
Considere que José, servidor da Secretaria de Esportes, tenha um 
salário total de R$ 1.500,00 antes do reajuste de 2022, composto 
pelas parcelas: R$ 1.000,00 de vencimento-base; R$ 100,00 de 
auxílio-transporte; R$ 300,00 de auxílio-saúde; e, R$ 100,00 de 
auxílio-alimentação. Dessa forma, pode-se concluir que o salário 
total de José, composto por todas as parcelas mencionadas, terá 
um reajuste percentual que está compreendido entre: 
A) 11,0% e 15,0% 
B) 15,1% e 18,0% 
C) 18,1% e 20,0% 
D) 20,1% e 22,0% 
E) 22,1% e 25,0% 
 

Questão 15 
Considere as premissas a seguir como verdadeiras: 

 Se o Brasil venceu a copa do mundo, então houve come-
moração. 

 Não houve comemoração ou o carnaval foi cancelado. 

 O carnaval não foi cancelado. 
É possível inferir que a seguinte afirmativa também possui 
valor lógico verdadeiro: 
A) Houve comemoração ou o Brasil venceu a copa do mundo. 
B) O carnaval foi cancelado ou o Brasil venceu a copa do mundo. 
C) Se houve comemoração, então o Brasil venceu a copa do 

mundo. 
D) O Brasil não venceu a copa do mundo e o carnaval foi 

cancelado. 
E) O carnaval foi cancelado, o Brasil venceu a copa do mundo e 

houve comemoração. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

LEGISLAÇÃO E NOÇÕES DE DIREITO 
 
Questão 16 
Licitação é o processo por meio do qual a Administração Pública 
contrata obras, serviços, compras e alienações. Em igualdade 
de condições, como critério de desempate, será assegurada 
preferência, sucessivamente, aos seguintes bens e serviços: 
A) Antiguidade da empresa. 
B) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 
C) Produtos produzidos em regime de economia familiar.  
D) Produzidos ou prestados por empresas que empregam 

pessoas com invalidez. 
E) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em 

funções típicas da Administração. 

 
 

Questão 17 
A Administração Pública direta e indireta de quaisquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
A) O prazo de validade do concurso público será de até dois 

anos, podendo ser superior, desde que seja previsto no 
edital do concurso. 

B) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis 
apenas aos brasileiros natos que preencham os requisitos 
estabelecidos em Lei.    

C) Durante o prazo improrrogável previsto no edital de con-
vocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou 
de provas e títulos será convocado, desde que não exista 
novos concursados para assumir cargo ou emprego na 
carreira. 

D) As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servi-
dores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão 
a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, 
condições e percentuais livres, destinam-se apenas às atri-
buições de direção, chefia e assessoramento. 

E) A investidura em cargo ou emprego público depende de 
aprovação prévia em concurso público de provas ou de 
provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade 
do cargo ou emprego, na forma prevista em Lei, ressalvadas 
as nomeações para cargo em comissão declarado em Lei de 
livre nomeação e exoneração. 

 

Questão 18 
Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contri-
buinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios instituir impostos sobre: 
A) Templos de qualquer culto. 
B) Importação de medicamentos. 
C) Patrimônio, renda ou serviços dos particulares. 
D) Máquinas e veículos para produção de alimentos e agri-

cultura. 
E) Pessoas jurídicas de direito privado com faturamento 

anual inferior a R$ 250.000,00. 

 
Questão 19 
Sobre as circunstâncias de promoção na carreira do servidor 
público, segundo o Estatuto dos Funcionários Públicos do Mu-
nicípio de Jequié, assinale a afirmativa correta. 
A) Poderá ser promovido por merecimento o funcionário 

em estágio probatório. 
B) Poderá ser promovido o funcionário, mesmo que esteja 

no interstício de 365 dias de efetivo exercício na classe. 
C) O funcionário transferido para a carreira da mesma deno-

minação levará o merecimento apurado no cargo a que 
pertencia. 

D) A promoção obedecerá ao critério de antiguidade de classe 
e ao merecimento, podendo ser requerida a promoção pelo 
mesmo critério de forma reiterada. 

E) Caducará o direito de promoção do funcionário que vier 
a falecer sem que tenha sido decretada, no prazo legal, a 
promoção de que lhe cabia por antiguidade. 
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Questão 20 
O Município de Jequié, considerando a Lei Orgânica, na sua 
circunscrição territorial e dentro de sua competência cons-
titucional, assegurará a todos, dentro dos princípios da 
ordem econômica, fundamentada na valorização do traba-
lho e na livre iniciativa, existência digna, observados os 
seguintes princípios, EXCETO: 
A) Propriedade privada. 
B) Autonomia municipal. 
C) Busca do pleno emprego. 
D) Redução das desigualdades regionais e sociais.  
E) Tratamento favorecido para empresas brasileiras de capi-

tal estrangeiro de pequeno porte e microempresas. 
 

Questão 21 
O direito à saúde é assegurado a todos, sendo dever do Muni-
cípio de Jequié garantí-lo mediante políticas sociais, econômi-
cas e ambientais que visem à eliminação ou redução dos riscos 
de doenças e outros agravos à saúde e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para promoção, proteção, recu-
peração e reabilitação da saúde, inclusive serviços médico-              
-hospitalares e internações gratuitas. Considerando o disposto 
na Lei Orgânica do Município de Jequié, no âmbito da saúde, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O Município integra, com a União e o Estado, o Sistema 

Único de Saúde (SUS), cujas ações e serviços públicos, na 
sua circunscrição territorial, são por eles dirigidos. 

B) O Sistema Único de Saúde (SUS), no Município, será finan-
ciado com recursos do orçamento da seguridade social, da 
União, do Estado e do Município, dentre outras fontes.  

C) Ao Sistema Único de Saúde (SUS) compete, além de outras 
atribuições nos termos da Lei, executar as ações de vigilân-
cia sanitária e epidemiológica, bem como a política preven-
tiva de saúde. 

D) Para atender às necessidades locais, poderá o Município 
de Jequié destinar recursos públicos para auxílios e sub-
venções a instituições privadas com fins lucrativos, de 
modo que estas atendam ao público em geral de forma 
gratuita. 

E) Será constituído o Conselho Municipal de Saúde, órgão 
deliberativo e fiscalizador, composto de representantes 
das entidades profissionais de saúde, prestadores de ser-
viços sindicais, associações comunitárias, gestores do sis-
tema de saúde e do Poder Legislativo Municipal. 

 
Questão 22 
De acordo com a Lei Orgânica, cabe à Câmara Municipal de 
Jequié, com a sanção do Prefeito, legislar sobre todas as maté-
rias de competência do Município, especialmente sobre: 
A) Elaborar e votar o seu Regimento Interno. 
B) Eleger sua Mesa e destituí-la na forma regimental.  
C) Organização e funcionamento da Guarda Municipal, fixação 

e alteração do seu efetivo. 
D) Resolver, definitivamente, sobre convênios, consórcios, ou 

acordos que acarretem encargos ou compromissos gravosos 
ao patrimônio municipal. 

E) Dispor sobre sua organização, funcionamento, política, cria-
ção, transformação ou extinção de cargos, empregos e fun-
ções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração, 
observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

Questão 23 
O Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Jequié 
dispõe que, durante o estágio probatório, apurar-se-ão os se-
guintes requisitos, EXCETO: 
A) Eficiência. 
B) Disciplina. 
C) Assiduidade.  
D) Idoneidade moral.  
E) Relações interpessoais. 
 

Questão 24 
Considerando os termos da Lei Municipal nº 1.552/2002, 
que dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Prefeitura 
Municipal de Jequié, tal estrutura deverá ser composta por 
quantos órgãos colegiados? 
A) 07 
B) 08 
C) 09 
D) 10 
E) 11 

 
Questão 25 
Considerando a Estrutura Organizacional do Município de 
Jequié, qual é o órgão de assessoramento político-adminis-
trativo, cuja finalidade é prestar assistência direta ao Pre-
feito Municipal em suas atividades políticas, sociais, técni-
cas e administrativas? 
A) Procuradoria-Geral do Município.  
B) Secretaria Municipal de Governo.  
C) Controladoria-Geral do Município. 
D) Secretaria Municipal de Administração.  
E) Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças. 

 
CONHECIMENTOS DO CARGO 
 

Questão 26 
De acordo com o Plano Diretor do Município de Jequié, 
Capítulo 1, Art. 3º, são considerados princípios da política 
urbana municipal, EXCETO:  
A) Categorizar e organizar o uso do solo urbano conforme os 

tipos de empreendimentos e as atividades que nele são 
exercidas. 

B) A cidade sustentável, que propicia o desenvolvimento social-
mente justo, ambientalmente equilibrado e econômica e 
institucionalmente viável. 

C) A função social da propriedade imobiliária, como condição 
ao atendimento da função social da cidade e às normas e 
diretrizes estabelecidas por esta Lei.  

D) A equidade social, como pressuposto ao reconhecimento 
e respeito às diferenças entre pessoas e grupos sociais e 
a adoção de políticas públicas voltadas para a inclusão 
social e territorial. 

E) A função social da cidade, que abrange o direito aos bene-
fícios da cidade para todos, compreendendo os direitos à 
terra urbanizada, à moradia, ao saneamento ambiental, à 
infraestrutura e serviços públicos, à mobilidade urbana, e 
acesso ao trabalho, à cultura e ao lazer. 
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Questão 27 
Considerando que o Código de Postura estabelece leis para 
melhorar a organização da cidade, NÃO se adequa ao trabalho 
do fiscal de serviços públicos: 
A) Fiscalizar as cercas energizadas no perímetro de imóveis. 
B) Fiscalizar autorizações prévias para a armação de circos 

ou parques de diversão.  
C) Fiscalizar todas as construções provisórias em logradouros 

públicos como palanques, coretos e barracas. 
D) Fiscalizar reuniões esporádicas realizadas em clubes ou 

entidades de classe em sua sede, mesmo que não exista 
convite ou entrada paga.                                                                                                

E) Fiscalizar o fechamento de terrenos com muro ou cercas 
e a conservação dos passeios de acordo com prazos e 
padrões fixados pela Administração Pública.  

 

Questão 28 
Considerando que constitui o patrimônio histórico e artís-
tico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existen-
tes no país cuja conservação seja de interesse público, 
analise as afirmativas a seguir.  
I. Monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens que 

importe conservar e proteger pela feição notável com que 
tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela 
indústria humana. 

II. Obras de arte importadas por empresa estrangeira para 
adorno de seu estabelecimento que possuam interesse 
etnográfico ou arqueológico nacional. 

III. Fazem parte da Lei do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional as coisas pertencentes às pessoas naturais, 
bem como às pessoas jurídicas de direito privado e de 
direito público. 

Está correto o que se afirma apenas em 
A) II. 
B) III. 
C) I e II. 
D) I e III. 
E) II e III. 
 

Questão 29 
Considerando a Lei Complementar nº 2/2007 – Dos terrenos a 
serem edificados – instituído pelo Código de Ordenamento do 
Uso e Ocupação do Solo e Obras e Edificações do Município de 
Jequié, assinale a afirmativa correta. 
A) Não será admitida a construção de mais de uma edifica-

ção em um mesmo terreno. 
B) Será permitida a implantação de empreendimento em 

terrenos que estejam em fase de regularização. 
C) As intervenções nos terrenos não necessitarão estarem 

concluídas para início da execução das edificações. 
D) Será admitida a edificação em terrenos e lotes aprovados 

em condomínios e áreas encravadas que possuam escri-
turas.  

E) Novos empreendimentos em terrenos antigos não preci-
sarão observar o alinhamento e o nivelamento do logra-
douro o qual esteja voltado, fornecidos pelo Poder Exe-
cutivo. 

 

Questão 30 
O fiscal de serviços públicos deverá realizar o controle das 
atividades que causem ou possam causar impacto visual, ele-
tromagnético e sonoro no Município. Considerando a ação 
adequada da fiscalização, assinale a afirmativa correta. 
A) Não será necessário cobrar o licenciamento para constru-

ção e instalação de antenas nas zonas de proteção de 
aeródromos, helipontos e de auxílio à navegação aérea 
do Município.  

B) Apenas a emissão de ruídos decorrentes de quaisquer 
atividades exercidas em ambiente descoberto obedecerá 
aos padrões dispostos Lei e estabelecidos pela legislação 
pertinente. 

C) Para a instalação de equipamentos básicos para a popu-
lação, tais como o serviço público de estações rádio base e 
as antenas de rádio e teledifusão, não será necessário 
apresentar declaração das áreas de proteção visual. 

D) As obras públicas ou particulares de emergência que, por 
sua natureza, objetivem evitar colapso nos serviços de 
infraestrutura da cidade, ou risco de integridade física da 
população, deverão atender aos limites de ruído estabe-
lecidos no Município. 

E) A construção de fontes geradoras de poluição eletro-
magnética deverá seguir normas de segurança, mantendo 
suas áreas devidamente isoladas e aterradas, conforme as 
prescrições da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), garantindo que os locais sejam sinalizados com 
placas de advertência. 

 

Questão 31 
A concorrência é a modalidade de contratação de bens e 
serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais 
de engenharia. Diante do exposto, são considerados crité-
rios de julgamento, EXCETO: 
A) Leilão.  
B) Menor preço. 
C) Técnica e preço. 
D) Maior desconto. 
E) Melhor técnica ou conteúdo artístico. 
 

Questão 32  
A partir da instituição do novo código tributário e de rendas 
do Município de Jequié – Lei nº 2.168/2021, ficou estabe-
lecido como direitos, garantias e obrigações dos contribu-
intes, EXCETO: 
A) A obrigatoriedade de pagamento imediato de qualquer 

autuação. 
B) A identificação do servidor nas repartições públicas e nas 

ações fiscais. 
C) O adequado e eficaz atendimento pelos órgãos e unidades 

da Prefeitura Municipal. 
D) A recusa a prestar informações por requisição verbal, se 

preferir notificação por escrito. 
E) A igualdade de tratamento, com respeito e civilidade, em 

qualquer repartição pública do Município. 
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Questão 33  
Considerando a instituição do novo código tributário e de 
rendas do Município de Jequié – Lei nº 2.168/2021, as 
infrações serão punidas com as seguintes penas, aplicadas 
separada ou cumulativamente, EXCETO: 
A) Multas pecuniárias. 
B) Perda de desconto, abatimento ou dedução. 
C) Encerramento das atividades de fiscalização. 
D) Revogação dos benefícios de anistia ou moratória. 
E) Cassação dos benefícios de isenção ou incentivos fiscais. 
 

Questão 34 
A Constituição Federal da política urbana, Lei Federal 
nº 10.257/2001, traz em suas seções um importante tema 
à sociedade brasileira de forma geral – da usucapião 
especial de imóvel urbano. Diante do exposto, assinale as 
características necessárias para que haja concessão do 
domínio da moradia. 
A) Aquele que possuir como sua, área ou edificação urbana, 

por dez anos, ininterruptamente, utilizando-a como gera-
ção de renda ou usufruto para sua moradia ou de sua 
família. 

B) Aquele que possuir como usufruto área ou edificação 
urbana de até cem metros quadrados, por três anos, 
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua 
moradia ou de terceiros. 

C) Aquele que possuir como sua, área ou edificação urbana, 
de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco 
anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a 
para sua moradia ou de sua família. 

D) Aquele que possuir como sua, área ou edificação urbana, 
de até cento e cinquenta metros quadrados, por três 
anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a 
para sua moradia ou de sua família. 

E) Aquele que possuir como sua, área ou edificação urbana, 
de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por três 
anos, ininterruptamente e, mesmo que com oposição, 
utilizando-a para sua moradia ou de sua família. 

 

Questão 35  
O procedimento de licenciamento ambiental considerará a 
natureza e o porte dos empreendimentos e atividades, as 
características do ecossistema local e a capacidade de 
suporte de recursos ambientais envolvidos, conforme 
disposto no Art. 52 da Lei Complementar nº 3/2007, que 
institui o código de meio ambiente e disciplina as posturas 
municipais de Jequié. Considerando que o município, 
hipoteticamente, realizará a inauguração de uma Estação 
de Tratamento de Esgoto (ETE), assinale a licença que 
deverá ser cobrada pela fiscalização durante a fase do 
tratamento do esgoto. 
A) Licença Simplificada (LS). 
B) Licença de Operação (LO). 
C) Licença de Implantação (LI).  
D) Licença de Saneamento (LSAN). 
E) Licença de Funcionamento (LF). 
 
 

Questão 36 
Conforme estabelecido pela Lei Orgânica do Município de 
Jequié, Lei nº 1.130/1990, são poderes do Município, inde-
pendentes e harmônicos entre si: 
I. Legislativo. 
II. Judiciário. 
III. Executivo. 
IV. Guarda Municipal. 
Está correto o que se afirma apenas em  
A) I e III. 
B) I e IV. 
C) II e IV. 
D) II e III. 
E) I, II e III. 
 

Questão 37 
Considerando o Código de Meio Ambiente do Município de 
Jequié, sobre o rol de espaços territoriais especialmente 
protegidos, assinale a afirmativa correta. 
A) Outras áreas de interesse político, conforme legislação 

específica. 
B) Áreas de interesse turístico, nos termos da Lei Federal 

nº 6.513/1977. 
C) As unidades destinadas ao cultivo e atividades agrope-

cuárias, nos termos da Lei Federal nº 9.985/2000. 
D) Campos de futebol em áreas de vulnerabilidade social, 

nos termos do Art. nº 16 da Lei Federal nº 4.771/1965.  
E) Áreas de reflorestamento urbano, definidas nos Artigos 

2º e 3º da Lei Federal nº 4.771/1965 e do Art. nº 215 da 
Constituição do Estado da Bahia.  

 
Questão 38 
De acordo com o Código de Ordenamento do Uso e Ocu-
pação do Solo e de Obras e Edificações do Município de 
Jequié, são consideradas restrições de parcelamento do 
solo para fins urbanos, EXCETO: 
A) Áreas em que o solo seja apto ao cultivo para fortaleci-

mento do setor agrícola municipal. 
B) Locais onde a poluição ambiental impeça condições sani-

tárias adequadas, sem que sejam previamente saneados. 
C) Áreas alagadiças e sujeitas à inundação, antes de tomadas 

as providências para assegurar o escoamento das águas. 
D) Áreas sujeitas a deslizamentos de terra ou erosão, antes 

de tomadas as providências necessárias para garantir a 
estabilidade geológica e geotérmica. 

E) Locais contaminados ou, fundamentalmente, suspeitos 
de contaminação por material nocivo ao meio ambiente 
ou à saúde pública, sem que sejam previamente recu-
perados. 

 

Questão 39 
Conforme estabelecido pela Lei Orgânica do Município de 
Jequié, Lei nº 1.130/1990, são consideradas áreas de pre-
servação permanente, EXCETO: 
A) Encostas sujeitas à erosão e deslizamentos. 
B) Centros para atividades esportivas olímpicas. 
C) Áreas de valor paisagístico, arqueológico ou cultural. 
D) Rios, lagoas e nascentes existentes na área do Município.  
E) Morros com cobertura vegetal e aclividade igual ou superior 

a 45°. 
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Questão 40 
Considerando o Código de Meio Ambiente e Disciplina às 
Posturas Municipais de Jequié, são consideradas medidas 
corretas sobre a extração de argilas e pedras, EXCETO: 
A) As atividades minerárias já instaladas no Município não 

ficam obrigadas a apresentar um Plano de Recuperação de 
Área Degradada (PRAD), ou pela sua efetiva realização. 

B) O Poder Executivo poderá, a qualquer tempo, determinar 
a execução de obras na área de extração de minerais, 
com intuito de proteger propriedades particulares ou 
públicas. 

C) Os taludes resultantes de atividades minerárias deverão 
receber cobertura vegetal e dispor de sistemas de dre-
nagem para evitar a instalação de processos erosivos e de 
desestabilização de massa. 

D) Não será permitida a extração de pedras de minas com 
emprego de explosivos em uma distância inferior a 1.000 m 
de qualquer via pública, logradouro, habitação, ou em área 
onde acarretar perigo ao público.  

E) As atividades de extração de argila e pedra, bem como outros 
minerais, deverão ser requeridas ao Departamento Nacional 
de Produção Mineral (DNPM), sendo exigida a elaboração e a 
efetiva implementação de Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas (PRAD), em conformidade com o uso previsto 
para a área utilizada depois de finalizada a exploração. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 

 

É facultativo o uso de máscara durante a aplicação da prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 
 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 
ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de máquinas 
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, 
borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devido 
recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda 
eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, 
máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras ou braceletes magnéticos (ainda 
que terapêuticos) e similares, etc., o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais 
equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. 

4. O caderno de provas consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Médio e 40 (quarenta) 
questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Superior, Médio e Médio Técnico, e 1 (um) texto dissertativo-argu-
mentativo para os cargos de Nível Superior. 

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas contém o 
número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de 
Respostas (Gabarito) e Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva somente para os cargos de Nível Superior) estão corretos. 
Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá 
informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As provas terão duração de 4 (quatro) horas para os cargos de Nível Superior e; 3 (três) horas para os demais cargos. Este período 
abrange a assinatura, assim como a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito) e Folha de Textos Definitivos 
(Prova Discursiva somente para os cargos de Nível Superior). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) opções de respostas (A a E) e uma única 
resposta correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de 
Respostas (Gabarito) e Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva somente para os cargos de Nível Superior) devidamente 
assinado em local específico. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe, única e exclusivamente, ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação de 
Inscrição (CCI) ou em qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o caderno de provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato, também, poderá retirar-se 
do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, contudo não poderá levar 
consigo o caderno de provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local 
de aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e 
testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de aplicação da sala e pelo Coordenador da unidade de provas, 
para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso.   

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, 
a partir das 16h00min da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de múltipla escolha. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 (dois) 
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao Concurso 
Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo 
candidato ao fornecer os dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, conforme disposições 
contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público. 




