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PROVA ESCRITA OBJETIVA -  TIPO 11 
CARGO: TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

               E POSTURA 
DATA: 24/02/2019 – HORÁRIO: 8h30min às 12h30min (horário do Piauí) 

 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

01. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno (TIPO 11) com 50 questões objetivas sem falha ou repetição. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. Verifique 

se o tipo de caderno (TIPO 11) é o mesmo que consta no seu Cartão-Resposta. 
OBS:  Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e, 

em hipótese alguma, papéis para rascunhos. 
02. Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com 

aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA. 
03. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo no espaço próprio do 

CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou 
preta. 

04. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE 
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem 
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de 
inscrição. 

05. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de 
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo 
reservado para tal fim. 

06. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 

07. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com 
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão, 
pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em 
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja 
correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

08. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
09. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos 

sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

10. Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os 
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão 
levados em conta. 

11. Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE 
FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES, o CADERNO DE 
REDAÇÃO e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura e 
impressão digital. 

12. O tempo de duração para esta prova é de 4 horas. 
13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova 

depois de 3h30min do início de sua prova. 
14. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-

Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato. 
 
 
 
 

Nº DE INSCRIÇÃO 

      
 

 
____________________________________________________________ 

Assinatura 
 

 
____________________________________________________________ 

Nome do Candidato (letra de forma) 
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Estadual do Piauí 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

TEXTO I. Para as questões de 01 a 08. 
 

A sabedoria de ouvir 
(...) 
Tudo que se move faz barulho, então todos os 

sons são testemunhas de acontecimentos. Se o tato é o 
mais pessoal dos sentidos, então a audição – que é 
uma espécie de toque a distância – é o mais social 
deles. 

Ele também é o sentido cão de guarda. Sons nos 
avisam dos acontecimentos. Mesmo quando estamos 
dormindo, o cérebro é alertado por determinados sons. 
Uma mãe acorda com o choramingar de seu bebê. A 
pessoa comum é rapidamente despertada pelo som do 
próprio nome. Não é de surpreender que o homem 
moderno urbano tenha rejeitado e até mutilado o mais 
interessante dos sentidos. Mas a audição também pode 
acalmar e confortar. O estalar das toras de madeira na 
lareira, o sussurro comum de uma vassoura, o chiado 
curioso de uma gaveta abrindo – todos esses são sons 
reconfortantes. 

Em um lar cheio de amor, toda cadeira produz 
um ranger diferente e reconhecível, toda janela, um 
clique, gemido ou rangido diferente. A própria 
cozinha é uma fonte de muitos sons agradáveis – o 
som ritmado de massa sendo batida em uma tigela de 
louça, o borbulhar de uma sopa fervendo. 

Muitas pessoas ficariam surpresas em descobrir 
em que escala o sentido da audição pode ser cultivado. 

(...) 
(Seleções Reader’sDigest. Por John KordLagemann, 

janeiro/2019, p. 63-67). 

 

01. Ao elaborar um texto, dependendo de vários 
fatores, como o objetivo proposto, os leitores 
potenciais, dentre outros, o autor faz opções 
quanto ao uso e ao estilo de linguagem a partir 
da qual apresentará suas ideias. Assim sendo, 
está CORRETA a afirmação de que o texto 
acima apresenta uma linguagem  

a) simples e objetiva, sem uso de palavras e/ou 
expressões cujos sentidos aplicam-se a 
outros contextos. 

b) técnica e, por isso, inadequada em sua 
aplicação por se tratar de um assunto 
extremamente complexo. 

c) científica, cujo teor semântico é alcançado 
somente por especialistas em matéria 
relacionada à audição humana. 

d) figurada, permeada de comparações e de 
referências a ações atribuídas 
conotativamente a quem/àquilo que não pode 
realizá-la. 

e) humorística, direcionada a quem não 
compreenderia a mensagem desejada, se 
apresentada de outra forma. 

 

02. Das opções abaixo, a única que contém uma 
frase retirada do texto, que NÃO está de acordo 
com a resposta correta da questão anterior é 

a) ... então todos os sons são testemunhas de 
acontecimentos. 

b) Ele também é o sentido cão de guarda. 
c) ... o sussurro comum de uma vassoura, ... 
d) Sons nos avisam dos acontecimentos. 
e) A pessoa comum é rapidamente despertada 

pelo som do próprio nome. 

 

Trecho para as questões 03, 04 e 05. 

Tudo que se move faz barulho, então todos os 
sons são testemunhas de acontecimentos. Se o tato é o 
mais pessoal dos sentidos, então a audição – que é 
uma espécie de toque a distância – é o mais social 
deles. 
 

03. No trecho destacado no excerto, 
contextualmente, o adjetivo encontra-se numa 
relação   

a) contrapositiva absoluta. 
b) superlativa relativa de superioridade.  
c) explicativa relativa. 
d) superlativa absoluta de inferioridade. 
e) superlativa relativa de inferioridade. 

 

04. No trecho em destaque, a palavra deles retoma, 
textualmente, a palavra 
 

a) sentidos. 
b) sons. 
c) testemunhas. 
d) acontecimentos. 
e) todos. 
 

05. Observando-se o excerto acima, verifica-se a 
utilização da palavra então em dois momentos 
distintos. Do ponto de vista semântico-
gramatical, essa palavra é utilizada para  
 

a) sinalizar uma contradição explicitada em 
momento anterior, no texto. 

b) explicar o que eventualmente não foi 
apresentado de maneira clara e, por isso, 
requer algum reparo, no texto. 
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c) introduzir uma sequência textual que 
encaminha para a conclusão da ideia 
anteriormente apresentada. 

d) conferir continuidade aos propósitos 
comunicativos de forma implícita. 

e)  expandir as possibilidades de inferência 
colocadas à disposição do leitor menos 
atento. 

 

06. As palavras da Língua Portuguesa podem ser 
formadas a partir de um ou de mais de um 
processo. Nas opções abaixo, as palavras em 
destaque apresentam um processo de formação 
que é comum a todas elas, EXCETO aquela que 
está disposta na sequência da opção 

a) ... toda cadeira produz um ranger diferente e 
reconhecível, ... 

b) ... o borbulhar de uma sopa fervendo. 
c) Uma mãe acorda com o choramingar de seu 

bebê. 
d) O estalar das toras de madeira na lareira, ... 
e) Em um lar cheio de amor, ... 
 

07. Observe o trecho: Muitas pessoas ficariam 
surpresas em descobrir em que escala o 
sentido da audição pode ser cultivado. O sentido 
e a correção normativo-gramatical ficarão 
inalterados, caso a forma verbal em destaque 
seja substituída, na sequência, por 

a) ficariam surpresas (para) descobrir. 
b) ficariam surpresas (se) descobrissem. 
c) ficariam surpresas (uma vez que) 

descobriram. 
d) ficariam surpresas (diante do que 

descubram. 
e) ficariam surpresas (embora) descobririam. 
 

08. O sujeito gramatical que NÃO é o agente da 
ação verbal está disposto na sequência frasal: 

a) Tudo que se move faz barulho, ... 
b) ... a audição também pode acalmar e 

confortar. 
c) ... toda cadeira produz um ranger diferente e 

reconhecível, ... 
d) ... o cérebro é alertado por determinados 

sons. 
e) Sons nos avisam dos acontecimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTO II. Para as questões 09 e 10. 

 
O futuro do dinheiro 

 
(...) 
Mais do que apenas facilitar trocas, o dinheiro 

foi a forma encontrada pelas sociedades para criar um 
elo entre passado, presente e futuro. É o que permite 
que a riqueza dos pais passe para os filhos ou que uma 
dívida seja paga tempos mais tarde, e até mesmo que 
deixemos nossas finanças com alguém diante de uma 
promessa de lucro no futuro. E as regulamentações 
que fazem esse elo continuar firme são aquelas 
elaboradas conforme as necessidades. “O dinheiro é 
aquilo que a regra diz que ele é. E quem define as 
regras? A sociedade, de acordo com os tempos e com 
quem manda”, (...). 

(Revista Galileu, Editora Globo,  
Edição 324, julho/2018, p. 38) 

 

09. Conforme o ponto de vista abordado na 
discussão:  

a) O dinheiro significa um bem simbólico 
destinado a proporcionar conforto e 
segurança àqueles que o possuem em 
abundância, mesmo que não sejam 
observadas as regulamentações necessárias. 

b) O dinheiro é um componente simbólico cujos 
valores são inerentes a ele e dele originários.  

c) À sociedade, representada por alguém em 
exercício de poder, cabe estabelecer, manter 
e fazer cumprir as regras que determinam o 
valor do dinheiro. 

d) A sociedade determina o valor do dinheiro e 
detém poder de manipulação sobre seu valor, 
independente das instâncias que o instituem. 

e) As necessidades de toda e qualquer 
sociedade são suficientes para atribuir o valor 
real do dinheiro, independente de quem 
manda. 

 

10. Do ponto de vista de sua classificação 
morfológica, a palavra destacada nos itens 
abaixo que difere das demais é: 

a) E as regulamentações que fazem esse elo 
continuar firme ... 

b) É o que permite que a riqueza dos pais passe 
para os filhos... 

c) ... ou que uma dívida seja paga tempos mais 
tarde,... 

d) ... e até mesmo que deixemos nossas 
finanças com alguém ... 

e) O dinheiro é aquilo que a regra diz que ele é. 
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MATEMÁTICA BÁSICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

11. Em um jogo matemático de peças Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, onde cada peça possui 1000 repetições, considera-se 
a sequência oscilante de peças, dispostas da seguinte maneira: 

 
 
 
 
 
 
 
 Qual peça ocupará a posição 2019 desta sequência? 
 

a) Y1 
b) Y2 
c) Y3 
d) Y4 
e) Y5 

 

12. Em uma determinada cidade brasileira (que possui seu próprio sistema monetário), usa-se somente notas de 
papel (inclusive para os centavos). Existem notas de: 10 centavos, 20 centavos, e 50 centavos, onde 100 
centavos = R$ 1,00. Vanessa vai à padaria e compra exatamente R$ 2,50, e deseja pagar a conta somente 
com notas de centavos, de forma que seja usada ao menos uma nota de 10 centavos, uma nota de 20 
centavos, e uma nota de 50 centavos, e as demais notas usadas complementem o valor total de R$ 2,50. 
 

 De quantas maneiras o pagamento pode ser efetuado? 
 

a) 17 
b) 19 
c) 21 
d) 22 
e) 23 

 

13. H. Poincaré e S. Ramanujan são notáveis por suas habilidades com números e jogos lógicos. H. Poincaré 
escreve um número em um papel e pergunta a S. Ramanujan qual foi o número escrito. Para auxiliar a 
dedução, H. Poincaré lista algumas dicas: 

 Dica 1: O número é menor que 80. 
 Dica 2: O número é maior que 10. 
 Dica 3: O número é primo. 
 Dica 4: A soma dos dígitos do número é um número múltiplo de 6. 
 Dica 5: Os algarismos das dezenas e das unidades do número são números primos consecutivos e decres-

centes, respectivamente. 
  

 Considerando que apenas uma das dicas é INCORRETA, assinale qual opção abaixo indica tal fato: 
 

a) Dica 1. 
b) Dica 2. 
c) Dica 3. 
d) Dica 4. 
e) Dica 5. 

 

14. Considerando que  , o valor de  na expressão abaixo é exatamente: 
  

 
 

a) 0 
b) 2 
c) 4 
d) 8 
e) 16 
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15. Um professor de matemática tem três filhas: Ana, Vanessa e Carla. Um determinado dia, durante uma de 
suas aulas, o professor sugeriu que a turma descobrisse o ano de nascimento de Vanessa através da 
seguinte afirmação: 

 “Considere V o ano de nascimento de Vanessa, sendo que  
 

 V2 = 4 x 2010 + 4 x 2008 + 4 x 2006 + ... + 4 x 2 + 1” 
 

 Assinale abaixo a alternativa que indica o ano de nascimento de Vanessa: 
 

a) 2019 
b) 2015 
c) 2011 
d) 2007 
e) 2003 

 
16. Em uma sala de espera com 85 pessoas, 21 estão sentadas, 41 são homens ou estão sentados(as) e 13 

mulheres estão sentadas. Assinale abaixo a opção que indica a quantidade total de mulheres que estão em 
pé: 
 

a) 10 
b) 23 
c) 28 
d) 31 
e) 44 

 

17. Abaixo temos uma sequência de letras que obedecem a uma determinada lei de formação: C, V, G, S, K, P, 
O, M, S, __, __, __. 

 Com base no padrão lógico acima estabelecido, as próximas três letras que completam a sequência acima 
são respectivamente: 

 

a) D, H, I 
b) Y, M, L 
c) G, U, K 
d) J, W, G 
e) P, M, T 

 

18. O contrato de aluguel do apartamento de Fernanda sofre reajuste no início de cada ano. Em dezembro de 
2018, Fernanda gastava 25% de seu salário no pagamento do aluguel. No mês de janeiro de 2019 seu salário 
aumentou 5%, porém o aluguel é reajustado em 40%. Qual das alternativas abaixo indica o valor mais 
próximo (em porcentagem) que Fernanda deverá usar do seu salário reajustado para pagar o aluguel? 
 

a) 35,35% 
b) 33,33% 
c) 31,31% 
d) 30,00% 
e) 27,50% 

 

19. No testamento do Sr. Otávio, ele destina o valor de R$ 273.000,00 para ser dividido entre suas filhas Maria, 
Ana, e Rita, na proporção 6:4:3, respectivamente. Sabendo que Rita dividirá sua parte igualmente entre seus 
três filhos, quanto recebera cada filho de Rita? 
 

a) R$ 21.000,00  
b) R$ 24.000,00 
c) R$ 27.000,00 
d) R$ 42.000,00 
e) R$ 63.000,00 
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20. Uma panificadora consegue assar 42.000 pães no prazo de 7 dias, trabalhando com 18 fornos idênticos, 
funcionando 8 horas por dia (exatamente com o mesmo ritmo de produção). Quantos dias são necessários 
para a mesma panificadora assar 30.000 pães, utilizando apenas 12 desses fornos (no mesmo ritmo de 
produção), mas todos funcionando 12 horas por dia? 
 

a) Aproximadamente 10 dias. 
b) Exatamente 5 dias. 
c) Exatamente 4 dias. 
d) Exatamente 3 dias. 
e) Aproximadamente 1 dia. 

  

  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 

 

21. O código de postura do município é o documento 
responsável por estabelecer medida de política 
administrativa municipal, sobre o qual é possível 
afirmar que, EXCETO: 
 

a) Regulamenta ações dos munícipes com 
vistas à ordem pública, costumes locais e 
matéria de higiene. 

b) Regulamenta o funcionamento dos 
estabelecimentos industriais, comerciais e 
prestadores de serviços. 

c) Estabelece as necessárias relações entre o 
poder público local e os munícipes, visando 
disciplinar o exercício dos direitos individuais 
para o bem-estar geral. 

d) Estabelece, objetivando condições de 
sanidade, a fiscalização de sanitários de uso 
coletivo e de logradouros públicos. 

e) Estabelece a fiscalização da existência e 
funcionalidade das fossas sanitárias, apenas 
em estabelecimentos comerciais e industriais. 
 

22. No que se refere às atividades industriais, é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) O transporte de ossos, sebos, vísceras, 
resíduos de limpeza ou de esvaziamento de 
fossas e outros produtos pastosos ou que 
exalem odores desagradáveis somente 
poderão ser transportados em veículos com 
carrocerias fechadas. 

b) O destino do lixo de qualquer natureza será 
sempre o indicado pela Prefeitura, ouvidos os 
órgãos técnicos. 

c) O lixo hospitalar, não deverá ser depositado 
em aterro sanitário. 

d) Os veículos de transporte de lixo, resíduos, 
terra, agregados, adubos, e qualquer material 
a granel devem trafegar com carga rasa, 
limitada à borda da caçamba ou com lona 
protetora. 

e) A coleta dos resíduos provenientes de 
hospitais, casas de saúde, sanatórios, 
ambulatórios e similares deve ser feita, 
mediante Lei Municipal específica, no que 
tange ao Sistema de Remoção dos Resíduos 
Sólidos Especiais. 

 

23. Para os estabelecimentos comerciais é exigido:  
 

a) A disponibilidade de recipiente para 
recolhimento de lixo em pequena quantidade, 
para uso público em seu interior. 

b) A colocação de lixeiras destinadas, 
exclusivamente, à coleta de pilhas e baterias 
de energia de quaisquer tipos, identificadas 
com os dizeres “LIXO TÓXICO – pilhas e 
baterias”. 

c) Quando os acumuladores de energia (pilhas, 
baterias e similares) não forem recolhidos 
pelos distribuidores e fabricantes objetivando 
sua reciclagem, cabe ao gestor do 
estabelecimento enviá-los ao aterro 
municipal. 

d) Os estabelecimentos comerciais que vendem 
pneus de veículos devem orientar seus 
clientes quanto à destinação dos mesmos, 
não sendo responsabilidade do 
estabelecimento a adequada destinação 
destes. 

e) Os estabelecimentos comerciais que vendem 
lâmpadas devem receber as lâmpadas 
usadas e enviá-las ao aterro sanitário do 
município, responsável por sua destinação 
adequada. 
 

24. Objetivando a estética e higiene do município, o 
Código de Posturas do município de Timon, 
proíbe: 
 

a) O escoamento de águas servidas das 
residências, pontos comerciais e industriais 
para a rede subterrânea de esgotos que 
passa na rua. 

b) Obstruir caixas públicas receptoras, sarjetas, 
valas e outras passagens de águas pluviais, 
bem como reduzir sua vazão. 

c) Depositar lixo, detritos, animais mortos, 
material de construção e entulhos, mobiliário 
usado, material de podas, resíduos de 
limpeza de fossas, óleos, graxas, tintas e 
qualquer material ou sobras em logradouros 
públicos, terrenos baldios, margens e leitos 
dos rios e lagoas. 
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d) Lavar roupas ou animais em logradouros 
públicos, bem como banhar-se em chafarizes, 
fontes ou torneiras públicas. 

e) A varrição de lixo do interior das residências, 
estabelecimentos comerciais ou industriais, 
terrenos ou veículos, jogando-o em 
logradouros públicos. 

 
25. Para instalação ou funcionamento de 

determinadas atividades, é necessária a 
concessão de um alvará de funcionamento, a 
título precário, expedido pela Prefeitura 
Municipal. Em relação ao município de Timon, o 
Código de Posturas estabelece: 
 

a) A concessão de alvará de instalação para 
implantação de edificação transitória e de 
edificação provisória. 

b) A concessão de alvará de instalação para 
construção do canteiro de obras em terreno 
distinto daquele no qual foi licenciada a obra. 

c) A concessão de alvará de instalação para 
avanço de tapumes sobre parte do passeio 
público. 

d) A concessão de alvará de instalação para 
implantação de edificação em área atingida 
por plano de melhoramento público. 

e) A validade de 02 (dois) anos para o Alvará de 
Instalação, a contar da data da publicação do 
deferimento do pedido, podendo ser renovado 
quantas vezes forem necessárias, conforme a 
sua finalidade. 

 
26. O Código de Posturas de Timon, quando da 

ocorrência de infrações estabelece penalidades 
sobre as quais é CORRETO afirmar: 
 

a) A pena, além de impor a obrigação de fazer 
ou desfazer, é pecuniária e consistirá em 
multas a serem fixadas de acordo com 
Portaria da Secretaria Municipal de Finanças. 

b) São seis as penalidades previstas: 
advertência ou notificação preliminar, multa, 
apreensão de produtos, inutilização de 
produtos, proibição ou interdição de atividade, 
observada a legislação federal a respeito e, 
cancelamento do alvará de licença de 
localização e funcionamento do 
estabelecimento. 

c) As multas são graduadas de acordo com a 
maior ou menor gravidade da infração e as 
circunstâncias atenuantes ou agravantes da 
infração, em nenhum momento, o infrator ou 
a administração deverá considerar os 
antecedentes do infrator. 
 

d) Os infratores que estiverem em débito de 
multa não podem receber quaisquer quantias 
ou créditos que tiverem com a Prefeitura 
Municipal, participar de licitações, celebrar 
contratos ou termos de qualquer natureza, ou 
transacionar a qualquer título com a 
administração municipal 

e) Caso haja reincidência de multa, as mesmas 
serão cobradas em dobro. 
 

27. Em relação à aplicação de penalidades, é 
CORRETO afirmar que: 
 

a) São passíveis de penalidades disciplinares os 
servidores que se negarem a prestar 
assistência ao munícipe, quando por este 
solicitada, para esclarecimento das normas 
consubstanciadas no Código de posturas. 

b) São passíveis de penalidades disciplinares os 
agentes fiscais que, por negligência ou má fé, 
lavrarem autos sem obediência aos requisitos 
legais, de forma a lhes acarretar nulidade. 

c) São passíveis de penalidades disciplinares os 
agentes fiscais que, tendo conhecimento de 
infração, deixarem de autuar o infrator. 

d) A toda e qualquer penalidade cabe defesa. 
e) São autoridades competentes para lavrar o 

auto de infração e arbitrar multas, os Agentes 
Fiscais e outros servidores públicos para isso 
designados por ato do Prefeito Municipal. 
 

28. Em relação às penalidades, é CORRETO afirmar 
que: 
 

a) Em toda situação, aplica-se inicialmente a 
notificação Preliminar. 

b) A notificação preliminar deverá ser assinada 
pelo infrator, contudo, a ausência de sua 
assinatura não invalida a notificação 
preliminar. 

c) Quando a pena, além da multa, determinar a 
obrigação de fazer ou refazer qualquer obra 
ou serviço, o infrator deve ser intimado a 
cumprir essa obrigação, fixando-se o prazo 
máximo de até 30 (trinta) dias para o início do 
seu cumprimento e prazo razoável para a sua 
conclusão. 

d) Quando há apreensão de material, o mesmo 
será devolvido somente depois de pagas as 
multas devidas e de a Prefeitura Municipal ser 
indenizada das despesas realizadas com a 
apreensão, o transporte e o depósito. 

e) A apreensão consiste na tomada dos objetos 
que constituem prova material de infração aos 
dispositivos estabelecidos. 
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29. O Sr. José Sousa, feirante há 25 anos em Timon, 
recebeu sua primeira notificação por não ter 
acondicionado adequadamente os resíduos para 
coleta pela Prefeitura/Concessionária. Por não 
concordar com tal notificação, o Sr. José 
recorreu à administração pública e sua 
notificação foi revogada. Sabendo disto, o Sr. 
Dercival Silva, colega de profissão do Sr. José, 
espalhou boatos de que não havia regras 
estabelecidas para o processo de aplicação de 
multas pela administração, tendo em vista que o 
mesmo havia sido multado sem possibilidades 
de recorrer ao pleito. 
Quanto ao exposto, considerando a licitude dos 
autos, pode-se afirmar que: 

 

a) O fiscal considerou os antecedentes do Sr. 
José Sousa. 

b) O Sr. Dercival foi autuado em flagrante. 
c) O Sr. Dercival era reincidente no motivo da 

autuação. 
d) O Sr. José Sousa desconhecia a exigência e 

isso foi considerado pela administração em 
resposta ao recurso por ele recorrido. 

e) O Sr. Dercival não conhecia os trâmites e 
perdeu o prazo para recorrer ao pleito. 

 

30. O documento emitido pela prefeitura que 
comprova que um empreendimento ou imóvel foi 
construído seguindo-se as exigências legais 
estabelecidas para a aprovação de projetos é o: 
 

a) Alvará de funcionamento. 
b) Habite-se.  
c) Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART.  
d) Alvará de construção. 
e) Licença do Corpo de Bombeiros. 
 

31. Para se revestir as paredes de um ambiente, 
com uma porta de 0,80 m x 2,10 m e uma janela 
de 1,2 m x 1,0 m, cujo pé-direito acabado é de 
2,60 m e suas dimensões 3,50 m x 4,50 m, 
desconsiderando as perdas, precisaremos 
comprar material cerâmico na quantidade, em 
m², de: 
 

a) 35,45.  
b) 41,60.  
c) 44,42.  
d) 38,72. 
e) 39,92. 

 
 
 
 
 

32. O documento indispensável para identificar a 
responsabilidade técnica pela execução de uma 
determinada obra é o:  
 

a) Alvará de funcionamento.  
b) Alvará de construção.  
c) Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART.  
d) Certificado de autoria. 
e) Certidão de responsabilidade Técnica – CRT. 

 

33. A linha geral que limita o lote com a via pública é 
denominada: 
 

a) Afastamento frontal. 
b) Alinhamento. 
c) Alpendre. 
d) Divisa. 
e) Prumada. 

 

34. Segundo a Lei Municipal nº 2010/2015, da 
cidade de Timon, que dispõe sobre a construção 
e reconstrução e conservação de muros e 
calçadas, é proibido nas calçadas, EXCETO: 
 

a) A construção de rampas de acesso ao imóvel, 
quando executadas da divisa do lote para 
dentro. 

b) Rebaixamento de meio fio. 
c) Construção de caixa de passagem de caráter 

particular na calçada. 
d) A colocação de caixa coletora de água 

pluvial, grade ou boca de lobo na sarjeta, em 
frente à faixa de travessia de pedestres. 

e) Fazer argamassa, concreto ou similares 
destinado à construção. 
 

35. Para assegurar condições de sanidade, o Poder 
Executivo Municipal fiscalizará a higiene dos 
itens a seguir, EXCETO: 
 

a) Dos logradouros públicos. 
b) Dos edifícios de habitação individual e 

coletiva. 
c) Das edificações localizadas na zona rural. 
d) A limpeza dos terrenos localizados nas zonas 

urbanas e de expansão urbana. 
e) Da existência e manutenção das fossas em 

habitação individual e coletiva. 
 

36. Acerca das normas de higiene pública e proteção 
ambiental previstas no Código Sanitário de 
Timon, é CORRETO afirmar que:  
 

a) As pastelarias, pizzarias e estabelecimentos 
congêneres deverão ter paredes revestidas, 
até o teto, de material liso, resistente e 
impermeável.  
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b) Nos restaurantes, churrascarias, cafés, 
lanchonetes e estabelecimentos congêneres 
as toalhas de mesa, serão substituídas por 
outras limpas, sempre que se apresentarem 
sujas. 

c) Os estábulos, cocheiras, aviários, pocilgas e 
outros estabelecimentos que, de qualquer 
modo, criem animais deverão estar situados 
em locais onde não haja insalubridade à 
população, podendo, esses 
estabelecimentos, estarem localizados em 
área urbana. 

d) Os empórios, mercearias, armazéns, 
depósitos de gêneros alimentícios e 
estabelecimentos congêneres terão 
instalação sanitária com bacia e lavatório, no 
mesmo compartimento. 

e) As xícaras e colheres de café, quando 
lavadas em água corrente e fria, deverão ser 
conservadas em aparelhos apropriados a 
uma temperatura não inferior a quarenta 
graus centígrados. 

 

37. Segundo o Código Sanitário de Timon, os 
feirantes são proibidos de: 
 

a) Trazer em seu poder licença e carteira de 
saúde devidamente atualizadas. 

b) Usar, durante a jornada de trabalho, vestuário 
adequado, de cor clara. 

c) Manter asseio individual e conservar limpos 
os tabuleiros, bancas, mesas, veículos e 
demais instrumentos de trabalho, bem como 
a área ao seu redor. 

d) Vender frutas descascadas, raladas ou 
fracionadas, bem como hortaliças cortadas. 

e) Embrulhar alimentos em papel manilha ou 
similar, quando necessário, sendo vedado o 
emprego de jornais, revistas e papéis usados 
ou maculados. 
 

38. Em relação às infrações sanitárias é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) As infrações sanitárias, sem prejuízo das 
sanções de natureza civil ou penal cabíveis, 
serão punidas, alternativa ou 
cumulativamente, com penalidades variadas, 
dentre as quais citam-se advertência e 
cancelamento do cadastro. 

b) Quando houver apreensão de animal, o 
proprietário ficará sujeito ao pagamento de 
despesas com transporte, alimentação, 
assistência veterinária e outras decorrentes 
da apreensão. 

c) A penalidade de prestação de serviços à 
comunidade consiste na atuação como 
agente ambiental junto à instituição, definida 

e ou aprovadas pela autoridade sanitária, 
após realização de curso para tal fim. 

d) A penalidade de multa consiste no 
pagamento de R$ 3.000,01 (três mil reais e 
um centavo) a R$ 45.015,00 (quarenta e 
cinco mil e quinze reais), para infrações 
graves, segundo a Lei Complementar  
nº 012/2010. 

e) A penalidade de intervenção será aplicada 
aos estabelecimentos prestadores de 
serviços de saúde e de produtos e 
substâncias de interesse da saúde, sempre 
que houver riscos iminentes à saúde. 
 

39. No que tange à responsabilidade dos agentes 
públicos, que consiste na obrigação que se 
impõe ao servidor de reparar o dano causado à 
administração, por culpa ou dolo no desempenho 
de suas funções, é denominada 
responsabilidade 
 

a) penal. 
b) administrativa. 
c) criminal. 
d) tributária. 
e) civil. 
 

40. De acordo com a Constituição Federal, a 
administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá a 
alguns princípios básicos. A divulgação dos 
gastos governamentais pela internet é um 
exemplo da prática do princípio denominado na 
Constituição Federal como: 
 

a) Eficiência. 
b) Publicidade. 
c) Moralidade. 
d) Impessoalidade. 
e) Transparência. 

 

41. De acordo com o Código de Posturas de Timon, 
devem ser punidos com penalidade disciplinar, 
de acordo com a natureza e a gravidade da 
infração: 
I. Os servidores que se negarem a prestar 

assistência ao munícipe, quando por este 
solicitada, para esclarecimento das normas 
consubstanciadas neste Código. 

II. Os agentes fiscais que, por negligência ou má 
fé, lavrarem autos sem obediência aos 
requisitos legais, de forma a lhes acarretar 
nulidade. 

III. Os agentes fiscais que, tendo conhecimento 
de infração, deixarem de autuar o infrator. 
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Em relação as assertivas é CORRETO afirmar: 
 

a) Apenas a assertiva I está correta. 
b) As assertivas II e III estão corretas. 
c) Todas as assertivas estão corretas. 
d) As assertivas I e III estão corretas. 
e) Todas as assertivas estão erradas. 

 

42. De acordo com o art. 219 da Lei Complementar 
Municipal nº 028/2014 (Código de Posturas de 
Timon). São penas disciplinares, EXCETO:  
 

a) Advertência. 
b) Repreensão. 
c) Suspensão. 
d) Apreensão. 
e) Demissão. 

 

43. Na interpretação de projetos arquitetônicos é 
fundamental o conhecimento de elementos 
básicos que constituem a montagem gráfica de 
um projeto. A figura a seguir representa: 
 

 
 
a) Planta baixa. 
b) Planta de cobertura. 
c) Planta de situação. 
d) Corte. 
e) Planta de locação. 
 

44. Os cortes transversais e longitudinais de um 
projeto arquitetônico fornecem informações 
acerca dos: 
 

a) Comprimentos transversais.  
b) Pés direitos.  

c) Comprimentos longitudinais.  
d) Cotas do subsolo. 
e) Distância da edificação aos limites do lote. 

 

45. Será concedido ao servidor, licença, EXCETO: 
 

a) Para tratamento de saúde, mediante exame 
por junta médica oficial ou credenciada do 
Município, vedado ao beneficiário o exercício 
de qualquer atividade remunerada durante o 
período da licença. 

b) Para acompanhar cônjuge ou companheiro. 
c) Para o serviço militar, desde que não exceda 

ao período de 12 meses. 
d) Quando da paternidade. 
e) Para o desempenho de atividade política, 

desde que não exceda ao período de 24 
meses. 
 

46. Melquisedec, Fiscal de Obras e Posturas do 
Município de Timon, em ato de fiscalização, teve 
que multar um estabelecimento comercial que 
funcionava em desacordo com as normas 
vigentes no Município. Assim, está correto 
afirmar que Melquisedec aplicou ao dono do 
estabelecimento um(a):  
 

a) Advertência. 
b) Processo administrativo disciplinar.  
c) Pena de demissão.  
d) Concessão administrativa.  
e) Cassação de licença. 

 

47. Quando o Poder Público interfere na órbita do 
interesse privado para salvaguardar o interesse 
público, restringindo direitos individuais, atua no 
exercício do poder:  
 

a) Regulamentar.  
b) Hierárquico. 
c) Disciplinar.  
d) De persuasão. 
e) De polícia.  

 

48. Com relação a pichar ou por outro meio 
conspurcar edificação ou monumento urbano, 
pode afirmar que:  
 

a) Não enseja sanção, seja ela penal ou 
administrativa.  

b) Constitui crime contra o Ordenamento Urbano 
e o Patrimônio Cultural. 

c) Não constitui crime. 
d) Constitui crime de poluição visual. 
e) Constitui crime contra a fauna. 
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49. Em relação à armação de palanque e coretos, o 
Código de Posturas de Timon prevê: 
 

a) A concessão de prévia autorização pela 
Superintendência de Limpeza Pública e 
Urbanização de Timon - SLU, ou o outro 
órgão que vier a substituí-la, com, pelo 
menos, 05 (cinco) dias úteis de antecedência 
à realização do evento. 

b) A concessão de prévia autorização de 
localização de coretos e palanques quando 
não perturbarem o trânsito e para uso diurno. 

c) A concessão de prévia autorização da 
administração municipal para a armação de 
palanques provisórios em logradouros 
públicos para a realização de comícios 
políticos e festividades cívicas, religiosas ou 
de caráter popular. 

d) A concessão de prévia autorização 
condicionada à remoção dos mesmos no 
prazo de quarenta e oito horas, a contar do 
encerramento das atividades. 

e) A exigência de depósito em dinheiro de R$ 
1.000,00 (um mil reais), destinado a cobrir 
gastos com reforma e/ou limpeza necessária 
do logradouro. 
 

50. O Código Tributário do Município de Timon 
isenta da taxa de remoção de lixo extradomiciliar, 
EXCETO:  
 

a) Os órgãos ou serviços da Administração 
Pública Federal, Estadual ou Municipal, direta 
ou indireta. 

b) As fundações instituídas pelo Poder Público.  
c) Os contribuintes proprietários, titulares do 

domínio útil ou possuidores de imóveis 
tombados pelo patrimônio histórico. 

d) Os contribuintes proprietários, titulares do 
domínio útil ou possuidores de imóveis 
declarados de utilidade pública e submetido a 
processo de desapropriação, vigendo 
benefício fiscal a partir da data da respectiva 
adjudicação. 

e) Os contribuintes proprietários, titulares do 
domínio útil ou possuidores de imóveis 
destinados a organizações não 
governamentais, sem fins lucrativos – ONG´s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


