
                  CONCURSO PÚBLICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO 
Edital nº 001/2014 

CADERNO  DE  QUESTÕES  
 

 

020- FISCAL - VESPERTINO 
 
 
 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES. 
 

1 Confira se, além deste CADERNO DE QUESTÕES referente ao cargo escolhido, que contém 40 questões objetivas, 
você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA destinado à marcação das respostas da prova. 

2 Verifique se o seu nome e o número de sua inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Em 
caso de divergência, notifique imediatamente o fiscal. 

3 Após a conferência, assine seu nome nos espaços próprios do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando, de preferência, 
caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

4 Não dobre, não amasse e nem manche o CARTÃO-RESPOSTA. Ele somente poderá ser substituído caso esteja 
danificado na barra de reconhecimento para leitura óptica. 

5 No CARTÃO-RESPOSTA marque, para cada questão, a letra correspondente à opção escolhida para a resposta, 
preenchendo todo o espaço compreendido no retângulo, à caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Preencha os 
campos de marcação completamente, sem deixar espaços em branco. 

6 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções, identificadas com as letras A, B, C, D e E. 
Apenas uma responde adequadamente à questão. Você deve assinalar apenas uma opção em cada questão. A 
marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 

7 O tempo disponível para esta prova é de três horas.  

8 Sugerimos que reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações 
assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação. 

9 Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA. Você 
somente poderá deixar o local de prova após 1 hora do início da aplicação da prova. 

10 Você será excluído do exame caso utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem 
como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie. 

11 O penúltimo e o antepenúltimo candidato que terminar a prova deverão ficar na sala até o último candidato entregar a 
prova. O candidato que estiver fazendo a prova por último não é testemunha, e sim a pessoa que está sendo observada. 

 

 

 

 

 NOME DO CANDIDATO:  _________________________________________   
 

Nº de Inscrição: ________ | RG nº: ___________________ | Sala: ___ | Carteira:____  
 

GRUPO MAKIYAMA 
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LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA ÁREA 

Questão 01 
Considerando o Código Tributário Nacional, analise as 
assertivas a seguir sobre tributo: 
 

I Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em 
moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada 
mediante atividade administrativa plenamente vinculada. 

II A natureza jurídica específica do tributo é determinada 
pelo fato gerador da respectiva obrigação. 

III A destinação legal do produto da arrecadação do tributo 
não qualifica a natureza jurídica específica do tributo. 

IV Os tributos são impostos, taxas e contribuições de 
melhoria. 

 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I e II. 
B II e III. 
C I, II e III. 
D I, II e IV. 
E II, III e IV. 

Questão 02 
De acordo com o Código Tributário Nacional, no que tange à 
propriedade predial e territorial urbana, podemos afirmar que 
a base do cálculo do imposto do imóvel é o valor: 
A Venal. 
B Cambial. 
C Fundiário. 
D Operacional. 
E Equivalente. 

Questão 03 
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Capela do 
Alto (lei 602/90), é de competência do Município instituir os 
seguintes tributos: 
 

I Imposto sobre propriedade predial e territorial urbano; 
II Imposto transmissão "inter-vivos"; 
III Imposto sobre venda a varejo de combustíveis líquidos e 

gasosos, tais como óleo diesel; 
IV Imposto sobre serviço de qualquer natureza, não 

incluídos na competência estadual compreendida no 
âmbito da Constituição Federal, definidos em lei 
complementar. 

 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I e II. 
B II e III. 
C I, II e III. 
D I, II e IV. 
E II, III e IV. 

Questão 04 
Segundo a Lei Orgânica do Município de Capela do Alto (lei 
602/90), o Município deve adaptar, no prazo de um ano, às 
normas constitucionais e à Lei Orgânica os documentos a 
seguir, EXCETO o identificado em: 
A Código de Posturas. 
B Código Tributário do Município. 
C Código de Obras ou de Edificações. 
D Regimento interno da Câmara Municipal. 
E Plano de Concessão de Serviços Públicos. 

Questão 05 
De acordo com o disposto na lei 10257/01, na ação de 
usucapião especial urbana é obrigatória a intervenção do(a): 
A Tribunal de Contas do Município. 
B Tribunal de Contas do Estado. 
C Tribunal de Justiça. 
D Ministério Público. 
E Câmara Municipal. 
 

Questão 06 
Segundo o previsto pela lei 10257/01, considera-se 
subutilizado o imóvel cujo aproveitamento seja inferior ao 
mínimo definido no: 
A Plano diretor ou em legislação dele decorrente. 
B Plano plurianual ou em legislação dele decorrente. 
C Projeto urbano integrado municipal ou em legislação dele 

decorrente. 
D Projeto de distribuição de solo ou em legislação dele 

decorrente. 
E Plano patrimonial ou em legislação dele decorrente. 

Questão 07 
Conforme a Lei Orgânica do Município de Capela do Alto (lei 
602/90), a elaboração dos orçamentos anual e plurianual 
deve atender: 
I Às disposições da Constituição Federal; 
II Às normas gerais de direito financeiro; 
III Aos preceitos da lei. 
 

Está CORRETO o que se afirma em: 
A I, apenas. 
B II, apenas. 
C I, II e III. 
D I e III, apenas. 
E II e III, apenas. 

Questão 08 
Considere as assertivas a seguir à luz do disposto na lei 
10257/01: 

 O proprietário urbano poderá conceder esse direito sobre 
o seu terreno a outra pessoa, por tempo determinado ou 
indeterminado, mediante escritura pública registrada no 
cartório de registro de imóveis. 

 Trata-se de um direito que abrange o de utilizar o solo, o 
subsolo ou o espaço aéreo relativo ao terreno, na forma 
estabelecida no contrato respectivo, atendida a legislação 
urbanística. 

 A concessão desse direito pode ser gratuita ou onerosa. 
 

Podemos afirmar que o direito referido é o chamado direito 
de: 
A Outorga. 
B Superfície. 
C Exploração. 
D Preempção. 
E Consórcio. 

Questão 09 
Tendo em vista o decreto 5790/06, que revoga o 5031/90, 
julgue cada uma das assertivas a seguir sobre o Conselho 
das Cidades (ConCidades) como verdadeira (V) ou falsa (F) 
e, posteriormente, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

(__) É um órgão colegiado de natureza deliberativa e 
consultiva, integrante da estrutura do Ministério das Cidades. 
(__) Ele tem por finalidade estudar e propor as diretrizes para 
a formulação e implementação da Política Nacional de 
Desenvolvimento Urbano, bem como acompanhar e avaliar a 
sua execução, conforme dispõe a lei 10.257/01 (Estatuto da 
Cidade). 
(__) É responsável por propor as diretrizes gerais para a 
formulação e implementação da Política Nacional de 
Desenvolvimento Urbano, em consonância com as 
resoluções aprovadas  pela Conferência Nacional das 
Cidades.  
 

A V – V – V. 
B V – F – V. 
C V – V – F. 
D F – V – F. 
E V – F – F. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm
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Questão 10 
Segundo o decreto 5790/06, que revoga o 5031/90, o 
Conselho das Cidades será presidido pelo(a): 
A Diretor do Comitê Técnico das Cidades. 
B Gestor do Comitê Técnico das Cidades. 
C Ministro de Estado das Cidades. 
D Secretário Municipal das Cidades. 
E Presidente do Comitê das Cidades. 
 
 

Considere o Código de Posturas do Município 
de Capela do Alto para responder às questões 

de 11 até 17. 
 

Questão 11 
A pena para aquele que for considerado infrator, nos termos 
do referido código, é pecuniária e consiste em multa. No caso 
desta não ser paga no prazo regulamentar, ela será inscrita 
em: 
A Dívida ativa. 
B Débito líquido. 
C Dívida líquida. 
D Dívida técnica. 
E Débito tributário. 

Questão 12 
As multas são impostas em grau mínimo, médio ou máximo. 
Na imposição de multa, e para graduá-la, considera-se: 
I A maior ou menor gravidade da infração; 
II As circunstâncias atenuantes ou agravantes; 
III Os antecedentes do infrator, com relação às disposições 

do referido código. 
 

Está CORRETO o que se afirma em: 
A I, apenas. 
B II, apenas. 
C III, apenas. 
D I e II, apenas. 
E I, II e III. 

Questão 13 
Em feiras livres podem ser comercializados os expostos a 
seguir, EXCETO: 
A Gêneros alimentícios. 
B Animais vivos, tais como ovinos. 
C Produtos para limpeza doméstica. 
D Confecção e pequenos artefatos de uso pessoal ou 

doméstico. 
E Flores, plantas ornamentais e pequenos acessórios para 

jardinagem. 

Questão 14 
Assinale a alternativa INCORRETA quanto a uma das 
proibições previstas para preservar, de maneira geral, a 
higiene pública. 
A Aterrar vias públicas com lixo, materiais velhos ou 

quaisquer detritos. 
B Consentir o escoamento de águas servidas das 

residências para as vias públicas. 
C Queimar lixo ou quaisquer corpos em grande quantidade 

em espaço que não seja o próprio quintal.  
D Conduzir, sem as precauções devidas, quaisquer 

materiais que possam comprometer o asseio das vias 
públicas. 

E Preparar concreto ou argamassa nas vias públicas, 
sendo, em determinados casos permitido seu preparo, 
mediante autorização especial, somente em caixas 
estanques de forma a evitar o contato da mistura com o 
pavimento. 

Questão 15 
Considere as assertivas a seguir sobre a higiene das 
habitações:  
 

I Os proprietários e inquilinos são obrigados a conservar 
em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios, 
prédios e terrenos. 

II Não é permitido conservar água estagnada nos quintais 
ou pátios dos prédios situados na zona urbana, distritos, 
vilas e povoados. 

III O lixo domiciliar, comercial e industrial será recolhido 
diretamente pelo serviço público municipal ou 
indiretamente, através de concessão, e deverá estar 
condicionado ou em sacos plásticos ou em recipientes 
apropriados e providos de tampas, devendo em ambos os 
casos não ser o volume unitário superior a 100 litros. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 
A I, apenas. 
B II, apenas. 
C I e II, apenas. 
D II e III, apenas. 
E I, II e III. 

Questão 16 
O comércio de ambulantes pode ser: 
A Localizado, permanente e aleatório. 
B Determinado, itinerante e móvel. 
C Localizado, itinerante e móvel. 
D Localizado, reduzido e imóvel. 
E Organizado, específico e móvel. 

Questão 17 
Dentre as exigências que devem ser atendidas no caso de 
terreno situado em zona urbana que tenha frente para 
logradouros públicos dotado de calçamento ou de guias e 
sarjetas, podemos considerar CORRETAMENTE o exposto 
na alternativa: 
A Beneficiando por passeios pavimentados, os quais 

podem ter ressaltos, além das rampas de acesso junto ao 
meio-fio, a qual não poderá ter largura superior a 3 
centímetros. 

B Fechado no alinhamento por muro ou cerca com altura 
mínima de 1,80 m (um metro e oitenta centímetros), 
vedado a utilização de arame farpado. 

C Fechado no alinhamento por muro ou cerca de arame 
farpado com altura mínima de 1,80 m (um metro e oitenta 
centímetros). 

D Beneficiando por passeios pavimentados, os quais não 
podem ter ressaltos, exceto as rampas de acesso junto 
ao meio-fio, a qual deve ter largura superior a 3 
centímetros. 

E Fechado 2 m (dois metros) além do alinhamento por muro 
ou cerca de arame farpado com altura mínima de 1,50 m 
(um metro e cinquenta centímetros). 

Questão 18 
Segundo o Código de Obras do Município de Capela do Alto, 
para pequenas alterações em projetos aprovados ou em 
execução, é dispensado novo alvará desde que essas 
alterações não ultrapassem alguns limites, aplicáveis a partes 
consideradas essenciais da construção. Assinale a alternativa 
que descreve, INCORRETAMENTE, um desses limites que 
devem ser respeitados.  
A Altura máxima dos edifícios. 
B Espessura mínima das paredes. 
C Espessura mínima dos pés direitos. 
D Superfície mínima dos pisos dos compartimentos. 
E Dimensões mínimas de áreas e corredores externos. 
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Questão 19 
Conforme o Código de Obras do Município de Capela do Alto, 
os edifícios construídos sem estrutura de sustentação em 
concreto ou aço não podem ter mais de quantos pavimentos? 
A 2 (dois). 
B 3 (três). 
C 4 (quatro). 
D 5 (cinco). 
E 6 (seis). 

Questão 20 
Considerando Código de Obras do Município de Capela do 
Alto, sobre a utilização de tapumes, podemos afirmar: 
 

I Será obrigatória a colocação de tapume sempre que a 
execução de obras de construção, reconstrução, reforma, 
pintura ou reparação de prédios for feita no alinhamento 
da via pública. 

II Os tapumes terão altura mínima de dois metros, podendo 
avançar além da metade do passeio. 

III Será obrigatória a colocação de tapume em toda a obra 
de demolição de prédio, com a altura mínima igual à 
altura do prédio a demolir. 

 

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

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

Questão 21 
Tendo em vista a questão da propriedade no âmbito da 
Constituição Federal, capítulo “Dos Direitos e Deveres 
Individuais e Coletivos”, julgue como verdadeiro (V) ou falso 
(F) cada um dos expostos a seguir e, posteriormente, 
assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, 
de cima para baixo. 
 

(___) É garantido o direito de propriedade. 
(___) A propriedade atenderá a sua função social. 
(___) A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação 
por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, 
mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados 
os casos previstos na Constituição Federal. 
(___) No caso de iminente perigo público, a autoridade 
competente poderá usar de propriedade particular, 
assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver 
dano. 
(___) A pequena propriedade rural, assim definida em lei, 
ainda que trabalhada pela família, será objeto de penhora 
para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade 
produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu 
desenvolvimento. 
 

A V – V – F – F – V. 
B V – V – V – V – F. 
C V – F – F – V – V. 
D V – V – F – F – F. 
E V – F – V – F – V. 

Questão 22 
Em uma planta, referem-se às distâncias ou comprimentos e 
larguras dos vãos dos cômodos. Estamos falando dos(as): 
A Cotas. 
B Lacunas. 
C Espaçamentos. 
D Fluxos. 
E Pilares. 
 
 

Questão 23 
 [...] ressalvados os casos especificados na legislação, as 
obras, serviços, compras e alienações serão contratados 
mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação 
__________ e __________ indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações. 
 

Fonte: Constituição Federal de 1988 – Capítulo VII – Da Administração 
Pública. 

Assinale a alternativa cujos termos preenchem CORRETA e 
respectivamente as lacunas acima. 
 
A orçamentária; administrativa 
B orçamentária; financeira 
C financeira; jurisdicional 
D técnica; econômica 
E legal; jurisdicional  

Questão 24 
Segundo o disposto na Constituição Federal em “Da 
Repartição das Receitas Tributárias”, dentre outras receitas, 
pertencem aos Municípios: 
I O produto da arrecadação do imposto da União sobre 

renda e proventos de qualquer natureza, incidente na 
fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por 
eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e 
mantiverem; 

II Cinquenta por cento do produto da arrecadação do 
imposto do Estado sobre a propriedade de veículos 
automotores licenciados em seus territórios; 

III Vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do 
imposto do Estado sobre operações relativas à circulação 
de mercadorias e sobre prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 
A I, apenas. 
B II, apenas. 
C III, apenas. 
D II e III, apenas. 
E I, II e III. 

Questão 25 
Conforme previsto pela Constituição Federal, no capítulo Das 
Finanças, trata-se da lei que compreende as metas e 
prioridades da administração pública federal, incluindo as 
despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, 
orienta a elaboração da lei orçamentária anual, dispõe sobre 
as alterações na legislação tributária e estabelece a política 
de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 
 

O excerto acima diz respeito à lei de: 
A Diretrizes orçamentárias. 
B Iniciativas orçamentárias. 
C Metas financeiras. 
D Parâmetros tributários.  
E Conversões tributárias. 

Questão 26 
De acordo com o disposto na Constituição Federal, o 
Município será regido por: 
A Resolução Administrativa. 
B Decreto Complementar. 
C Resolução Normativa. 
D Lei Administrativa. 
E Lei Orgânica. 
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Questão 27 
A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional 
e patrimonial da União e das entidades da administração 
direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de 
receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 
controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada 
Poder. 
 

Fonte: Constituição Federal de 1988 – Da Fiscalização Contábil, Financeira 
e Orçamentária. 

Para realizar o controle externo mencionado acima, a União 
terá o auxílio do:  
A Conselho Nacional de Contas dos Estados. 
B Conselho Nacional de Justiça. 
C Tribunal de Contas da União. 
D Supremo Tribunal Federal. 
E Ministério Público. 

Questão 28 
Segundo a Constituição Federal, o plano plurianual, as 
diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais são 
estabelecidos por: 
A Lei complementar da Assembleia Legislativa. 
B Resolução normativa do Poder Executivo. 
C Leis de iniciativa do Poder Executivo. 
D Decreto do Poder Legislativo. 
E Resolução do Poder Legislativo. 

Questão 29 
Sobre os componentes do subsistema de coleta e transporte 
de esgoto sanitário, assinale a alternativa CORRETA. 
A Os tubos de queda devem, sempre que possível, ser 

instalados em um único alinhamento. 
B As mudanças de direção nos trechos horizontais devem 

ser feitas com ângulos centrais superiores a 90°. 
C A declividade mínima em trechos horizontais dos tubos 

das instalações é de 15%.  
D Nos edifícios de dois ou mais andares não há 

necessidade de se evitar o retorno de espuma.   
E Nos ramais de descarga e de esgoto, os trechos 

horizontais não devem possibilitar o escoamento dos 
efluentes por gravidade. 

Questão 30 
Dentre as competências dos municípios previstas na 
Constituição Federal, podemos considerar as descritas a 
seguir, EXCETO: 
A Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 

transferência, os serviços públicos de interesse local, 
incluído o de transporte coletivo, que tem caráter 
essencial. 

B Manter, com a cooperação técnica e financeira da União 
e do Estado, programas de educação infantil e de ensino 
fundamental. 

C Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União 
e do Estado, serviços de atendimento à saúde da 
população. 

D Promover, no que couber, adequado ordenamento 
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano. 

E Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural 
local, observada a legislação e a ação fiscalizadora 
federal e estadual. 

Questão 31 
Sobre as estruturas e carcaças dos equipamentos elétricos, 
podemos dizer que elas devem ser eletricamente: 
A Improvisadas. 
B Tensionadas. 
C Levantadas. 
D Equipadas. 
E Aterradas. 

Questão 32 
Podemos afirmar CORRETAMENTE sobre alguns dos 
aspectos relacionados às instalações elétricas que: 
 

A É permitida a existência de partes vivas expostas de 
circuitos e equipamentos elétricos.  

B Somente podem ser realizados serviços nas instalações 
quando o circuito elétrico estiver parcialmente 
energizado.  

C As emendas e derivações dos condutores devem ser 
executadas de modo que assegurem a resistência 
mecânica e contato elétrico adequado. 

D A execução e manutenção das instalações elétricas 
podem ser realizadas por qualquer trabalhador, desde 
que a supervisão seja realizada por profissional 
legalmente habilitado.  

E Quando não for possível desligar o circuito elétrico, o 
serviço somente poderá ser executado após terem sido 
adotadas as medidas de proteção complementares, pois 
assim dispensa-se o uso de ferramentas apropriadas e 
equipamentos de proteção individual.  

Questão 33 
Conforme o Código de Obras do Município de Capela do Alto, 
no que tange à fiscalização e vistorias, depois da conclusão 
das obras, o interessado deve requerer vistoria à Prefeitura 
para que seja, no projeto aprovado, dado o: 
 

A “Habite-se” ou o “visto”, sem o que nenhum edifício 
poderá ser modificado posteriormente. 

B  “Habite-se” ou o “visto”, sem o que nenhum edifício 
poderá ser habitado ou utilizado para qualquer finalidade. 

C Licenciamento, sem o que nenhum edifício poderá ser 
habitado ou utilizado para qualquer finalidade. 

D Termo de aceite, sem o que nenhum edifício poderá ter 
em seu projeto aprovado o registro do “habite-se”. 

E Relatório circunstanciado, sem o que nenhum edifício 
poderá ter em seu projeto aprovado o registro do “habite-
se”. 

Questão 34 
Segundo o Código de Obras do Município, com relação aos 
casos em que se impõe a pena de demolição, analise as 
assertivas a seguir:  
 

I Construção feita sem a observância do projeto aprovado. 
II Construção clandestina, entendendo-se a que for feita 

sem alvará de construção. 
III Obra insegura, quando o proprietário não tomar as 

providências que se fizerem necessárias à sua 
segurança. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 
A I, II e III.  
B I, apenas. 
C II, apenas. 
D I e II, apenas. 
E II e III, apenas. 

Questão 35 
Nos termos do Código de Obras do Município de Capela do 
Alto, não devem se comunicar com dormitórios e latrinas as: 
 

A Áreas de serviço e as despensas. 
B Cozinhas e as áreas destinadas a lazer. 
C Salas com menos de oito metros quadrados e as copas. 
D Cozinhas, copas e compartimentos de serviço e as 

despensas. 
E Copas com menos de dez metros quadrados e os 

compartimentos de serviço. 
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Questão 36 
A habitação deve ser perfeitamente isolada da umidade e 
emanações provenientes do solo, mediante as seguintes 
providências: 
 
I Impermeabilização entre os alicerces e as paredes; 
II Faixa impermeável de oitenta centímetros de largura 

mínima entre os alicerces e as paredes dos 
compartimentos sem janelas; 

III Faixa impermeável de sessenta centímetros de largura 
mínima, em torno do perímetro externo da habitação ou 
impermeabilização das faces externas das paredes até a 
altura de setenta e cinco centímetros acima do nível do 
solo. 

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

Questão 37 
Baseando-se no exposto sobre as condições sanitárias, 
assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A Todos os dormitórios devem ter aberturas exteriores 

providas de venezianas, ou no caso de janelas cegas, de 
aberturas para assegurar a renovação do ar, provocando 
permanente tiragem. 

B Os compartimentos são considerados iluminados e 
ventilados quando a parede oposta a do vão iluminante 
distam dela mais de duas vezes e meia da altura da 
fachada. 

C Todos os compartimentos da habitação devem ter 
sempre abertura para o exterior, de modo a receber a luz 
e ar diretos.  

D Nos prédios destinados a escritórios, as salas devem ter 
área mínima de dez metros quadrados. 

E A área mínima dos dormitórios deve ser de dez metros 
quadrados. 

 

Questão 38 
A respeito das condições sanitárias, podemos afirmar 
CORRETAMENTE que toda habitação deve dispor, pelo 
menos, de: 
 
A Dois dormitórios, uma sala, uma cozinha e dois 

banheiros. 
B Um dormitório, uma sala, uma cozinha e um 

compartimento para chuveiro e latrina. 
C Um dormitório, uma sala, uma cozinha, um 

compartimento para chuveiro e latrina e área para 
lavanderia. 

D Dois dormitórios, uma sala, uma cozinha, um 
compartimento para chuveiro e latrina e uma escada para 
saída de emergência. 

E Dois dormitórios, uma sala, uma cozinha, dois 
compartimentos para chuveiro e latrina, uma escada para 
saída de emergência e uma área para lavanderia. 

 
 
 
 
 

Questão 39 
Considerando o disposto nas Disposições Preliminares da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, analise o exposto a seguir: 
 
I Ente da Federação: a União, cada Estado, o Distrito 

Federal e cada Município. 
II Empresa controlada: empresa controlada que receba do 

ente controlador recursos financeiros para pagamento de 
despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de 
capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes 
de aumento de participação acionária. 

III Empresa estatal dependente: sociedade cuja maioria do 
capital social com direito a voto pertença, direta ou 
indiretamente, a ente da Federação. 

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

Questão 40 
Segundo disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, 
constituem requisitos essenciais da responsabilidade na 
gestão fiscal a: 
 
A Projeção, instituição e cobrança de todos os tributos da 

competência constitucional do ente da Federação. 
B Organização, previsão e distribuição de todos os tributos 

da competência constitucional do ente da Federação. 
C Instituição, determinação e efetiva alteração dos tributos 

da competência constitucional do ente da Federação. 
D Disposição, elevação e efetiva cobrança de todos os 

tributos da competência constitucional do ente da 
Federação. 

E Instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os 
tributos da competência constitucional do ente da 
Federação. 
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FOLHA DE RASCUNHO 

O Candidato poderá levar esta folha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO DO GABARITO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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