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 Estado de Santa Catarina 

Município de São José do Cedro 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 001/2017 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

 

Prova para provimento do cargo de 

“FISCAL DE OBRAS” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, numeradas 

de 1 a 35. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE RESPOSTA 

ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito):  

 

 

ATENÇÃO: 

 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 03h, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do CARTÃO DE 

RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. Em relação as competências conferidas aos municípios, é correto afirmar que possuem: 

A) Soberania. 

B) Autonomia. 

C) Personalidade jurídica de direito internacional. 

D) Territórios federais. 

 

02. Conforme estabelecido na Constituição Federal de 1988, compete aos municípios: 

A) Legislar assuntos de interesse local e regional. 

B) Suplementar a legislação estadual e federal no que couber. 

C) Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação federal. 

D) Manter programas de educação do ensino médio e superior. 

 

03. Considerando o poder de polícia conferido à Administração Pública, é correto afirmar que: 

A) O poder de polícia é denominado também de polícia administrativa, e incide sobre atividades, 

bens e direitos. 

B) No desempenho do poder de polícia, o município não pode determinar medidas sumárias sem 

prévia manifestação do particular, consagrando o princípio do devido processo legal. 

C) Os meios de atuação do município para desempenhar o poder de polícia envolvem apenas os 

atos administrativos preventivos, como a vistoria e fiscalização, e repressivos, como a multa 

administrativa. 

D) O prazo prescricional das ações punitivas decorrentes do exercício do poder de polícia é de 

três (3) anos, contados da prática do ato. 

 

04. As taxas são cobradas em razão de atividades que o poder público realiza para o contribuinte, 

subdividindo-se em taxas de serviços e taxas de polícia, de tal forma que “as normas de arrecadação 

tributária se inserem dentro do Direito Administrativo”.  

Considerando o assunto do trecho acima, assinale a alternativa incorreta. 

A) As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. 

B) É legitima a cobrança da taxa de incêndio, como contraprestação essencial, específico e 

divisível. 

C) O serviço de iluminação pública pode ser instituído mediante taxa. 

D) A taxa é de competência comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios. 
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05. A licença concedida pelo Município para o indivíduo construir em terreno de sua propriedade, 

tem como características ser um ato administrativo: 

A) Vinculado, definitivo e ordinatório. 

B) Discricionário, definitivo e negocial. 

C) Discricionário, precário e ordinatório. 

D) Vinculado, definitivo e negocial. 

 

06. São atributos do poder de polícia: 

A) Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. 

B) Legalidade, legitimidade e veracidade. 

C) Discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. 

D) Presunção de legalidade, imperatividade e tipicidade. 

 

07. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, as fases do poder de polícia que podem 

ser delegadas a entidade com personalidade jurídica de direito privado integrantes da administração 

pública são: 

A) Ordem de polícia e Sanção. 

B) Consentimento e Fiscalização. 

C) Ordem de polícia e Fiscalização. 

D) Consentimento e Sanção. 

 

08. Considerando as regras ao direito de construir, seu fundamento, a proteção à segurança e ao 

sossego, o controle da construção e o papel do Município, assinale a alternativa incorreta: 

A) Compete ao Município promover o adequado ordenamento do solo urbano, mediante o 

controle de seu parcelamento, uso e ocupação. 

B) O direito de construir não é absoluto, porque as relações com a vizinhança e o bem-estar 

coletivo impõem ao proprietário certas limitações a esse direito. 

C) Todas as obras de construção, acréscimo, modificação ou reforma a serem executados no 

Município de São José do Cedro - SC, serão precedidas da aprovação do projeto e do 

licenciamento da obra. 

D) Poderão ser realizados, independentemente de licença, os pequenos consertos ou reparos em 

prédios, mesmo que se utilize andaime ou tapume, desde que não se alterem ou modifiquem 

os elementos geométricos e sistema estrutural.  

 

09. Conforme o código de obras do Município de São José do Cedro - SC, é correto afirmar que: 
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A) Serão admitidos, independentemente de licença da Prefeitura, na zona rural, as pequenas 

construções para habitação e outros misteres de lavradores, respeitado afastamento mínimo 

de 30 (trinta) metros da testada dos respectivos lotes coloniais. 

B) Serão permitidas obras que se destinem à melhoria da qualidade sanitária 

independentemente de se pretender dotar de elementos que aumentem a vida útil da 

construção já existente. 

C) Em se tratando de acréscimo em alvenaria, com área inferior à 30 m2 (trinta metros 

quadrados), será exigida apresentação de projeto. 

D) As alterações do projeto efetuado após o licenciamento da obra, independem de nova 

aprovação da prefeitura. 

 

10. Para obtenção do alvará de licença, o interessado apresentará à Prefeitura, se não o houver feito, 

com o pedido de aprovação do projeto, os seguintes documentos, exceto: 

A) Requerimento. 

B) Projeto de arquitetura aprovado. 

C) Certidão Negativa de débitos tributários e trabalhistas. 

D) Licença, Certidão ou Dispensa Ambiental conforme unidades localizadas em um mesmo bloco. 

 

11. Considerando os aspectos referentes ao licenciamento para construir, conforme o código de obras 

do Município de São José do Cedro – SC, é correto afirmar que:  

A) Após vencida a licença, se a parte interessada quiser iniciar as obras, deverá requerer e pagar 

novo licenciamento, desde que modificado o projeto. 

B) O licenciamento para início da construção será válido pelo prazo de 6 (seis) meses. 

C) Não ocorre revalidação automática da licença se o início da obra estiver na dependência de 

ação judicial para retomada do imóvel. 

D) No caso de interrupção da construção licenciada, será considerado válido o alvará respectivo, 

até completar o prazo máximo de 3 (três) anos, independente de requisição de paralisação da 

obra. 

 

12. Considerando a fiscalização da execução da obra e o habite-se, conforme o código de obras do 

Município de São José do Cedro – SC, é correto afirmar que: 

A) Concluída a construção, o prédio só poderá ser utilizado depois de concedida à licença de uso 

pela autoridade competente, que deferirá, comprovada a execução das obras conforme 

projetos aprovados ou modificados. 
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B) É relativamente permitido executar nas obras serviço que possa perturbar o sossego dos 

hospitais, escolas, asilos e estabelecimentos semelhantes. 

C) Para fins de documentação e fiscalização os alvarás de alinhamento, nivelamento e licença 

para obras em geral deverão permanecer no local das mesmas. 

D) Todas as obras deverão ser executadas de acordo com o projeto aprovado nos seus elementos 

geométricos essenciais, exceto quanto as áreas dos pavimentos e compartimentos. 

 

13. Poderá ser concedido o “habite-se” parcial nos casos seguintes, exceto: 

A) Quando se tratar de prédio composto de parte comercial e parte residencial e houver 

utilização independente destas partes. 

B) Quando se tratar de prédio constituído de unidades autônomas, podendo o “habite-se” ser 

concedido por unidades. 

C) Quando se tratar de prédios construídos no interior de um mesmo lote. 

D) Quando se tratar de prédio composto de parte comercial e parte educacional e houver 

utilização independente destas partes. 

 

14. Nos termos do Código de Posturas do Município de São José do Cedro – SC, é correto afirmar que: 

A) A penalidade pecuniária será extrajudicialmente executada se, imposta de forma regular e 

pelos meios hábeis, o infrator se recusar a satisfazê-la no prazo legal. 

B) A multa não paga no prazo regulamentar será inscrita em dívida ativa. 

C) Mesmo que os infratores estejam em débito de multas poderão receber quantias ou créditos 

que tiverem com a Prefeitura e participar de concorrência. 

D) Na imposição da multa não será adotada graduação da pena, sendo esta determinada 

discricionariamente de forma fixa. 

 

15. Considerando o Código de Posturas do Município de São José do Cedro – SC, nos casos de 

apreensão, a coisa apreendida será recolhida, dentre as hipóteses previstas no Código, exceto: 

A) Ao depósito da Câmara Municipal. 

B) Ao depósito da Prefeitura. 

C) Ao depósito em mão de terceiros, se idôneo, quando a apreensão se realizar fora da cidade. 

D) Ao depósito do próprio detentor, se idôneo, quando a apreensão se realizar fora da cidade. 

 

16. Não são diretamente passivos de aplicação das penas definidas no Código de Posturas do 

Município de São José do Cedro – SC: 

A) Os incapazes na forma da Lei, somente. 
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B) Os que forem coagidos a cometer a infração, somente. 

C) Os incapazes na forma da Lei e os que forem coagidos a cometer a infração. 

D) Os incapazes na forma da Lei, os que forem coagidos a cometer a infração e os que estiverem 

com litigio judicial contra órgão público municipal não julgado em definitivo. 

 

17. As advertências para cumprimento de disposições do Código de Posturas e das demais leis e 

decretos do Município de São José do Cedro – SC, poderão ser objeto de notificação preliminar que 

será expedida pelo (a): 

A) Prefeito municipal. 

B) Comissão especial de julgamentos. 

C) Secretário de obras. 

D) Gabinete de Planejamento. 

 

18. Auto de infração é o instrumento por meio do qual a autoridade municipal apura a violação das 

disposições do Código de Posturas e de outras leis, decretos e regulamentos municipais. Sobre o 

tema, é incorreto afirmar que: 

A) São autoridades para lavrar o auto de infração os fiscais ou outros funcionários para isso 

designados pelo Prefeito. 

B) As omissões ou incorreções do auto acarretarão sua nulidade mesmo que do processo 

constarem elementos suficientes para a determinação da infração e do infrator. 

C) Recusando-se o infrator a assinar o auto, será tal recusa averbada no mesmo pela autoridade 

que o lavrar. 

D) É o Gabinete de Planejamento competente para confirmar os autos de infração e arbitrar 

multas. 

 

19. Considerando a possibilidade de recorrer aos autos de infração, previstos no Código de Posturas 

do Município de São José do Cedro – SC, é correto afirmar que: 

A) Julgada improcedente o recurso, ou não sendo a defesa apresentada no prazo previsto, será 

imposta um novo prazo de 10 (dez) dias. 

B) A defesa far-se-á por petição ao Gabinete Jurídico, sendo obrigatória a anexação de 

documentos. 

C) O infrator terá o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar defesa, contados da lavratura do auto 

de infração. 

D) Apresentada a defesa dentro do prazo, produzirá efeito resolutório de cobrança de multas ou 

da aplicação de penalidades para todos os atos. 
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20. Analise os itens a seguir referente as formas de notificação da decisão de primeira instância e 

assinale a alternativa correta: 

I. Sempre que possível, será pessoal, mediante entrega de recibo de cópia da decisão proferida. 

II. Por edital, se desconhecido o domicílio do infrator. 

III. Por carta, acompanhada de cópia da decisão com aviso de recebimento, datado e firmado pelo 

destinatário ou alguém de seu domicílio. 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Utilize os quadrinhos abaixo para responder as questões nº 21 e 22 da prova: 

 

 

21. A expressão “Ebaaa!!” utilizada pelos personagens nos quadrinhos acima é classificada 

morfologicamente como: 

A) Interjeição, indicativa de hesitação do personagem.  

B) Conjunção, indicativa de concordância do personagem. 

C) Vocativo, mantendo um elo de ligação no diálogo. 

D) Interjeição, indicativa de alegria do personagem. 



 

8 

 

22. “Tá chegando o Natal!!!”. Sobre as palavras presentes nessa fala do personagem, assinale a 

alternativa correta: 

A) A locução verbal “Tá chegando” está sendo utilizada na forma coloquial, devendo ser 

substituída por “Chegou” para correção. 

B) “Tá chegando” é uma locução verbal conjugada no tempo pretérito imperfeito do modo 

indicativo. 

C) Existem dois verbos na frase, porém trata-se de apenas uma oração.  

D) A locução verbal “Tá chegando” encontra-se na voz ativa, sendo substituída corretamente 

para a voz passiva na forma “Chega”. 

 

23. Segundo a gramática, acentuam-se as vogais tônicas dos hiatos. Esta regra baseia a acentuação da 

seguinte palavra da frase abaixo: 

“Em trabalhos publicados no periódico científico Nature, os pesquisadores sugerem agora que a nossa 

espécie evoluiu por todo o continente, de forma mais amiúde do que se pensava.” 

A) Periódico. 

B) Científico. 

C) Espécie. 

D) Amiúde. 

 

24. Nas alternativas abaixo, todas as expressões sublinhadas são classificadas sintaticamente como 

sujeito, exceto em (textos adaptados de G1, 07/06/2017): 

A) Tem o material recém-avaliado, segundo avaliações tecnológicas, entre 300 mil e 350 mil anos 

de idade. 

B) As poucas diferenças que se sobressaem são uma testa um pouco mais proeminente e uma 

cavidade cerebral um pouco menor. 

C) Esses povos antigos haviam aprendido a produzir e controlar fogo. 

D) Em muitos desses lugares foram encontradas ferramentas parecidas, além de indícios de uso 

de fogo. 

 

25. O trecho abaixo adaptado é composto por, exatamente: 

“Mas as recentes descobertas em Jebel Irhoud levam à crença de que, na verdade, provavelmente foram 

Homo sapiens que deixaram os restos de ferramentas e fogo nos locais.” (Adaptado de G1, 07/06/2017) 

A) Uma oração. 

B) Duas orações. 
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C) Três orações. 

D) Quatro orações. 

 

26. De acordo com as regras de pontuação, a vírgula presente imediatamente após “Ou seja” no texto 

abaixo é de uso: 

“A escavação liderada por Hublin também revelou que esses povos antigos já usavam ferramentas de 

pedra e haviam aprendido a produzir e controlar fogo. Ou seja, eles não apenas se pareciam com Homo 

sapiens como também agiam como tal.” (Adaptado de G1, 07/06/2017) 

A) Obrigatório, para isolar um elemento de valor meramente explicativo. 

B) Obrigatório, para isolar um adjunto adnominal deslocado. 

C) Obrigatório, podendo ser substituída por parêntese, mantendo-se o sentido. 

D) Facultativo, para isolar um vocativo. 

 

27. Os verbos variam de significado a depender de sua regência. Nesse sentido, é correto afirmar que 

o verbo “analisar” no sentido de “investigar ou examinar minuciosamente” rege-se da seguinte forma: 

A) O locativo vem introduzido pela preposição “a”. 

B) Usa-se indistintamente como transitivo direto ou indireto.  

C) É transitivo direto. 

D) O objeto indireto deve ser encabeçado pela preposição “entre”. 

 

28. Acerca do emprego dos advérbios, assinale a alternativa incorreta: 

A) Alguns adjetivos podem funcionar como advérbios, como é o caso de “certo” em “O homem 

escreve certo”. 

B) Os advérbios podem assumir a forma interrogativa. 

C) Os advérbios podem modificar um verbo, um adjetivo ou um substantivo. 

D) Além da função de marcador temporal e espacial, os advérbios podem assumir a função 

anafórica ou catafórica. 

 

29. No uso dos pronomes, é essencial que se mantenha a concordância durante toda a frase. Nesse 

sentido, assinale a alternativa em que todos os pronomes e verbos foram utilizados corretamente 

quanto à concordância: 

A) Sua descoberta fará com que se reescrevam os teus livros da história sobre nosso surgimento 

como espécie. 

B) Ela não se trata de uma história que aconteceu rapidamente em um Jardim do Éden em um 

lugar da África. 
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C) Mas você conta que nunca lhe deixaram plenamente convencido com tuas interpretações. 

D) Dez anos atrás, retomei os meus estudos e agora apresento-lhe novas provas que mudam tua 

visão sobre a história. 

 

30. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna da frase abaixo: 

“Simplesmente não sabíamos ______________________.” 

A) porque. 

B) por que. 

C) porquê. 

D) por quê. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

31. Anita Garibaldi participou de guerras na Itália e no Brasil ao lado de Giuseppe Garibaldi, sendo a 

principal dessas batalhas: 

A) A Guerra de Canudos. 

B) A Revolução Farroupilha. 

C) A Guerra dos Mascates. 

D) A Revolução Pernambucana. 

 

32. A obra literária Grande Sertão: Veredas foi escrita em 1956 por: 

A) Machado de Assis. 

B) José de Alencar. 

C) João Guimarães Rosa. 

D) Fernando Pessoa. 

 

33. Rodrigo Janot atualmente tem provocado grandes abalos no mundo político brasileiro. Janot 

ocupa em Brasília o cargo de: 

A) Procurador Geral da República. 

B) Presidente do Superior Tribunal de Justiça. 

C) Presidente do Superior Tribunal Eleitoral. 

D) Ministro da Casa Civil. 

 

34. Anteriormente à sua fundação, em 1958, o Município de São José do Cedro - SC, era subordinado 

ao Município de: 
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A) Guaraciaba. 

B) Guarujá do Sul. 

C) Princesa. 

D) Dionísio Cerqueira. 

 

35. Com base na Lei Orgânica do Município de São José do Cedro – SC, a receita resultante de 

impostos, destinada para a manutenção e desenvolvimento do ensino deverá ser de: 

A) No mínimo 25% (vinte e cinco por cento). 

B) No máximo 20% (vinte por cento). 

C) No mínimo 30% (trinta por cento). 

D) No máximo 15% (quinze por cento). 

 

 


