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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

DO CARTÃO-RESPOSTA

MARQUE ASSIM:

NUNCA MARQUE ASSIM:

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Concurso Público  –  Nº 001 / 2016  
 

 
 

Cargo: FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 
 
 

 

INSTRUÇÕES 
 

 Nesta prova você encontrará: 
10 (dez) questões de Língua Portuguesa,  
10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais e Legislação e 
20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos. 

 

 Você está recebendo um Caderno com um total de 40 questões do tipo múltipla esco-
lha, uma Folha Intermediária de Respostas e um Cartão-Resposta. 

 

 Leia atentamente todas as questões e assinale a alternativa que julgar correta ou mais 
adequada. Lembre-se de que, para cada questão, existe apenas uma alternativa corre-
ta. 

 

 Utilize a Folha Intermediária de Respostas para registrar as alternativas escolhidas. 
Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado. 

 

 Depois de preencher a Folha Intermediária de Res-
postas, transcreva as alternativas escolhidas para o 
Cartão-Resposta, preenchendo, forte e completa-
mente, a bolha com caneta esferográfica azul-escura 
ou preta. Não faça outro tipo de marca na bolha nem 
utilize outro tipo de caneta. 

 

 No Caderno de Questões, você poderá fazer as anotações de que necessitar. 
 

 O Cartão-Resposta e o Caderno de Questões serão devolvidos ao fiscal. 
 

 Assine e date, no verso, o Cartão-Resposta. 
 

 Você não poderá sair da sala de prova antes de transcorrida 1 (uma) hora.  
 

 Os três últimos candidatos permanecerão na sala até o término das provas.  
 

 Duração da Prova: 3 (três) horas.  
 
 
 

 

AGUARDE A ORDEM PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES 
 

 
 
 
 

   

Nome Legível do Candidato  Assinatura do Candidato  
 

 
Blumenau, 22 de maio de 2016.  

 



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNiODpiOWRj:RnJpLCAzMSBBdWcgMjAxOCAxNDoyNDo0NyAtMDMwMA==

 

Prefeitura Municipal de Blumenau – Concurso Público – Edital 001/2016                                                                                          Página 2 de 13 
 

 

QUESTÕES  DE  LÍNGUA  PORTUGUESA 

 

 
Leia atentamente o texto a seguir, pois ele serve de base para as questões de 1 a 10. 
 

                      PLANETA ÁGUA 
                     Guilherme Arantes 
1 Água que nasce na fonte serena do mundo 
       E que abre o profundo grotão 
       Água que faz inocente riacho e deságua 
       Na corrente do ribeirão... 
5     Águas escuras dos rios 
      Que levam a fertilidade ao sertão 
       Águas que banham aldeias 
       E matam a sede da população... 
       Águas que caem das pedras 
10  No véu das cascatas ronco de trovão 
       E depois dormem tranquilas 
       No leito dos lagos, no leito dos lagos... 
       Água dos igarapés onde Iara, mãe d'água 
        É misteriosa canção 
15    Água que o sol evapora 
       Pro céu vai embora 
       Virar nuvens de algodão... 
       Gotas de água da chuva 
       Alegre arco-íris sobre a plantação 
20    Gotas de água da chuva 
       Tão tristes, são lágrimas na inundação... 
       Águas que movem moinhos 
       São as mesmas águas 
       Que encharcam o chão 
25    E sempre voltam humildes 
        Pro fundo da terra, pro fundo da terra... 
 Terra! Planeta Água 
        Terra! Planeta Água                                                                                                                                   
        Terra! Planeta Água... 

 

1- Assinale a alternativa correta: 
(A) A concordância nominal está correta em ambas as orações: Hoje a água custa caro. As contas de água 

estão caro. 
(B) No texto “Planeta Água”, a palavra “que” é uma conjunção subordinativa integrante. 
(C) Está de acordo com as normas gramaticais: Muitos questionam-se porque o futuro vêm sendo encarado 

com pessimismo pelos ecologistas. 
(D) As palavras “fluvial” e “pluvial” são escritas e pronunciadas de forma parecida, mas os seus significados 

são diferentes. Por isso são chamadas palavras parônimas.  

(E) A acentuação das palavras está correta em: As bacias hidrograficas do Acre, Solimões, Amazonas e Mara-
jo detém o maior aqüífero do mundo. 

 

2- Analise as afirmativas sobre o texto que você acabou de ler e identifique as corretas: 
 

I- Nas linhas 18 a 21, o autor utilizou um par de palavras antônimas para indicar os sentimentos opostos da 
relação do homem com a água. 

II- As palavras “riacho” (linha 3) e “igarapé” (linha 13) são sinônimas. 
III- Todos os verbos do texto estão conjugados no tempo presente do modo subjuntivo, a fim de comprovar a 

atualidade do assunto. 
IV- Como na palavra “encharcam” (linha 24), completa-se com “ch”:  en___ente,  en___er, en___aguar, 

en___urrada, en___uto. 
V- O autor empregou sentido figurado em: “Águas que caem das pedras/ no véu das cascatas ronco de tro-

vão/ E depois dormem tranquilas/ No leito dos lagos [...]” (linhas 9 a 12).  
 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I, IV e V estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
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3- Releia as linhas de 15 a 19:     
 

“Água que o sol evapora 
Pro céu vai embora 
Virar nuvens de algodão 
Gotas de água da chuva 
Alegre arco-íris sobre a plantação” 

 

Considerando o trecho acima, diante de cada afirmativa, escreva V, se for verdadeira, e F, se for falsa: 
 
( ) Este trecho apresenta três eventos que marcam o ciclo da água no planeta Terra: evaporação, con-

densação e precipitação. 
( ) O período “Água que o sol evapora/Pro céu vai embora/ Virar nuvens de algodão” é composto por su-

bordinação. 
( ) O sujeito da oração “Água que o sol evapora” é “Água”. 
( ) Colocando em ordem direta a oração “Água que o sol evapora”, temos: O sol evapora água (que). 
( ) O período “Água que o sol evapora/Pro céu vai embora/ Virar nuvens de algodão” tem duas orações 

subordinadas adjetivas. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
(A) V – V – F – V – V. 
(B) F – F – V – V – F. 
(C) V – F – V – F – F. 
(D) V – V – F – F – V. 
(E) F – V – F – F – V. 

 
4- “Planeta Água” procura destacar algumas formas de relação do homem com a água. Na primeira coluna abai-

xo, estão nomeadas as relações. Na segunda coluna, estão os trechos que exemplificam cada tipo de relação. 
Desse modo, numere a segunda coluna de acordo com a primeira: 

 

Primeira Coluna 
1- Relação afetiva  
2- Relação de trabalho 
3- Relação de sustento 
4- Relação de sofrimento 
5- Relação de sobrevivência 
6- Relação de convivência pacífica 
7- Relação de continuidade  
8- Relação de reaproveitamento 

Segunda Coluna 
( ) “[...] águas/Que encharcam o chão/E [...]  voltam humildes 

/ Pro fundo da terra [...]” (linhas 23 a 26) 
( ) “[...] Gotas de água da chuva/Alegre arco-íris [...]/Gotas 

de água da chuva/   Tão tristes [...]” (linhas 18 a 21) 
( ) “Águas escuras dos rios/Que levam a fertilidade ao ser-

tão” (linhas 5 e 6)/ “Gotas de água da chuva [...] sobre a 
plantação” (linhas 18 e 19) 

( ) “Águas que movem moinhos/São as mesmas águas/ Que 
encharcam o chão” (linhas 22 a 24) 

( ) “Águas que movem moinhos” (linha 22) 
( ) “Águas que banham aldeias/E matam a sede da popula-

ção” (linhas 7 e 8) 
( ) “Água que o sol evapora/Pro céu vai embora/ Virar nu-

vens de algodão/Gotas de água da chuva” (linhas 15 a 
18)/ “São as mesmas águas/ Que [...] sempre voltam [...] / 
Pro fundo da terra” (linhas 23 a 26) 

( ) “Gotas de água da chuva/[...] são lágrimas na inundação” 
(linhas 20 e 21) 

 

Assinale a alternativa que associa corretamente as lacunas: 
(A) 4 – 5 – 2 – 6 – 3 – 1 – 8 – 7. 
(B) 1 – 4 – 5 – 6 – 7 – 2 – 3 – 8. 
(C) 6 – 1 – 3 – 8 – 2 – 5 – 7 – 4. 
(D) 8 – 1 – 5 – 7 – 2 – 6 – 3 – 4. 
(E) 7 – 2 – 3 – 4 – 5 – 1 – 6 – 8. 

 
5- Assinale a alternativa em que o uso do acento grave (indicativo de crase) é obrigatório: 

(A) Podemos dividir o percurso de um rio da nascente até à foz em três seções: o curso superior (ou alto cur-
so), o curso médio e o curso inferior, próximo da foz. 

(B) O trecho final da canção corresponde à etapa da infiltração, que forma os lençóis de águas subterrâneas. 
(C) Em algumas passagens do texto, o compositor atribuiu à seres não humanos características próprias de 

seres humanos. 
(D) Devido à sua declividade, a fase inicial do rio tem muito poder de erosão. 
(E) A água dos rios e lagos corresponde à cerca de 0,3% do volume total de água doce do planeta.  
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6- “Planeta Água” foi consagrado em 1981, finalista do Festival MPB Shell. Na sua composição, Guilherme Aran-
tes pouco usou os sinais de pontuação, o que costuma ser comum em letras de canções. Desse modo, analise 
as seguintes afirmativas abaixo e identifique as corretas: 

 
I- Nas linhas 1 e 2, “Água que nasce na fonte serena do mundo/ E que abre o profundo grotão”, o compositor 

deveria ter colocado uma vírgula obrigatória antes do “e”. 
II- As reticências são usadas no texto para sugerir movimento contínuo ou a continuação de um fato. 
III- No refrão “Terra! Planeta Água”, o ponto de exclamação serve para substituir a vírgula depois de um voca-

tivo enfático. 
IV- Na linha 13, “Água dos igarapés onde Iara, mãe d'água”, a vírgula separa o aposto. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
 

7- Observe a “figura” abaixo e responda ao solicitado: 
 

 
Poesia pós-tudo. pluvial / fluvial. Augusto de Campos. In: Viva Vaia. São Paulo: Livraria Duas Cidades, 1979. 

 
Por meio da “figura” acima, Augusto de Campos nos mostra que é possível descobrir a diferença entre “pluvial” 
e “fluvial”. Agora complete as lacunas com as palavras “pluvial” e “fluvial”, conforme o caso: 
 
O autor constrói o ciclo da água com a utilização de dois de seus agentes. A disposição tipográfica das letras e 
das palavras imita a chuva e, ao mesmo tempo, o rio, formado por meio da água ______________. A água 
____________ se espalha na superfície ____________. Depois a água __________ evapora. A palavra 
__________ ocorre sete vezes na “figura” acima.  A piranha é um peixe ___________. É muito alto o índice de 
precipitação numa floresta ______________.   
 
A alternativa correta que completa corretamente as lacunas: 
(A) fluvial, fluvial, fluvial, pluvial, pluvial, fluvial, pluvial 
(B) pluvial, pluvial, fluvial, fluvial, pluvial, fluvial, pluvial 
(C) fluvial, pluvial, fluvial, pluvial, fluvial, pluvial, fluvial 
(D) pluvial, fluvial, pluvial, fluvial, pluvial, fluvial, pluvial 
(E) pluvial, pluvial, fluvial, pluvial, fluvial, pluvial, fluvial 

 
8- A regência verbal está de acordo com a norma culta em: 

(A) Muitas crianças já preferem tomar água do que refrigerante. 
(B) Sem a intervenção do homem, as águas obedecem o curso natural dos rios. 
(C) Zé dos Porcos, que reside à rua da Mata, sem número, quase não toma banho. 
(D) Em muitos locais, é possível assistir a espetáculos deslumbrantes da natureza. 
(E) No mês passado, esqueci de pagar a conta de água. 
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9- Sobre a canção “Planeta Água”, de Guilherme Arantes, analise  as afirmativas abaixo e identifique as corretas: 
 

I- A canção é um hino ecológico do caminho completo e ininterrupto das águas na natureza.  
II- O autor declara que as águas dos rios tornam férteis as terras do sertão. 
III- “Planeta Água” mostra a importância da água para a preservação da vida no planeta. 
IV- No leito dos lagos, a água faz um ruído semelhante ao do trovão. 
V- Iara é uma divindade mitológica do folclore brasileiro, que vive nos rios. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I, II, III e V estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

 
10- No texto, o planeta Terra é chamado de “Planeta Água” porque: 

(A) O planeta Terra é constituído por metade de água e metade de terra. 
(B) É preciso chamar a atenção para o problema da falta de água. 
(C) O planeta Terra é todo constituído por água. 
(D) Aproximadamente ¾ da superfície da Terra é coberta por água em estado líquido. 
(E) O texto enfatiza que a água só traz benefícios ao homem. 

 
 

 

QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  GERAIS  E  LEGISLAÇÃO 

 

 
11- Com base na Lei Orgânica Municipal de Blumenau, analise as diretrizes culturais abaixo e identifique a(s) 

que é(são) competência(s) desse Município: 
 

I- Promover integração com a comunidade regional visando à defesa do patrimônio histórico, paisagístico, 
cultural e artístico comum. 

II- Promover a defesa do patrimônio histórico, paisagístico, cultural e artístico. 
III- Desapropriar as áreas de comprovado interesse econômico. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as competências I e III são do Município de Blumenau.  
(B) As competências I, II e III são do Município de Blumenau. 
(C) Apenas a competência I é do Município de Blumenau. 
(D) Apenas a competência III é do Município de Blumenau. 
(E) Apenas as competências I e II são do Município de Blumenau. 

 
12- À luz do Estatuto do Servidor Público de Blumenau, analise os motivos pelos quais as férias do servidor pode-

rão ser interrompidas e, diante de cada um, escreva V, se for verdadeiro, e F, se for falso: 
 

( ) Calamidade pública. 
( ) Convocação para júri. 
( ) Motivo de superior interesse público. 
( ) Desistência do servidor substituto designado para cobrir o período de férias. 
 
Assinale a alternativa com a sequência correta: 
(A) F – F – V – F.  
(B) V – V – V – F. 
(C) V – V – F – V. 
(D) F – V – F – V. 
(E) V – V – V – V. 

 
13- A respeito de Blumenau, assinale a alternativa correta: 

(A) A cidade possui uma agenda cultural focada nas festas baseadas na cultura dos imigrantes europeus, des-
tacando-se as colonizações alemã e belga. 

(B) A cidade recebeu fortes contribuições dos imigrantes italianos que aqui chegaram em 1906. 
(C) Blumenau tem destaque nacional em dois setores da economia: produção de cristais e artigos artesanais. 
(D) Apesar de não sediar indústria de porte internacional, Blumenau sedia empresas de porte nacional. 
(E) É cidade-sede da região metropolitana do Vale do Itajaí e a terceira cidade mais populosa do estado. 
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14- A Política Norteadora dos Planos de Cargos e Carreiras do Poder Executivo, das Autarquias e Fundações do 
Município de Blumenau prevê determinados objetivos para a formação continuada de seus servidores. Analise 
os objetivos abaixo e identifique os que são pertinentes à referida política: 

 
I- Criar e desenvolver hábitos, valores e comportamentos adequados ao digno exercício da função pública. 
II- Capacitar o servidor para o desempenho de suas atribuições específicas, orientando-o no sentido de obter 

os resultados desejados pela Administração. 
III- Sobrepor os objetivos pessoais de cada servidor, no exercício de suas atribuições, aos interesses da Ad-

ministração como um todo. 
IV- Estimular o desenvolvimento funcional, criando condições propícias ao constante aperfeiçoamento dos 

servidores. 
 
São objetivos pertinentes à Política Norteadora dos Planos de Cargos e Carreiras do Poder Executivo, das Au-
tarquias e Fundações do Município de Blumenau: 
(A) Apenas I, II e IV.  
(B) Apenas I, II e III. 
(C) I, II, III e IV. 
(D) Apenas III e IV. 
(E) Apenas II, III e IV. 

 
15- Assinale a alternativa que se refere ao maior terminal de contentores do Brasil: 

(A) Porto do Rio de Janeiro. 
(B) Porto de Rio Grande. 
(C) Porto de Itajaí. 
(D) Porto de Santos. 
(E) Porto de Salvador. 

 
16- Preencha a segunda coluna de acordo com a primeira, associando produtos às regiões catarinenses: 
 

Primeira Coluna: Produtos Catarinenses 
1- Indústria do carvão e da cerâmica 
2- Indústria do vestuário e do cristal 
3- Indústria de material elétrico e de autopeças 
4- Celulose e madeira 

Segunda Coluna: Regiões Catarinenses 
(     ) Região Serrana 
(     ) Vale do Itajaí 
(     ) Norte 
(     ) Sul 

 

Assinale a alternativa que associa corretamente as colunas: 
(A) 3 - 2 – 1 – 4.  
(B) 4 – 2 – 3 – 1. 
(C) 2 – 3 – 4 – 1. 
(D) 1 – 2 – 3 – 4. 
(E) 2 – 1 – 4 – 3. 

 
17- A Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, foi considerada uma grande conquista demo-

crática após mais de duas décadas de regimes militares. Coma base na atual Constituição, analise os direitos 
abaixo referentes a vários âmbitos da vida social da população brasileira e identifique o(s) correto(s): 

 

I- Direito ao acesso à Previdência Social pelos trabalhadores do campo. 
II- Garantia do direito amplo de greve aos trabalhadores. 
III- Garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 
 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas os direitos I e II estão corretos. 
(B) Apenas os direitos I e III estão corretos. 
(C) Apenas o direito II está correto. 
(D) Apenas os direitos II e III estão corretos. 
(E) Os direitos I, II e III estão corretos. 

 
18- Segundo informações do Ministério da Agricultura, entre os produtos mais vendidos ao exterior em 2015, es-

tão: 
(A) Feijão e algodão. 
(B) Soja em grão e milho. 
(C) Café e arroz. 
(D) Amendoim e carne de frango in natura. 
(E) Farelo de soja e cacau. 
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19- A cultura negra é elemento essencial para a formação da identidade brasileira. A respeito dessa influência, 
analise as afirmativas que seguem e identifique as corretas: 

 
I- Os africanos contribuíram para a cultura brasileira em muitos aspectos: dança, música, religião, culinária e 

idioma. 
II- Desde a época do Brasil colonial, as manifestações, os rituais e os costumes africanos foram aceitos, res-

peitados e celebrados como expressões artísticas genuinamente nacionais. 
III- A cultura afro-brasileira é mais forte em estados como Bahia, Maranhão, Pernambuco, Minas Gerais e Rio 

de Janeiro, em virtude da migração dos escravos. 
IV- A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mistura luta, dança, cultura popular e música.  
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

 
20- O Brasil vive o dilema de como aprimorar a segurança pública. Sobre essa ótica, assinale a alternativa correta: 

(A) Os gastos do SUS, com episódios gerados por meio de homicídios, latrocínios e acidentes de trânsito, en-
tre outros, vêm caindo progressivamente nos últimos 10 anos. 

(B) Há uma correlação inversa com o tamanho da população de cada estado e o gasto com violência, tornan-
do assim Santa Catarina como um dos estados que mais gasta em segurança pública pela alta violência. 

(C) O Brasil atingiu, em 2014, a menor marca anual de homicídios no país. 
(D) Jovens negros e pobres são as principais vítimas de violência no país. 
(E) Jovens com alta escolaridade estão muito mais suscetíveis a mortes por homicídios.  

 
 

QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 

 

 
21- A promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento 

e da ocupação do solo urbano; e a promoção da proteção do patrimônio histórico-cultural local, observadas a 
legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual, são competências do Município estabelecidas: 
(A) Na Constituição Federal, na Constituição Estadual de Santa Catarina e na Lei Orgânica do Município de 

Blumenau. 
(B) Apenas na Lei Orgânica do Município de Blumenau. 
(C) Apenas na Constituição Federal. 
(D) Apenas na Constituição Estadual de Santa Catarina. 
(E) Apenas na Constituição Federal e na Constituição Estadual de Santa Catarina. 

 
22- Com base na Lei Orgânica do Município de Blumenau, analise as competências abaixo e identifique as que 

são desse Município: 
 

I- Conceder licenças para atividades econômicas, sociais, culturais, esportivas, científicas, turísticas e tecno-
lógicas de interesse local.  

II- Determinar horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de serviços. 
III- Regulamentar a utilização de vias e logradouros públicos. 
IV- Exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e televisão. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) As competências I, II, III e IV são do Município de Blumenau. 
(B) Apenas as competências II, III e IV são do Município de Blumenau. 
(C) Apenas as competências I e II são do Município de Blumenau. 
(D) Apenas as competências I, II e III são do Município de Blumenau. 
(E) Apenas as competências I, III e IV são do Município de Blumenau. 

 
23- São atributos do poder de polícia: vinculariedade, discricionariedade, autoexecutoriedade, coercibilidade e 

indelegabilidade. O atributo que significa que a Administração Pública possui a prerrogativa de decidir e execu-
tar sua decisão por seus próprios meios, sem necessidade de intervenção judicial, é denominado: 
(A) Discricionariedade.  
(B) Autoexecutoriedade. 
(C) Vinculariedade. 
(D) Coercibilidade. 
(E) Indelegabilidade. 
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24- Nos termos do Código Tributário Nacional, o poder de polícia é uma atividade da Administração Pública que, 
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em ra-
zão de interesse público a determinadas áreas. Isso posto, identifique as áreas às quais o poder de polícia da 
Administração Pública é concernente: 

 
I- À segurança e à higiene. 
II- À ordem e aos costumes. 
III- À liberdade da produção e do mercado. 
IV- Ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público. 
V- À tranquilidade pública. 
VI- Ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.  
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as áreas I, II, III, V e VI estão corretas. 
(B) Apenas as áreas I, II, IV e V estão corretas. 
(C) Apenas as áreas I, II, IV, V e VI estão corretas. 
(D) Apenas as áreas II, III e V estão corretas. 
(E) Apenas as áreas III, IV e VI estão corretas. 

 
25- O Código Tributário Nacional considera regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo 

órgão competente: 
(A) Fora dos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei 

tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.  
(B) Nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha 

como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.  
(C) Nos limites da lei aplicável, sem observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha 

como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. 
(D) Nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha 

como discricionária, com abuso ou desvio de poder. 
(E) Nos limites da lei aplicável, sem observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha 

como discricionária, com abuso ou desvio de poder.  
 
26- As atividades da fiscalização municipal devem seguir os conceitos do Direito Administrativo. Considerando a 

natureza do ato administrativo, marque V para a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s): 
 
( ) Licença é o ato administrativo declaratório, vinculado e definitivo pelo qual a Administração faculta 

àquele que preencha os requisitos legais o exercício de uma atividade.   
( ) Autorização é o ato administrativo constitutivo, discricionário e precário pelo qual a Administração facul-

ta ao particular o uso de bem público ou a prestação de serviço público.  
( ) A autorização, expedida pelo poder público para o funcionamento de uma atividade privada, normal-

mente contida em um Alvará, depende da vontade criteriosa do gestor. 
( ) A licença, uma vez concedida, só poderá ser anulada, cassada ou revogada se comprovada ilegalidade 

em sua expedição, descumprimento das condições impostas pelo Poder Público ou se suceder interes-
se público incompatível com o ato concedido.  

( ) A autorização é ato administrativo vinculado, irrevogável e declaratório. 
 
Assinale a alternativa com a sequência correta:  
(A) F – V – F – V – F. 
(B) V – F – V – F – V. 
(C) V – V – V – V – F. 
(D) V – V – F – F – V. 
(E) F – F – V – V – V. 

 
27- O Código de Edificações de Blumenau, Lei Complementar 1.030/2015, estabeleceu que as obras de 

construção, modificação, ampliação, reforma e regularização deverão ser acompanhadas, projetadas e 
executadas por profissional legalmente habilitado, observada a lei de direitos autorais e a regulamentação do 
exercício profissional, devendo ser precedidas, quando for o caso, dos seguintes atos administrativos: 
(A) Licença Prévia, Alvará de Construção e Permissão de Uso. 
(B) Consulta Prévia de Viabilidade, aprovação dos projetos técnicos respectivos e liberação do Alvará 

respectivo.  
(C) Licença Prévia, Licença de Funcionamento e Monitoramento. 
(D) Notificação, Multa e Embargo. 
(E) Autorização, Concessão e Permissão. 
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28- A Lei Complementar 1.030/2015, que instituiu o Código de Edificações de Blumenau, estabelece normas a 
serem obedecidas em projetos e obras e define reforma como: 
(A) Alteração de edificação que possua Alvará de Habite-se, averbado ou não na matrícula do imóvel, com ou 

sem alteração de uso. 
(B) Modificação de projeto de edificação para o qual já tenha sido expedido apenas o Alvará de Construção. 
(C) Aumento da área construída de edificação cujo projeto esteja aprovado. 
(D) Aprovação de projeto de edificação concluída sem alvará de construção. 
(E) Alteração da edificação, com ampliação da área construída originalmente aprovada. 

 
29- Nos termos da Lei Complementar 1.030/2015, que instituiu o Código de Edificações de Blumenau, o 

documento emitido pela autoridade municipal competente que licencia a execução ou a ocupação de uma 
edificação é denominado: 
(A) Notificação. 
(B) Licença. 
(C) Alvará. 
(D) Autorização. 
(E) Inscrição Cadastral. 

 
30- A Lei Complementar 1.030/2015, que instituiu o Código de Edificações de Blumenau, determina que nenhuma 

obra será licenciada sem que preencha os requisitos determinados nesse Código. Analise as edificações 
abaixo e identifique a(s) que está(ão) dispensada(s) de licenciamento pela lei mencionada, mas, desde que a 
obra esteja licenciada pelo órgão municipal competente: 
 
I- Barracões provisórios para a guarda de material utilizado na obra. 
II- Plantão de vendas provisório, dentro dos limites do imóvel. 
III- Tapumes e andaimes, respeitadas as disposições legais aplicáveis.  
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as edificações II e III estão dispensadas de licenciamento.  
(B) As edificações I, II e III estão dispensadas de licenciamento. 
(C) Apenas as edificações I e II estão dispensadas de licenciamento. 
(D) Apenas as edificações I e III estão dispensadas de licenciamento. 
(E) Apenas a edificação III está dispensada de licenciamento. 

 
31- O Código de Edificações de Blumenau, Lei Complementar 1.030/2015, determina que uma obra deverá ser 

iniciada em um prazo máximo, a contar da data de emissão do Alvará de Construção, sob pena de caducidade 
deste. O prazo máximo para início das obras é de: 
(A) Doze meses. 
(B) Seis meses. 
(C) Dezoito meses. 
(D) Três meses. 
(E) Vinte e quatro meses. 

 
32- O Código de Edificações de Blumenau, Lei Complementar 1.030/2015, determina que os tapumes de obras 

deverão ter altura mínima de: 
(A) Um metro e oitenta centímetros. 
(B) Um metro. 
(C) Dois metros e dez centímetros. 
(D) Um metro e vinte centímetros. 
(E) Dois metros. 

 
33- Nos termos do Código de Posturas de Blumenau, Lei 2.047/1974 e suas alterações, constitui infração toda 

ação ou omissão contrária às disposições deste Código ou de outras leis, decretos, resoluções ou atos baixa-
dos pelo Governo Municipal no uso do seu poder de polícia.  Será considerado infrator: 
(A) Apenas aquele que cometer infração. 
(B) Apenas aquele que cometer, mandar, constranger ou auxiliar alguém a praticar infração. 
(C) Apenas aquele que cometer infração e os encarregados da execução das leis que, tendo conhecimento da 

infração, deixarem de autuar o infrator. 
(D) Apenas os encarregados da execução das leis que, tendo conhecimento da infração, deixarem de autuar o 

infrator. 
(E) Todo aquele que cometer, mandar, constranger ou auxiliar alguém a praticar infração e, ainda, os encarre-

gados da execução das leis que, tendo conhecimento da infração, deixarem de autuar o infrator. 
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34- De acordo com a Lei 2.047/1974 e suas alterações, que instituiu o Código de Posturas de Blumenau, a tomada 
dos objetos que constituírem prova material de infração aos dispositivos estabelecidos neste Código é deno-
minada: 
(A) Notificação prévia. 
(B) Autuação. 
(C) Apreensão de bens. 
(D) Multa. 
(E) Confisco. 

 
35- A Lei 2.047/1974 e suas alterações, que instituiu o Código de Posturas de Blumenau, proíbe queimar fogos de 

artifício, bombas, busca-pés, morteiros ou outros fogos perigosos, nos logradouros públicos ou em janelas e 
portas que deitarem para os mesmos. Essa proibição: 
(A) Não se aplica ao interior de casas de diversões de uso público, tais como clubes, danceterias, boates, so-

ciedades esportivas, recreativas e/ou culturais.  
(B) Inclui os logradouros públicos usados nas festas oficiais promovidas pela Prefeitura Municipal. 
(C) Não poderá ser suspensa, sequer mediante licença da Prefeitura, em dias de regozijo público ou festivida-

des religiosas de caráter tradicional. 
(D) Não se aplica às praças esportivas. 
(E) Também se aplica ao interior de casas de diversões de uso público, tais como clubes, danceterias, boates, 

sociedades esportivas, recreativas e/ou culturais e às praças esportivas.  
 
36- Com base no Código de Posturas de Blumenau, Lei 2.047/1974 e suas alterações, que estabeleceu a licença 

de localização, analise as circunstâncias abaixo e identifique aquelas em que uma licença de localização po-
derá ser cassada: 

 
I- Quando se tratar de negócio diferente do requerido. 
II- Como medida preventiva, a bem da higiene, da moral ou do sossego e segurança pública. 
III- Se o licenciado se negar a exibir o alvará de localização à autoridade competente, quando solicitado a fa-

zê-lo. 
IV- Por solicitação da autoridade competente, provados os motivos que fundamentarem a solicitação. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Nas circunstâncias I, II, III e IV a licença de localização poderá ser cassada. 
(B) Apenas nas circunstâncias I e II a licença de localização poderá ser cassada. 
(C) Apenas nas circunstâncias I e III a licença de localização poderá ser cassada. 
(D) Apenas nas circunstâncias I, III e IV a licença de localização poderá ser cassada. 
(E) Apenas nas circunstâncias I e IV a licença de localização poderá ser cassada.  

 
37- O Código de Posturas de Blumenau, Lei 2.047/1974 e suas alterações, determina que a renovação de licença 

de funcionamento de um estabelecimento comercial com mais de 750 m
2
 está condicionada à apresentação 

de laudo de segurança e estabilidade da construção e laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros no mínimo: 
(A) Anualmente. 
(B) A cada três anos após a expedição do Habite-se. 
(C) A cada dez anos após a expedição do Habite-se. 
(D) Semestralmente. 
(E) A cada cinco anos após a expedição do Habite-se. 

 
38- Com o objetivo de garantir a saúde, a segurança, o sossego e o bem-estar público, o Município de Blumenau 

regulamentou a emissão de sons e ruídos decorrente de qualquer atividade desenvolvida no Município, 
estabelecendo que as emissões de sons e ruídos serão consideradas prejudiciais quando ocasionarem ou 
puderem ocasionar danos materiais à saúde e ao bem-estar público. Definiu ruído como qualquer som que 
cause ou possa causar perturbações ao sossego público ou produza efeitos psicológicos ou fisiológicos 
negativos em seres humanos. É considerado ruído contínuo: 
(A) Aquele que, com variações do nível de pressão acústica consideradas grandes dentro do período de 

observação, no intervalo de tempo considerado (t = 5 minutos), apresenta uma variação maior que 6 (seis) 
decibéis - dB (A), entre os valores máximo e mínimo. 

(B) Aquele que consiste em uma ou mais explosões de energia acústica, tendo cada uma duração menor do 
que um segundo. 

(C) Todo e qualquer ruído que esteja sendo captado e que não seja proveniente da fonte objeto das medições. 
(D) Aquele que, no intervalo de tempo considerado (t = 5 minutos), não apresenta variação alguma. 
(E) Aquele que, com variações do nível de pressão acústica consideradas pequenas, dentro do período de 

observação (t = 5 minutos), apresenta uma variação menor ou igual a 6 (seis) decibéis - dB (A), entre os 
valores máximo e mínimo. 
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39- De acordo com o Plano Diretor de Blumenau, uma das diretrizes da Política Pública Municipal do uso do espa-
ço público e da paisagem urbana é: 
(A) Implantar normas e critérios para o uso do espaço público para a comercialização de produtos, realização 

de eventos e demais atividades, subordinados à preservação da qualidade e identidade urbana. 
(B) Estabelecer ações multidisciplinares e intersetoriais buscando melhoria na qualidade do ensino. 
(C) Desregulamentar o uso e a implantação de equipamentos de infraestrutura de serviços públicos de 

superfície, aérea e de subsolo nos espaços públicos. 
(D) Proibir a outorga, concessão ou permissão de uso de espaços públicos do Município para a implantação 

de equipamentos de infraestrutura, de serviços públicos, mobiliário urbano e outros elementos de interesse 
público. 

(E) Liberar a instalação de comunicação visual na cidade como forma de estimular a atividade econômica. 
 
40- A respeito de ética no trabalho, assinale a alternativa correta: 

(A) Ter conhecimentos técnicos, dons, talentos e habilidades bem desenvolvidas, por si só, é condição sufici-
ente para alcançar a excelência profissional. 

(B) As organizações não costumam seguir os padrões éticos sociais e aplicá-los em suas regras internas para 
o bom andamento dos processos de trabalho, alcance de metas e objetivos. 

(C) Ética se refere ao conjunto de princípios e valores morais que conduzem o comportamento humano na so-
ciedade e no trabalho. 

(D) A moralidade no âmbito da Administração Pública é uma questão que interessa apenas ao servidor públi-
co. 

(E) Ao servidor público é permitido fazer uso de informações privilegiadas em benefício próprio, de parentes, 
de amigos ou de terceiros. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Concurso Público  –  Nº 001 / 2016  
 

 
 
 
 

FOLHA INTERMEDIÁRIA  DE RESPOSTAS  

 
 

 
 

 

Questões RESPOSTAS 

01 A B C D E 

02 A B C D E 

03 A B C D E 

04 A B C D E 

05 A B C D E 

06 A B C D E 

07 A B C D E 

08 A B C D E 

09 A B C D E 

10 A B C D E 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 

 

 

Questões RESPOSTAS 

21 A B C D E 

22 A B C D E 

23 A B C D E 

24 A B C D E 

25 A B C D E 

26 A B C D E 

27 A B C D E 

28 A B C D E 

29 A B C D E 

30 A B C D E 

31 A B C D E 

32 A B C D E 

33 A B C D E 

34 A B C D E 

35 A B C D E 

36 A B C D E 

37 A B C D E 

38 A B C D E 

39 A B C D E 

40 A B C D E 

 
 
 

 
INFORMAÇÕES  

 
O gabarito e o caderno de prova serão divulgados até às 18h do dia 23/05/2016, no endereço 
eletrônico www.furb.br/concursoexterno, Prefeitura Municipal de Blumenau - Concurso Público 
001/2016. 
 

 
 

Blumenau, 22 de maio de 2016. 
 


