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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 

 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL N. 002/2019 

 

CARGO: FISCAL DE OBRAS NÍVEL - II 
 

INSTRUÇÕES 
 
 

1- O Caderno de Questões contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo 10 questões de 
Língua Portuguesa, 5 questões de Raciocínio Lógico e 25 questões de Conhecimentos Específicos, 
cada questão com 5 (cinco) opções (A, B, C, D, E), e uma Folha Intermediária de Respostas. 

 
2- Ao receber o material, confira no Cartão de Respostas, seu nome, número de inscrição, data de nas-

cimento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão 
aceitas reclamações posteriores. 

 

3- A prova objetiva terá duração de 4 (quatro) horas, incluído, neste tempo, o preenchimento do Cartão 
de Respostas.  

 

4- Leia atentamente cada questão e assinale, no Cartão de Respostas, a opção que responde correta-
mente a cada uma delas. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção 
eletrônica. O preenchimento do Cartão de Respostas e a respectiva assinatura serão de inteira res-
ponsabilidade do candidato. Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.  

 

5- Utilize a Folha Intermediária de Respostas para registrar as alternativas escolhidas. É proibido fazer 
qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser 
publicado. 

 

6- Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:  
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou 

preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada. 
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas. 
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de 

mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas. 
 

7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a 
presença do coordenador local.  

 
8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 60 (sessenta) 

minutos contados do seu efetivo início, sem levar o Caderno de Questões e o Cartão de Respostas.  
 

9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no Caderno de Questões.  
 

10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda 
o horário de início da prova.  

 

11- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o Cartão de 
Respostas.  

 

11- Assine no local indicado no Cartão de Respostas e no Caderno de Questões.  
 

12- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas e Caderno 
de Questões.  

 

Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala. 
 

Porto Belo, 01 de dezembro de 2019.  
 

BOA PROVA 

Realização: 

 
Nº de Inscrição: Nome do candidato: 
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QUESTÕES  DE  LÍNGUA  PORTUGUESA 

 
As questões 1 a 6 se referem ao texto a seguir: 
 
No mês em que Porto Belo comemora 187 anos, pacientes com deficiência auditiva receberam, na última sexta-
feira (04), novas próteses que lhes permitirão ouvir melhor. A aquisição foi realizada por meio do projeto Ouvir Mais, 
criado pelo Governo Municipal, através da Secretaria de Saúde, e o investimento inicial foi de R$30 mil. 
O Município podia adquirir anteriormente apenas um aparelho por mês, o que acabava deixando o paciente por 
mais tempo na fila de espera. A secretária de saúde Jainara Nordio explica que, em 2017, foi constatado pacientes 
na fila há mais de quatro anos, partindo daí a vontade de mudar esta realidade. "Desde que assumimos a gestão 
da Secretaria de Saúde e tivemos conhecimento da fila de espera para exames e aparelhos auditivos, tínhamos 
vontade de fazer algo a mais. A partir do trabalho de toda a equipe, surgiu o Projeto Ouvir Mais, que facilitou o 
processo e possibilitou a aquisição dos aparelhos auditivos" - explica a secretária. 
Neste primeiro momento, foram entregues 30 aparelhos auditivos. Os pacientes são avaliados pelos médicos das 
Unidades de Saúde e, se constatada a necessidade de aparelhos, são encaminhados para as clínicas credenciadas 
para novos exames e aquisição do aparelho. [...] 

Disponível em: https://www.portobelo.sc.gov.br/noticias/index/ver/codNoticia/579582/codMapaItem/4326  
Acesso em: em 07/out/2019 [adaptado] 

 
1- As vírgulas usadas no trecho “pacientes com deficiência auditiva receberam, na última sexta-feira (04), novas 

próteses que os permitirão ouvir melhor.” serviram para separar: 
(A) um adjunto adverbial. 
(B) uma explicação. 
(C) o nome de um lugar que vem antes da data. 
(D) palavras de mesma função sintática. 
(E) um vocativo. 
 

2- Assinale a alternativa que contém a classificação correta do sujeito da oração “Neste primeiro momento, foram 
entregues 30 aparelhos auditivos.”: 
(A) sujeito composto 
(B) oração sem sujeito 
(C) sujeito simples 
(D) sujeito oculto (desinencial) 
(E) sujeito indeterminado 
 

3- Analisando o excerto do texto: “...se constatada a necessidade de aparelhos...”, a palavra destacada pode ser 
substituída, sem alteração de sentido, por: 
(A) À medida que 
(B) Caso 
(C) Mesmo que 
(D) Enquanto 
(E) Como 
 

4- “Designa um fato passado, mas não concluído. Transmite uma ideia de continuidade e duração, podendo indi-
car, por exemplo, uma ação que se configurou como hábito”. Assinale a alternativa que contenha o tempo e o 
modo verbal a que se refere essa afirmativa e que contenha um exemplo correto dessa conjugação utilizada no 
texto: 
(A) presente do indicativo – são 
(B) pretérito perfeito do indicativo – foi 
(C) futuro do presente do indicativo – permitirão 
(D) pretérito mais-que-perfeito – foram 
(E) pretérito imperfeito do indicativo – tínhamos 
 

5- No trecho "Desde que assumimos a gestão da Secretaria de Saúde e tivemos conhecimento da fila de espera 
para exames e aparelhos auditivos, tínhamos vontade de fazer algo a mais.”, a expressão destacada expressa: 
(A) concessão 
(B) tempo 
(C) conformidade 
(D) consequência 
(E) finalidade 
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6- Se passarmos a oração “Os pacientes são avaliados pelos médicos das Unidades de Saúde.” para a voz ativa, 
teremos: 
(A) Os médicos das Unidades de Saúde avaliam os pacientes. 
(B) Os médicos das Unidades de Saúde avaliaram os pacientes. 
(C) Os médicos das Unidades de Saúde avaliarão os pacientes. 
(D) Os médicos das Unidades de Saúde são avaliados pelos pacientes. 
(E) Os pacientes das Unidades de Saúde avaliam os médicos. 
 
 

As questões 7 a 10 se referem ao texto a seguir: 
 

Dezenas de pessoas participaram no último sábado (05) de mais uma edição da Pedalada Rosa, organizada pelo 
Governo Municipal através da Fundação de Esportes e Secretaria de Saúde, com o objetivo de mobilizar pessoas 
em relação ____ importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e colo do útero. 
Os participantes pedalaram da Praça da Bandeira, no Centro da cidade, até ____ rótula do bairro Perequê, passando 
também pelo bairro Vila Nova. Mulheres, homens e crianças participaram do evento, que se tornou tradição na 
cidade. 
[...] 
A Pedalada Rosa fez parte da programação dos 187 anos de Porto Belo, comemorado neste mês de outubro. A 
programação segue até o final do mês, e ainda conta com o corte do bolo e parabéns ____ Porto Belo, no dia 13 de 
outubro, _____ 15h. 

Disponível em: https://www.portobelo.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaItem/4326/codNoticia/579494  
Acesso em: 07/out/2019.[adaptado] 

 
7- Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto quanto ao uso ou não da 

crase: 
(A) à – à – à – às 
(B) a – à – à – as 
(C) a – a – à – as 
(D) à – a – a – às 
(E) à – à – a – as 
 

8- Sobre a colocação do pronome átono no trecho “...que se tornou tradição na cidade.”, podemos afirmar que a 
próclise está correta, pois o verbo está precedido de palavra que atrai o pronome para antes do verbo. Assinale 
a alternativa que identifica a classificação dessa palavra atrativa: 
(A) conjunção subordinativa 
(B) pronome relativo 
(C) pronome demonstrativo 
(D) palavra de sentido negativo 
(E) advérbio 
 

9- Analise as afirmativas quanto à acentuação de algumas palavras retiradas do texto: 
 
I- “Último”,  “sábado”, “diagnóstico”, “útero” e “rótula” são proparoxítonas sempre acentuadas. 
II- “Através”, “Perequê”, “também” e “parabéns” são exemplos de oxítonas acentuadas por terminarem em 

E(S), EM(ENS). 
III- “Mês” e “até” são exemplos de monossílabos tônicos acentuados por terminarem em E(S). 
 
Estão corretas: 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa II está correta. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

10- No texto, “segue” está sendo usado no presente do indicativo. Assinale a alternativa em que o verbo SEGUIR 
esteja conjugado na terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo: 
(A) segue 
(B) sigas 
(C) seguisse 
(D) segues 
(E) siga 
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QUESTÕES  DE  RACIOCÍNIO  LÓGICO 

 
11- Lucas afirmou que é ansioso ou nervoso. Se Lucas sempre mente, é correto afirmar que: 

(A) Lucas não é ansioso e não é nervoso. 
(B) Lucas pode ser ansioso, e não ser nervoso. 
(C) Lucas pode não ser ansioso, e ser nervoso. 
(D) Lucas é sempre ansioso. 
(E) Lucas é sempre nervoso. 
 

12- O Atlas da Mata Atlântica indica que restam 16,2 milhões de hectares de florestas nativas, o que equivalente a 
12,4% da área original do bioma da Mata Atlântica. Pode-se afirmar que a área original da Mata Atlântica cor-
respondia a uma área, em milhões de hectares, de aproximadamente: 
(A) 200,9. 
(B) 141,9. 
(C) 184,9. 
(D) 120,6. 
(E) 130,6. 
 

13- Em um concurso, a nota final do candidato é composta pela prova de títulos, prova escrita e prova didática. A 
prova de títulos tem peso 2, a prova escrita, peso 4 e a prova didática, peso 4. Ana obteve nota 6 na prova de 
títulos e nota 8 na prova escrita. Sabendo que a nota final deve ser pelo menos 7,0, para que ela seja classifi-
cada, pode-se afirmar que a nota mínima que ela deve obter na prova didática é: 
(A) 9,0. 
(B) 6,5. 
(C) 7,5. 
(D) 6,0. 
(E) 5,0. 
 

14- Para uma rifa, foram usados bilhetes com os números de 201 até 500 (incluindo esses dois). João comprou 
todos os bilhetes cujos números são múltiplos de 5. Sendo sorteado um bilhete da rifa ao acaso, a probabilidade 
de ser um dos números que João comprou é, em %, de: 
(A) 25. 
(B) 15. 
(C) 10. 
(D) 20. 
(E) 5. 
 

15- Um boleto no valor nominal de R$ 784,50 tem um desconto de 10% se for pago até o dia do vencimento. Caso 
seja pago após o vencimento, há um acréscimo com juros na taxa de 0,20% por dia de atraso (juros simples), 
sobre o valor nominal. Pode-se afirmar que, ao se pagar o boleto com atraso de 10 dias, o valor pago foi maior 
que no caso de pagamento até o vencimento, em reais, de: 
(A) 164,70. 
(B) 92,57. 
(C) 88,35. 
(D) 15,69. 
(E) 94,14. 

 

QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 

 
16- Sobre ética profissional no serviço público, assinale a alternativa correta: 

(A) Simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal não guardam relação nenhuma 
com a ética serviço público. 

(B) Cabe ao profissional seguir tanto os padrões éticos da sociedade, quanto as normas e regimentos internos 
das organizações para ter a recompensa e ser reconhecido, não só pelo seu trabalho, mas também por sua 
conduta exemplar. 

(C) O trabalho desenvolvido pelo servidor público não pode ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-
estar. 

(D) A falta injustificada do servidor de seu local de trabalho não representa prejuízo para o serviço público e não 
prejudica o bom andamento dos trabalhos. 

(E) Os erros sucessivos e o desvio de material do local de trabalho não podem ser caracterizados como com-
portamento antético. 
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17- Assertividade corresponde a um comportamento que se aprende, permitindo-nos agir de acordo com nossos 
interesses, expressando nossos sentimentos de forma honesta e adequada, fazendo valer nossos direitos, sem 
negar o direito dos outros. A assertividade, entretanto, exige, de nossa parte, determinadas atitudes. Isso posto, 
assinale a alternativa que indica a denominação correta da capacidade de se colocar no lugar do outro: 
(A) Autoestima. 
(B) Determinação. 
(C) Adaptabilidade. 
(D) Autocontrole. 
(E) Empatia. 

 
18- O Código de Obras do Município de Porto Belo (Lei Complementar n° 34/2011), trata da responsabilidade téc-

nica do acompanhamento das obras no município. Sobre a referida temática, analise as afirmativas e identifique 
a(s) correta(s): 
 

I- Para efeito do Código de Edificações, somente poderão ser habilitados para projetar, fiscalizar, orientar, 
administrar e executar obras no Município profissionais registrados pelo Conselho Regional de Engenha-
ria, Arquitetura e Agronomia e Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 

II- Se, no decurso da obra, o responsável técnico quiser dar baixa da responsabilidade assumida por ocasião 
da aprovação do projeto deverá comunicar por escrito ao Poder Executivo Municipal essa pretensão. 

III- É obrigação do proprietário da obra a colocação da placa de obra, que deverá ser mantida até a sua con-
clusão. 

IV- Quando alterações do projeto feitas à revelia do responsável técnico forem realizadas comprometendo as 
condições de estabilidade, segurança e salubridade, a responsabilidade passa a ser da Municipalidade. 

 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Todas as afirmativas estão corretas. 
(B) Apenas a afirmativa III está correta. 
(C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

 
19- De acordo com o Código de Obras do Município de Porto Belo (Lei Complementar n° 34/2011), cabe ao Muni-

cípio a aprovação do projeto de arquitetura. O Município licencia e fiscaliza a execução e a utilização das edifi-
cações. Quanto ao exercício da fiscalização do município, analise as afirmativas e identifique a(s) correta(s): 
 

I- Compete ao Município fiscalizar a manutenção das condições de segurança e salubridade das obras e 
edificações. 

II- Os engenheiros e fiscais do Poder Executivo Municipal terão livre acesso a todas as obras mediante a 
apresentação de prova de identidade funcional, independentemente de qualquer outra formalidade. 

III- Os funcionários investidos em função fiscalizadora poderão, observadas as formalidades legais, inspecionar 
bens e papéis de qualquer natureza, desde que pertinentes a esta legislação. 

IV- Para o exercício da fiscalização, a autoridade poderá fazer uso de força policial, caso lhe seja frustrado o 
livre acesso à obra. 

 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Todas as afirmativas estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(C) Apenas a afirmativa IV está correta. 
(D) Apenas a afirmativa I está correta. 
(E) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
 

20- Avalie as afirmativas sobre a necessidade de Alvará para as obras de construção, reforma, ampliação ou de-
molição previstas no Código de Obras do Município de Porto Belo (Lei Complementar n° 34/2011) e identifique 
a(s) correta(s): 
 

I- O Alvará é obrigatório para construção de novas edificações. 
II- O Alvará é obrigatório para o conserto nas calçadas dos logradouros públicos em geral. 
III- O Alvará é obrigatório para a construção de muros. 
IV- O Alvará é obrigatório para demolição. 
 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
(B) Apenas a afirmativa IV está correta. 
(C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
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21- Avalie as afirmativas sobre a isenção de alvará para as obras de construção, reforma, ampliação ou demolição 
previstas no Código de Obras do Município de Porto Belo (Lei Complementar n° 34/2011) e identifique as cor-
retas: 
 

I- Estão isentas de Alvará reformas que determinem acréscimo ou decréscimo na área construída do imóvel, 
ou alterem o projeto original, ou ainda que interfiram na segurança, estabilidade e conforto das construções. 

II- Estão isentas de Alvará a limpeza ou pintura interna e externa de edificações que não exijam a instalação 
de tapumes, andaimes ou telas de proteção. 

III- Está isenta de Alvará a construção de abrigos provisórios para operários ou depósitos de materiais, no 
decurso de obras definidas já licenciadas. 

IV- Está isenta de Alvará a implantação de estande de vendas a ser erigido no próprio imóvel. 
 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
 

22- O Alvará de Construção, Reforma, Ampliação ou Demolição será concedido mediante requerimento dirigido ao 
órgão municipal competente, juntamente com o projeto arquitetônico a ser aprovado e demais documentos pre-
vistos em regulamento (Código de Obras do Município de Porto Belo – Lei Complementar n° 34/2011). O prazo 
máximo para análise e decisão sobre o projeto é de: 
(A) 30 (trinta) dias. 
(B) 60 (sessenta) dias. 
(C) 90 (noventa) dias. 
(D) 180 (cento e oitenta) dias. 
(E) 360 (trezentos e sessenta) dias. 
 

23- Avalie as afirmativas quanto à apresentação, análise e aprovação do projeto de obras previstas no Código de 
Obras do Município de Porto Belo (Lei Complementar n° 34/2011). A esse respeito, analise as afirmativas abaixo 
e identifique a(s) correta(s): 
 

I- Os projetos de arquitetura, para efeito de aprovação e emissão de Alvará de Construção, Reforma, Ampli-
ação ou Demolição, somente serão aceitos quando legíveis e de acordo com as normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

II- No ato da aprovação do projeto, será emitido o Alvará de Construção, Reforma, Ampliação ou Demolição, 
que terá prazo de validade igual a 2 (dois) anos, podendo ser renovado por igual período, por meio de 
requerimento no setor competente. 

III- As obras devem ser iniciadas no prazo de até 4 (quatro) meses a partir da data da emissão do alvará. 
IV- Caso a obra não inicie no prazo previsto no Alvará (no prazo de 4 meses), considerar-se-á automaticamente 

revogado o Alvará, bem como a aprovação do projeto. 
 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Todas as afirmativas estão corretas. 
(B) Apenas a afirmativa IV está correta. 
(C) Apenas a afirmativa I está correta. 
(D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
 

24- As paredes divisórias e pisos devem garantir resistência ao fogo, impermeabilidade, estabilidade da construção, 
bom desempenho térmico e acústico das unidades de acordo com as normas técnicas vigentes. De acordo com 
o Código de Obras do Município de Porto Belo (Lei Complementar n° 34/2011), as alvenarias de tijolos comuns 
devem ter: 
(A) Espessura mínima: de 11,5 (onze virgula cinco) centímetros quando for interna; 15 (quinze) centímetros 

quando for externa; e 25 (vinte e cinco) centímetros quando construída na divisa do lote. 
(B) Espessura mínima: de 9 (nove) centímetros quando for interna; 15 (quinze) centímetros quando for externa; 

e 20 (vinte) centímetros quando construída na divisa do lote. 
(C) Espessura mínima: de 11,5 (onze virgula cinco) centímetros quando for interna; 15 (quinze) centímetros 

quando for externa; e 22 (vinte e dois) centímetros quando construída na divisa do lote. 
(D) Espessura mínima: de 9 (nove) centímetros quando for interna; 20 (vinte) centímetros quando for externa; 

e 15 (quinze) centímetros quando construída na divisa do lote. 
(E) Espessura mínima: de 9 (nove) centímetros quando for interna; 15 (quinze) centímetros quando for externa; 

e 9 (nove) centímetros quando construída na divisa do lote. 
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25- De acordo com o Código de Obras do Município de Porto Belo (Lei Complementar n° 34/2011), a execução de 
movimento de terra deverá ser precedida de autorização do Poder Executivo Municipal em algumas situações. 
Sobre isso, analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas: 
 

I- Quando há movimentação de terra com mais de 500 m³ (quinhentos metros cúbicos) de material. 
II- Quando há movimentação de terra de qualquer volume em áreas lindeiras a cursos d’água, áreas de várzea 

e de solos hidromórficos ou alagadiços. 
III- Quando há movimentação de terra de qualquer volume em áreas sujeitas à erosão. 
IV- Quando há alteração de topografia natural do terreno que atinja superfície maior que 2.000 m² (dois mil 

metros quadrados). 
 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

26- De acordo com o Código de Obras do Município de Porto Belo (Lei Complementar n° 34/2011), uma obra é 
considerada concluída quando tiver condições de habitabilidade. Isso posto, analise as condições necessárias 
para que a construção receba o “HABITE-SE” e identifique a(s) correta(s): 
 

I- Deve possuir todas as instalações previstas em projeto, funcionando a contento. 
II- Não deve apresentar desacordo com as disposições estabelecidas no Código de Obras do Município de 

Porto Belo (Lei Complementar n° 34/2011). 
III- Deve apresentar certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros e/ou órgão de Vigilância Sanitária, nos 

casos previstos por lei. 
IV- Quando se tratar de residência com até 70 m² (setenta metros quadrados) construída em lote cujo proprie-

tário não possua outro imóvel no Município, será considerada em condições de habitabilidade a edificação 
que garantir segurança a seus usuários e à população indiretamente a ela afetada, bem como se estiver de 
acordo com os parâmetros específicos para a zona onde estiver inserida. 

 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas a afirmativa IV está correta. 
(C) Apenas a afirmativa I está correta. 
(D) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

27- O Código de Obras do Município de Porto Belo (Lei Complementar n° 34/2011) estabelece infrações e penali-
dades às obras que o descumpram. Isso posto, analise as afirmativas sobre as infrações e penalidades e iden-
tifique a(s) correta(s): 
 

I- Quando a obra estiver sendo construída sem observar o alinhamento predial, a penalidade aplicável deve 
ser o embargo. 

II- Quando a obra estiver sendo construída sem o alvará válido (quando este for necessário), a penalidade 
aplicável deve ser o embargo. 

III- Quando a obra estiver sendo construída, reformada ou ampliada em desacordo com os termos do alvará, a 
penalidade é o embargo. 

IV- Quando a obra apresentar risco em sua estabilidade, com perigo para o público ou para o pessoal envolvido 
na obra, a penalidade é o embargo. 

 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Todas as afirmativas estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(C) Apenas a afirmativa IV está correta. 
(D) Apenas a afirmativa II está correta. 
(E) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
 

28- De acordo com o Código de Obras do Município de Porto Belo (Lei Complementar n° 34/2011), a execução das 
obras poderá ser feita:  
(A) De segunda a sexta-feira das 7h às 20h e aos sábados das 7h às 12h. 
(B) De segunda a sexta-feira das 7h às 18h e aos sábados das 6h às 13h. 
(C) De segunda a sexta-feira das 6h às 21h e aos sábados das 6h às 13h. 
(D) De segunda a sexta-feira das 7h às 19h e aos sábados das 7h às 12h. 
(E) De segunda a sexta-feira das 6h às 22h e aos sábados das 7h às 12h. 
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29- As escadas de uso coletivo deverão, de acordo com o Código de Obras do Município de Porto Belo (Lei Com-
plementar n° 34/2011), atender diversos requisitos. Assim, analise as afirmativas sobre as exigências do refe-
rido código para as escadas e rampas e identifique a(s) correta(s): 
 
I- A largura mínima das escadas de uso coletivo deve ser de 1,25m (um metro e vinte e cinco centímetros). 
II- As escadas de uso privativo do compartimento poderão ter largura mínima de 70cm (setenta centímetros). 
III- As rampas poderão apresentar inclinação máxima de 25% (vinte e cinco por cento) para uso de veículos e 

de 8% (oito por cento) para uso de pedestres. 
IV- As rampas que exceder a 8% (oito por cento) deverão ter piso revestido com material antiderrapante. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas a afirmativa IV está correta. 
(C) Apenas a afirmativa III está correta. 
(D) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

30- Quanto à instalação de elevador, o Código de Obras do Município de Porto Belo (Lei Complementar n° 34/2011) 
estabelece que é obrigatório a instalação de, no mínimo, 1 (um) elevador nas edificações em que a diferença 
entre o primeiro e o último piso da mesma edificação seja superior: 
(A) a 9 (nove) metros. 
(B) a 12 (doze) metros. 
(C) a 15 (quinze) metros. 
(D) a 6 (seis) metros. 
(E) a 18 (dezoito) metros. 
 

31- As áreas de estacionamento de veículos deverão, de acordo com o Código de Obras do Município de Porto 
Belo (Lei Complementar n° 34/2011), atender a diversos requisitos. Isso posto, analise as afirmativas sobre as 
exigências do referido código quanto às áreas de estacionamentos e identifique as corretas: 
 
I- A largura mínima de uma vaga de estacionamento é 2,40 m (dois metros e quarenta centímetros) e o com-

primento mínimo é de 4,5 m (quatro metros e cinquenta centímetros), livres de colunas ou qualquer outro 
obstáculo. 

II- Estacionamentos em áreas descobertas sobre o solo deverão ser arborizadas e apresentar, no mínimo, 
uma árvore de espécie nativa para cada 1 (uma) vaga com a finalidade de sombreamento sobre os veículos. 

III- As dependências destinadas a estacionamento de veículos deverão ter pé-direito mínimo de 2,20m (dois 
metros e vinte centímetros). 

IV- Nos casos em que o piso do estacionamento descoberto receber revestimento impermeável, deverá ser 
adotado um sistema de drenagem, acumulação e descarga. 

 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
 

32- Segundo o Código de Obras do Município de Porto Belo (Lei Complementar n° 34/2011), as Vilas Paralelas ao 
Alinhamento Predial e as Vilas Transversais ao Alinhamento Predial são diferenciadas, entre outros aspectos, 
pelo número de unidades dos Conjuntos Residenciais e Condomínios Horizontais. O número de unidades defi-
nido pelo referido código é: 
(A) As Vilas Paralelas e Perpendiculares ao Alinhamento Predial têm até 15 (quinze) unidades de moradia, 

enquanto os Conjuntos Residenciais e Condomínios Horizontais têm mais de 15 (quinze) unidades de mo-
radia. 

(B) As Vilas Paralelas e Perpendiculares ao Alinhamento Predial têm até 10 (dez) unidades de moradia, en-
quanto os Conjuntos Residenciais e Condomínios Horizontais têm mais de 10 (dez) unidades de moradia. 

(C) As Vilas Paralelas e Perpendiculares ao Alinhamento Predial têm até 5 (cinco) unidades de moradia, en-
quanto os Conjuntos Residenciais e Condomínios Horizontais têm mais de 5 (cinco) unidades de moradia. 

(D) As Vilas Paralelas e Perpendiculares ao Alinhamento Predial têm até 25 (vinte e cinco) unidades de moradia, 
enquanto os Conjuntos Residenciais e Condomínios Horizontais têm mais de 25 (vinte e cinco) unidades de 
moradia. 

(E) As Vilas Paralelas e Perpendiculares ao Alinhamento Predial têm até 20 (vinte) unidades de moradia, en-
quanto os Conjuntos Residenciais e Condomínios Horizontais têm mais de 20 (vinte) unidades de moradia. 
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33- O Código de Posturas do Município de Porto Belo (Lei Complementar n° 35/2011) trata sobre a utilização do 
espaço e da higiene do município nas vias e logradouros públicos. Assim sendo, analise as afirmativas sobre o 
que está estabelecido no referido código e identifique a(s) correta(s): 
 
I- Cabe à Municipalidade prestar, direta ou indiretamente, através de concessão, os serviços de limpeza dos 

logradouros públicos e de coleta do lixo domiciliar e comercial. 
II- O proprietário ou o ocupante do imóvel é responsável pela limpeza do passeio e sarjeta fronteiriça à sua 

edificação. 
III- É proibido despejar quaisquer resíduos sobre as vias e logradouros públicos, em áreas de preservação, em 

unidades de conservação, em propriedades não licenciadas para o devido fim, em rios e corpos d’água. 
IV- A ninguém é lícito, sob qualquer pretexto, impedir ou dificultar o livre escoamento de águas servidas pelos 

canos, valas, sarjetas ou canais das vias públicas, danificando ou obstruindo tais servidões. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(C) Apenas a afirmativa III está correta. 
(D) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

34- De acordo com o Código de Posturas do Município de Porto Belo (Lei Complementar n° 35/2011), é proibido 
dificultar ou impedir, por qualquer meio, o livre trânsito de pedestres ou veículos nas vias e logradouros públicos 
por cercas, barricadas ou similares, bem como deixar vegetação avançar sobre o passeio de modo a incomodar 
ou impedir a passagem dos pedestres, ou plantar junto ao passeio vegetação com espinhos, folhas cortantes 
ou que de alguma forma possam causar ferimentos ao pedestre. Contudo o referido código permite, excepcio-
nalmente, a descarga e a permanência de material sobre as vias e logradouros públicos em algumas situações. 
Isso posto, analise as afirmativas sobre as situações nas quais é permitida a descarga de material sobre as vias 
e logradouros públicos e identifique as corretas: 
 
I- A descarga de material sobre a via é permitida se o material se destinar a obras que sejam realizadas nas 

próprias vias e logradouros públicos. 
II- A descarga de material sobre a via é permitida se não houver espaço disponível para o depósito do material 

dentro da propriedade, sendo o tempo de permanência limitado a 24 horas. 
III- A descarga de material sobre a via é permitida se a via ou logradouro público apresentar pouco movimento 

de pedestres e veículos. 
IV- A descarga de material sobre a via é permitida se a via ou logradouro público não apresentar pavimentação. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

35- O Código de Posturas do Município de Porto Belo (Lei Complementar n° 35/2011) trata da higiene das edifica-
ções. Isso posto, analise as afirmativas sobre o referido tema e identifique a(s) correta(s): 
 
I- A conservação da higiene das edificações é de responsabilidade do proprietário. 
II- Todas as propriedades, edificadas ou não, deverão ser mantidas fechadas, limpas e roçadas, sob pena de 

notificação e multa. 
III- A multa prevista para o proprietário que não mantiver sua propriedade fechada, limpa e roçada é de qui-

nhentas (500) Unidades Fiscais Municipais, caso seja reincidente, o valor da multa é dobrado. 
IV- A conservação das propriedades edificadas é de responsabilidade do proprietário, já a conservação das 

propriedades não edificadas é responsabilidade da prefeitura. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
(E) Apenas a afirmativa II está correta. 
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36- O Código de Posturas do Município de Porto Belo (Lei Complementar n° 35/2011) trata do licenciamento do 
comércio e da indústria. Sobre isso, analise as afirmativas sobre o referido tema e identifique a(s) corretas(s): 
 
I- A concessão de Alvará de Localização e Funcionamento de todos os estabelecimentos da área de saúde, 

açougues, padarias, confeitarias, leiterias, cafés, bares, restaurantes, hotéis, pensões e outros estabeleci-
mentos congêneres, será sempre precedida de exame no local e de aprovação da autoridade sanitária 
competente. 

II- Para efeito de fiscalização, o proprietário do estabelecimento licenciado colocará o Alvará de Locação e 
Funcionamento e a Licença Sanitária em lugar visível e o exibirá à autoridade competente sempre que esta 
o exigir. 

III- O comércio ambulante é proibido na  municipalidade. 
IV- É proibido o comércio ambulante para a venda de lanches em carrinhos móveis ou trailers móveis. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(C) Apenas a afirmativa III está correta. 
(D) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
37- O Estatuto das Cidades (Lei Federal 10.257/2001) estabelece que o plano diretor, aprovado por lei municipal, é 

o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Isso posto, analise as afirmativas sobre 
a obrigatoriedade da formulação de plano diretor e identifique a(s) correta(s): 
 
I- O plano diretor é obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes. 
II- O plano diretor é obrigatório para cidades integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. 
III- O plano diretor é obrigatório para cidades integrantes de áreas de especial interesse turístico. 
IV- O plano diretor é obrigatório para cidades inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades 

com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(C) Apenas a afirmativa II está correta. 
(D) Apenas a afirmativa III está correta. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
38- Quanto às infrações e sanções previstas no Código de Posturas do Município de Porto Belo (Lei Complementar 

n° 35/2011), analise as afirmativas e identifique a(s) corretas(s): 
 
I- A infração de qualquer dispositivo do código de Posturas do Município de Porto Belo enseja notificação ao 

infrator para regularização da situação em prazo determinado. A não regularização da situação que lhe deu 
causa, ou reincidência da infração, sujeitará o infrator ao pagamento de multa. 

II- O valor das multas é proporcional à natureza da infração, sendo classificadas como: leves, graves ou gra-
víssimas. 

III- O valor das infrações é progressivo, sendo, para infrações leves, de 100 (cem) Unidades Fiscais Municipais; 
para infrações graves, de 200 (duzentas) Unidades Fiscais Municipais e, para infrações gravíssimas, de 500 
(quinhentas) Unidades Fiscais Municipais. 

IV- Após lavrado o Auto de Infração e comunicado o infrator, este, a partir da data de comunicação, deverá 
efetuar o recolhimento da multa, dentro de 5 (cinco) anos, findo os quais, far-se-á cobrança judicial. 

 
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 a afirmativa I está correta. 
(D) Apenas a afirmativa IV está correta. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
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39- O Código de Posturas do Município de Porto Belo (Lei Complementar n° 35/2011) trata dos divertimentos públi-
cos. Sobre as determinações presentes no referido código, analise as afirmativas e identifique a(s) corretas(s): 
 
I- Para a realização de eventos púbicos a céu aberto, não é obrigatória a licença prévia da Prefeitura, somente 

para eventos em recintos fechados será obrigatória a licença prévia. 
II- A autorização de funcionamento de teatros, cinemas, salas de espetáculos e ginásios de esportes não po-

derá ser por prazo superior a dez anos. 
III- A autorização de funcionamento de circos e parques de diversão não poderá exceder 6 (seis) meses. 
IV- As taxas provenientes dos licenciamentos de diversões públicas devem ser encaminhadas ao Fundo Muni-

cipal de Desenvolvimento. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas a afirmativa I está correta. 
(C) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa IV está correta. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
40- O artigo 9 (nove) do Estatuto das Cidades (Lei Federal 10.257/2001) trata da usucapião especial de imóvel 

urbano. O referido artigo estabelece que aquele que possuir como sua área ou edificação urbana de até duzen-
tos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua 
moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou 
rural. A esse respeito, analise as afirmativas sobre a usucapião especial de imóvel urbano e identifique as cor-
retas: 
 
I- O título de domínio será conferido ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. 
II- O direito de usucapião especial de imóvel urbano não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma 

vez. 
III- Para os efeitos de usucapião especial de imóvel urbano, o herdeiro legítimo continua de posse de pleno 

direito, a posse de seu antecessor, desde que já resida no imóvel por ocasião da abertura da sucessão. 
IV- É dada preferência para o direito de usucapião especial de imóvel urbano para famílias com mais de 5 

pessoas. 
 
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 e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 

 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL N. 002/2019 

 
 

 
 

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 inteiro teor da prova e o gabarito da prova objetiva serão divulgados até às 20h do dia 02 de 
dezembro de 2019, no endereço eletrônico http://concursos.furb.br/, link Prefeitura de Porto Belo – 
Concurso Público - Edital 002/2019. 
 

 
 
 

Porto Belo, 01 de dezembro de 2019. 
 
 


