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CARGO: FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 
 

Para responder às questões 1 - 3 leia o trecho abaixo. 
 

Atentado à Democracia 
 
 Um relatório da Associação Nacional de Jornais (ANJ) revelou que, nos últimos 
doze meses, foram registrados no Brasil 31 casos de violação à liberdade de imprensa. 
Destes, dezesseis são decorrentes de sentença judicial – em geral, proferida por juízes 
de primeira instância. Trata-se de uma anomalia e de uma temeridade. Anomalia porque 
há muito o Judiciário tem demonstrado seu compromisso com a defesa da liberdade de 
imprensa e do livre pensamento, princípio fundamental dos regimes democráticos e 
cláusula pétrea da Constituição. A derrubada, pelo Supremo Tribunal Federal, da Lei de 
Imprensa instrumento de intimidação criado no regime militar, é só um exemplo recente 
dessa convicção. Assim, um juiz que, de forma monocrática, decide impor a censura a 
um veículo passa a contribuir uma aberração dentro do poder que ele representa. A 
freqüência com que esse tipo de atitude tem se repetido é uma ameaça aos valores 
democráticos do país e tem como conseqüência prática e deletéria o prejuízo do 
interesse público – já que, como no caso de que é vítima o jornal O Estado de São 
Paulo, priva-se a sociedade do direito à informação. (...) 

VEJA, 26 de agosto, 2009. 
 
1- Segundo o texto, a Associação Nacional de Jornal denuncia a violação do seguinte 

princípio democrático: 
A) livre pensamento. 
B) censura prévia. 
C) violação da honra. 
D) violação da intimidade. 
 
2- A Lei de Imprensa é tida como instrumento de intimidação porque: 
A) foi criada no regime militar. 
B) instituiu a censura prévia. 
C) defende o livre pensamento. 
D) dá força excessiva ao Poder Judiciário. 
 
3- O relatório elaborado pela Associação Nacional de Jornais foi citado na reportagem 

por todos os motivos abaixo, EXCETO: 
A) Alerta os leitores sobre casos de violação à liberdade de imprensa. 
B) Critica a postura de alguns juízes de primeira instância que proferiram sentenças 

responsáveis pela violação à liberdade de imprensa.  
C) Denuncia casos de violação à liberdade de imprensa. 
D) Sinaliza o ressurgimento de leis pró-censusa.  
 
4- Observe a regência verbal e assinale a alternativa que NÃO contraria a norma culta: 
A) Marilda namorava o filho da secretária. 
B) Marilda namorava com o filho da secretária. 
C) Prefiro café do que leite. 
D) Prefiro café que leite.  
5- Identifique o caso em que NÃO haja expressão numérica de sentido definido.  
A) Fui a terceira colocada no concurso. 
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B) Tenho o triplo da sua idade. 
C) Já falei mil vezes que não viajarei amanhã 
D) Ele foi o primeiro aluno a chegar.  
 
6- Uma empresa fez a seguinte tabela relacionando o número de operários e o tempo 
gasto para construir uma piscina: 

Número de operários Tempo (dias) 
15 16 
12 x 

 
Para construir a mesma piscina e trabalhando no mesmo ritmo, pode-se afirmar que o 
valor de x corresponde a: 
A) 15 dias 
B) 16 dias 
C) 18 dias 
D) 20 dias 
 
7- Seja a equação x2 + x = 600. Uma das raízes encontradas como solução é 24. Então, 
a outra raiz vale: 
A) -25 
B) 22 
C) 23 
D) 25 
 
8-  Nas eleições em 1º turno em todo país, no dia 3 de outubro de 1996, inaugurou-se o 
voto eletrônico. Numa determinada seção eleitoral, cinco eleitores demoraram para 
votar, respectivamente: 1min 4s, 1min 32s, 1min 12s, 1min 52s e 1min 40s. A média 
aritmética do tempo de votação (em minutos e segundos) desses eleitores é: 
A) 1min 28s 
B) 1min 58s 
C) 1min 
D) 1 min 4s 
 
9- Uma loja de eletrodoméstico anuncia a seguinte promoção: 
Televisor 29, à vista, por apenas R$ 702,00 ou a prazo, em duas prestações mensais 
iguais de R$ 390,00, sendo a primeira paga no ato da compra. 
Nestas condições, a taxa mensal de juros embutida na venda a prazo é igual a: 
A) 20% 
B) 25% 
C) 15% 
D) 10% 
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10- O dono de uma pizzaria pretende colocar um painel na frente de seu 
estabelecimento, de dimensões 4 m por 5 m, que deve ser pintado em 30% de sua área. 
Da área pintada, 12% deve ser na cor azul, que será o nome da pizzaria. Sabendo que 
cada tubo de tinta possibilita pintar 1200 cm2, o número de tubos de tinta azul 
necessários é: 
A) 8 
B) 7 
C) 5 
D) 4 
 
 
11- O instrumento legal que disciplina o Poder de Policia Administrativa, de acordo com 

as disposições contidas na Lei Orgânica Municipal de Engenheiro Caldas e : 

A) Lei Ordinária 

B) Decreto Municipal 

C) Lei Complementar 

D) Emenda a Lei Orgânica Municipal 

 

12 - Para o funcionamento de cinemas, alem do que dispõe o Código de Obras e 

Edificações, deve ser observado, exceto: 

A) Os aparelhos de projeção deverão ficar em cabinas de fácil saída, construídas de 

materiais incombustíveis. 

B) A existência de extintores de incêndio especiais. 

C) No interior das cabinas não poderá existir maior numero de películas do que o 

necessário as sessões de cada dia. 

D) As portas de saída se abrirão de fora para dentro. 

 

13 - Compete ao Poder Publico Municipal, exceto: 

A) Fixar ponto de estacionamento de veículos de aluguel. 

B) Fixar ponto de estacionamento de veículos de tração animal. 

C) Fixar ponto de carga e descarga. 

D) Fixar ponto de estacionamento de veículos de transporte coletivo intermunicipal. 
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14- Constitui-se tributo municipal, exceto: 

A) ISSQN 

B) ITBI 

C)  ITCD 

D) IPVA 

 

15 - São princípios constitucionais, estabelecidos na Constituição Federal, aplicável ao 

Direito Administrativo: 

A) Moralidade.  

B) Eficiência . 

C) Razoabilidade. 

D) Equidade. 

 

16 - Os pedidos de licença para a publicidade ou propaganda, por meio de cartazes ou 

anúncios deverão mencionar: 

A) O quantitativo a ser impresso; 

B) O tipo de material a ser utilizado para afixação; 

C) O período em que permanecera afixado; 

D) As dimensões. 

 

17 - Entre os tributos, abaixo descritos, qual não e arrecadado, diretamente pelo 

Município, embora seja beneficiado com sua arrecadação: 

A) ICMS; 

B) ITBI; 

C) ISSQN; 

D) ITR 

 

18 – São penalidades previstas na legislação de Postura do Município: 

A) advertência, multa, apreensão de material, interdição parcial ou total; 

B) advertência, multa, inutilizarão de material, interdição parcial ou total; 

C) advertência, multa, notificação preliminar, interdição parcial ou total; 

D) advertência, multa, prisão administrativa, interdição parcial ou total. 
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19 - O prazo para regularização de situação irregular, prevista na legislação municipal 

de postura e de: 

A) 05 ( cinco ) dias; 

B) 15 ( quinze ) dias; 

C) 30 ( trinta ) dias; 

D) 45 ( quarenta e cinco ) dias. 

 

20 – E proibido perturbar o sossego publico com ruídos de som excessivos que: 

A) Independentemente do ruído de fundo, atinjam, no ambiente exterior do recinto em 

que tem origem, nível sonoro superior a 70 ( setenta ) decibéis – DB ( A ), durante o dia, 

e 60 ( sessenta ) decibéis – dB ( A ), durante a noite. 

B) Independentemente do ruído de fundo, atinjam, no ambiente exterior do recinto em 

que tem origem, nível sonoro superior a 60 ( sessenta  ) decibéis – DB ( A ), durante o 

dia, e 70 ( setenta ) decibéis – dB ( A ), durante a noite. 

C) Independentemente do ruído de fundo, atinjam, no ambiente exterior do recinto em 

que tem origem, nível sonoro superior a 90 ( noventa  ) decibéis – DB ( A ), durante o 

dia, e 80 ( oitenta  ) decibéis – dB ( A ), durante a noite. 

D) Independentemente do ruído de fundo, atinjam, no ambiente exterior do recinto em 

que tem origem, nível sonoro superior a 140 ( cento e quarenta  ) decibéis – DB ( A ), 

durante o dia, e 110 ( cento e dez  ) decibéis – dB ( A ), durante a noite. 
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