SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
CONFIRA O SEU CADERNO
01. Este caderno de provas contém questões de múltipla escolha dispostas em ordem numérica, com apenas uma
alternativa correta.
02. Confira seu caderno quando o Fiscal de Sala autorizar, pois não lhe será entregue outro, exceto no caso do item 3.
03. Se houver falhas: folhas em branco, páginas trocadas, falta de questão, má impressão, levante o braço. O Fiscal de
Sala trocará seu caderno.
04. Confira se o caderno de questões corresponde ao cargo para o qual se inscreveu.

INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA
FOLHA DE RESPOSTAS
Veja o exemplo:

01. Confira cuidadosamente seus dados na Folha de Respostas, assine-a, e
comunique ao Fiscal de Sala em caso de alguma divergência, não faça
qualquer alteração em sua folha.
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02. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
03. As Folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas.
04. Preencha todos os espaços corretamente, a Leitora Óptica é sensível a

04

marcas escuras.
05. Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas, mais de
uma resposta marcada ou rasurada, invalidará a questão.
06. Leia atentamente as instruções na Folha de Respostas.
07. Valem, exclusivamente, as respostas corretamente assinaladas na Folha
de Respostas.

08

ATENÇÃO:
01. Use para rascunho as partes em branco do caderno.
02. Não será permitido qualquer outro material sobre a carteira, que não seja o da prova.

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

nº. Insc. _____________

_______________________________________________________________________________________________

Nome por extenso

CARGO: FISCAL DE POSTURAS

FISCAL DE POSTURAS
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
01. A Lei Complementar nº 68, de 17 de dezembro de 2008,
dispõe que as instalações de andaimes e tapumes
deverão atender, entre outras, à seguinte condição:
(A) Apresentar ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica) nos casos em que a estrutura ultrapasse
3,50 m de altura, ou esteja próxima às redes de alta
tensão.
(B) Apresentar ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica) nos casos em que a estrutura ultrapasse
4,50 m de altura, ou esteja próxima às redes pluviais.
(C) Apresentar ATC (Atestado de Capacidade Técnica)
nos casos em que a estrutura ultrapasse 5 m de
altura e 3,50m de largura, ou esteja próxima à área de
preservação permanente.
(D) Apresentar ARTO (Atestado de Registro TécnicoOperacional) nos casos em que a estrutura ultrapasse
10 m de altura, ou esteja próxima às repartições
públicas do Município.
02. A ocupação de logradouros públicos, no Município de
Jacareí, com mesas e cadeiras, poderá ser autorizada
pela divisão administrativa competente e a título precário,
quando satisfeitas as seguintes condições:
(A) Corresponder
apenas
às
testadas
dos
estabelecimentos solicitantes, se tratarem de
passeios com largura mínima de 5,0 m (cinco metros)
e não exceder um terço da largura dos passeios.
(B) Corresponder
apenas
às
testadas
dos
estabelecimentos solicitantes, se tratarem de
passeios com largura mínima de 3,0m (três metros) e
não exceder metade da largura dos passeios.
(C) Se tratar de passeio com largura mínima de 3,5 m
(três metros e meio) e não exceder dois terços da
largura do passeio.
(D) Se tratar de passeio com largura mínima de 4,5 m
(quatro metros e meio) e não exceder dois terços da
largura do passeio.
03. Com base no Código de Normas, Posturas e Instalações
do Município de Jacareí, aponte a alternativa correta:
(A) A multa não paga no prazo regulamentar não será
inscrita na dívida ativa, todavia, poderá ser executada
imediatamente.
(B) A pena, além de impor a obrigação de fazer ou
desfazer, será pecuniária e consistirá em multa.
(C) Qualquer objeto apreendido, de procedência legal ou
não, poderá ser devolvido.
(D) Serão diretamente puníveis por penas previstas neste
Código os incapazes, na forma da Lei.
04. No Município de Jacareí, todo terreno não edificado,
situado em logradouros que possuam guias e sarjetas,
deverá ter suas testadas delimitadas por muro em
alvenaria de tijolos, blocos de concreto ou similares, com
altura mínima de:
(A) 1,0 m (um metro), contada a partir do nível do
passeio.
(B) 0,90 cm (noventa centímetros), contada a partir do
nível do passeio.
(C) 0,80 cm (oitenta centímetros), contada a partir do
nível do passeio.
(D) 0,60 cm (sessenta centímetros), contada a partir do
nível do passeio.
05. Segundo o Código de Normas, Posturas e Instalações de
Jacareí, o prazo para limpeza, capina ou roça será de:
(A) 30 (trinta) dias, a partir da data da notificação.
(B) 15 (quinze) dias, a partir da data da notificação.
(C) 10 (dez) dias, a partir da data da notificação.
(D) 5 (cinco) dias, a partir da data da notificação.

06. No Município de Jacareí, qualquer dano causado ao Meio
Ambiente, depois de certificado pelo departamento
competente, ensejará aplicação de multa correspondente
a:
(A) 1.000 (mil) VRMs.
(B) 500 (quinhentos) VRMs.
(C) 250 (duzentos e cinquenta) VRMs.
(D) 200 (duzentos) VRMs.
07. A Lei Municipal Complementar nº 68, de 17 de dezembro
de 2008, dispõe que o requerimento para instalação de
parques, circos, rodeios ou de qualquer outra
manifestação artística deverá ser feito com antecedência
de mínima de:
(A) 30 (trinta) dias úteis.
(B) 20 (vinte) dias úteis.
(C) 10 (dez) dias úteis.
(D) 5 (cinco) dias úteis.
08. Segundo o Código de Normas, Posturas e Instalações de
Jacareí, poderão os notificados ou autuados oferecer
recurso, em primeira Instância Administrativa, no prazo de:
(A) 30 (trinta) dias, no caso de aplicação de multa.
(B) 15 (quinze) dias, no caso de aplicação de multas.
(C) 10 (dez) dias, no caso de aplicação de multas.
(D) 5 (cinco) dias, no caso de aplicação de multas.
09. Ressalvada a garantia de acesso às pessoas Portadoras
de Necessidades Especiais, em Jacareí, as calçadas
deverão apresentar declividade de:
(A) 5% (cinco por cento) no sentido do alinhamento para
a guia.
(B) 3% (três por cento) no sentido da guia para o
alinhamento.
(C) 2% (dois por cento) no sentido do alinhamento para a
guia.
(D) 1% (um por cento), no sentido da guia para o
alinhamento.
10. No Município de Jacareí é proibido ao Vendedor
Ambulante:
(A) Estacionar nas vias públicas ou outros logradouros.
(B) Impedir ou dificultar o trânsito nas vias públicas ou
outros logradouros.
(C) Transitar pelos passeios conduzindo cestos ou outros
volumes, que perturbem o livre trânsito.
(D) Todas as alternativas estão corretas.
LÍNGUA PORTUGUESA
11. Em “Da torre do palácio subiam para o céu nuvens de
fumaça.”, o sujeito da oração é:
(A) Composto.
(B) Simples.
(C) Oculto.
(D) Indeterminado.
12. Assinale a alternativa correta quanto à pontuação:
(A) Quando o sujeito é constituído por expressão de mais
de uma palavra, o núcleo do sujeito é sua palavra
principal, que não se subordina a nenhuma outra e é
o centro de sua significação.
(B) Quando o sujeito, é constituído por expressão de
mais de uma palavra, o núcleo do sujeito, é sua
palavra principal, que não se subordina, a nenhuma
outra, e é o centro de sua significação.
(C) Quando, o sujeito é constituído, por expressão de
mais de uma palavra, o núcleo do sujeito é sua
palavra principal, que não se subordina a nenhuma,
outra e é o centro de sua significação.
(D) Quando, o sujeito, é constituído, por expressão, de
mais de uma palavra o núcleo do sujeito é sua
palavra principal que, não se subordina, a nenhuma
outra e é, o centro, de sua significação.

13. Assinale a alternativa em que o verbo “não” é de ligação:
(A) A secretária estava com sono.
(B) A secretária parece embriagada.
(C) Ela tem andado confusa.
(D) Ficou na rua o dia todo.
14. Em “Victor está no albergue.”, o predicado é:
(A) Verbal.
(B) Verbo-nominal.
(C) Nominal.
(D) Não há predicado.

17. Assinale a alternativa incorreta quanto ao uso do pronome:
(A) Desejo para você tudo de bom.
(B) Deixe-me dizer isto.
(C) Chegou uma ordem para tu viajares.
(D) Nada houve entre eu e tu.
18. Transpondo para a voz passiva a oração “O farmacêutico
já providenciou as vacinas contra febre amarela.”, obtémse a forma verbal:
(A) haviam sido providenciadas
(B) foram providenciadas
(C) se providenciara
(D) tinha providenciado
19. O verbo “ver” na 1ª pessoa do plural do tempo mais-queperfeito do modo indicativo é:
(A) viste
(B) vistes
(C) víramos
(D) viram
formou

x = 20
x = 10
x = 12
x = 30

O

5x – 20º C Bissetriz
2x + 10º

24. Assinale o único número natural:

16. Em “Assim que desci, ela subiu.”, é uma oração
subordinada adverbial:
(A) Conformativa.
(B) Temporal.
(C) Final.
(D) Comparativa.

que

A

(A)
(B)
(C)
(D)

B

15. Na frase “Havia poucas cadeiras.”, corresponde ao padrão
culto da língua. Assinale a alternativa em que a norma
também é respeitada:
(A) Deviam haver poucas cadeiras.
(B) Podiam haver poucas cadeiras.
(C) Existiam poucas cadeiras.
(D) Devia existir poucas cadeiras.

20. O processo de derivação
“amanhecer” é:
(A) Parassintético.
(B) Sufixal.
(C) Prefixal.
(D) Regressiva.

23. Calcule x, sabendo-se que OC é bissetriz do ângulo dado:

a

3
(A)
(B) –25
(C) 1.420
6
(D)
5
25. Assinale a alternativa correta.
(x + 1) (x – 1) é a forma fatorada de:
(A)
(B)
(C)
(D)

x + 2x – 1
x + 2x + 1
2
x –1
2
x – 2x

26. Assinale a alternativa correta:
(A)
(B)

10 –
100

3 =

7

25

=

4
(C)
(D)

5 +
6
2

27. Calcule:

≠

5 ≠2 5
3

18
(3m + 12)
÷
=
(m + 4)
m+4

9
2+m
3
(B)
m+6
6
(C)
m+4
3
(D)
m+2

(A)

palavra
28. Em
(A)
(B)
(C)
(D)

4
2
5
+
= , o valor de x é:
3 + x 6 + 2x 2
0
0,2
–5
–1

MATEMÁTICA
21. Para obter qualquer termo da sequência numérica
ordenada 4, 7, 10, 13, ... na qual n representa a posição
do número da sequência, devemos usar a seguinte regra:
(A) 2n + 4
(B) n + 4
(C) 3n + 1
(D) 3n + 3
22. Fazendo-se x = – 7, o valor numérico de 3 + 2x é igual a:
(A) 15
(B) –11
(C) 17
(D) –13

29. Através do método da Adição – o dobro de um número é
igual a diferença entre o triplo de um número e um. O
dobro do segundo número é igual ao primeiro número
mais dois. Quais são os números?
(A) 1 e 2
(B) 4 e 3
(C) 5 e 4
(D) 5 e 6
30. A figura abaixo é formada por retângulos iguais. O
percentual da figura correspondente aos retângulos
brancos é igual a:
(A) 60%
(B) 40%
(C) 80%
(D) 10%

CONHECIMENTOS GERAIS
31. A Vitamina chamada de “Antirraquítica”, fundamental para
a calcificação de ossos e dentes, é a:
(A) Vitamina C.
(B) Vitamina A.
(C) Vitamina D.
(D) Vitamina B.
32. O órgão humano que se ramifica formando os brônquios é
a:
(A) Faringe.
(B) Glote.
(C) Laringe.
(D) Traqueia.
33. A árvore nativa que constitui a flora da África do Sul é:
(A) Jacarandá.
(B) Baobá.
(C) Eucalipto.
(D) Cedro.
34. A região com relevo mais elevado e acidentado do Brasil é
a Região:
(A) Centro-Oeste.
(B) Sul.
(C) Sudeste.
(D) Norte.
35. O país da América do Sul, que pertenceu ao Brasil, com o
nome de “Província Cisplatina” foi:
(A) Uruguai.
(B) Paraguai.
(C) Bolívia.
(D) Argentina.
36. Os seres vivos são, atualmente, agrupados em cinco
reinos, adotados pela grande maioria dos Biólogos. Sendo
assim, os animais pertencem ao Reino:
(A) Metazoa.
(B) Metafita.
(C) Monera.
(D) Protista.
37. O músculo do coração é chamado de:
(A) Miocárdio.
(B) Glúteo.
(C) Orbicular.
(D) Bíceps.
38. O religioso e político brasileiro, Frei Joaquim do Amor
Divino Rabelo (Frei Caneca), nasceu em 1779 em Recife,
no Estado do(e):
(A) Mato Grosso.
(B) Pará.
(C) Piauí.
(D) Pernambuco
39. São países europeus:
(A) Israel / China.
(B) Austrália / Nova Zelândia.
(C) Alemanha / Dinamarca.
(D) Canadá / Estados Unidos.
40. O Movimento conhecido com “Sabinada” aconteceu no
Estado do(a):
(A) Rio Grande do Sul.
(B) Bahia.
(C) Rio Grande do Norte.
(D) Pará.

