
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 - Você recebeu do fiscal de sala o seguinte material:
 a) Este Caderno de Questões com os enunciados das 35 (trinta e cinco) questões objetivas, divididas nas seguintes 

sessões disciplinas: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÃO
Língua Portuguesa 12
Raciocínio Lógico 08
Conhecimentos Específicos 15

 b) 01 (uma) Folha de Respostas, destinada à marcação das respostas das questões objetivas formuladas na prova, a 
ser entregue ao fiscal de sala ao final.

 c) 01 (uma) Folha de Anotação de Gabarito.
2 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no 

Cartão de Informação. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal de sala. 
3 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, com caneta esferográfica de 

tinta na cor preta ou azul.
4 - Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. A Folha de 

Respostas somente poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior - BARRA DE 
RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

5 -  Na prova, as questões objetivas são identificadas pelo mesmo número que se situa acima do enunciado.
6 - Na Folha de Respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão identificadas acima 

da questão de cada bloco de respostas.
7 - Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 05 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e 

(E); Só uma delas responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas UMA RESPOSTA. A marcação 
de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA.

8 - Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo TODO O ESPAÇO 
compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma contínua 
e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente, 
procurando deixar menos “espaços em branco” possível dentro do retângulo, sem invadir os limites dos retângulos ao lado.

9 - SERÁ ELIMINADO do concurso o candidato que descumprir o item 9.17 do Edital, destacando-se: 
 a) usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais no Concurso Público;
 b) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução da prova;
 c) for surpreendido durante o período de realização de sua prova portando (carregando consigo, levando ou conduzindo) 

armas ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, qualquer tipo de relógio com mostrador digital, walkman, agenda 
eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, etc.), quer seja na sala da prova objetiva ou nas dependências do local 
designado para prestar a prova;

 d) faltar com a devida urbanidade para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova objetiva, as autoridades 
presentes ou candidatos;

 e) afastar-se da sala ou do local de prova, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
 f) ausentar-se da sala da prova objetiva, a qualquer tempo, portando a folha de respostas da prova objetiva, o caderno de 

questões, celulares ou quaisquer equipamentos eletrônicos;
10 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas 

no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.
11 - Em nenhuma hipótese será permitido anotar o gabarito em papel diferente da Folha de Anotação de Gabarito fornecida 

pela FAIBC.
12 - Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala e somente poderão sair juntos, após o último candidato 

terminar a respectiva prova.
13 - Quando terminar a prova, entregue ao fiscal de sala o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, e ASSINE A 

LISTA DE PRESENÇA.
14 - TRANSCREVA A FRASE ABAIXO, utilizando letra CURSIVA, no espaço reservado no canto inferior do sua Folha de Respostas.

“ É melhor tentar e falhar do que nunca ter tentado.”

Fiscal de Posturas

Prefeitura Municipal de Guapimirim/RJ
 Edital nº 01/2012

Prefeitura 
Municipal de 
Guapimirim
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LINGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO 01
Identifique entre as opções abaixo a figura de linguagem utilizada em: “  O Cupido acertou-o mais uma vez”.

(A) Comparação.
(B) Metáfora.
(C) Metonímia.
(D) Pleonasmo
(E) Antítese.

QUESTÃO 02
Analise o item que apresenta grafia correta em todas as palavras.

(A)agonizar, analizar, utilizar, banalizar.
(B) quizer, puzer, quizesse, puzesse.
(C) guaxe, caixa, trouxa, pistaxe. 
(D) gorjeta, rabugice, estagiário, rabugento.
(E) descrição, represenção, condição, submição. 

QUESTÃO 03
Assinale o item correto em relação ao emprego dos porquês.

(A) Quero saber porque seu pai negou-se a explicar o porquê da ausência de  sua mãe na  reunião de pais.
(B) Quero saber por  quê seu pai negou-se a explicar o porque da ausência de  sua mãe na  reunião de pais.
(C) Quero saber porquê seu pai negou-se a explicar o por  quê da ausência de  sua mãe na  reunião de pais.
(D) Quero saber por  que seu pai negou-se a explicar o porque  da ausência de  sua mãe na  reunião de pais.
(E) Quero saber por  que  seu pai negou-se a explicar o porquê da ausência de  sua mãe na  reunião de pais.

QUESTÃO 04
Assinale a alternativa cujas palavras são respectivamente formadas pelo mesmo processo utilizado na formação de: 
engarrafar, consumo e burocracia.

(A) desalmado, sobra e automóvel.
(B) imperdoável, compra e cacarejar.
(C) arvoredo, sol e desleal.
(D) alinhamento, barato e custear.
(E) embarcação, contrapor e endurecer.

QUESTÃO 05
Preencha corretamente cada  lacuna com a forma adequada do verbo indicado entre parênteses.

I. Se ________ aplicado, passarás. (Ser)
II. Se ________ aplicado, aprenderias facilmente. (Ser)
III. Caso ________ aplicado aprenderás facilmente. (Ser)
IV.  ________ estudioso quando eras criança? Eu fui! (Ser)

(A) foi, for, seja, Fores.
(B) foste, fosse, sejas, Foi.
(C) fores, fosses, sejas, Foste.
(D) fores, for, seja, Foste
(E) for, fosses, sejas, Foi.
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QUESTÃO 06

Folhetim
             Chico Buarque

Se acaso me quiseres,
Sou dessas mulheres
Que só dizem “sim!”,
Por uma coisa à toa,
Uma noitada boa,
Um cinema, um botequim.

E, se tiveres renda
Aceito uma prenda,
Qualquer coisa assim,
Como uma pedra falsa,
Um sonho de valsa
Ou um corte de cetim.

E eu te farei as vontades.
Direi meias verdades
Sempre à meia luz.
E te farei, vaidoso, supor
Que é o maior e que me possuis.

Mas na manhã seguinte
Não conta até vinte:
Te afasta de mim,
Pois já não vales nada,
És página virada,
Descartada do meu folhetim.

Os verbos grifados na letra da música estão no tempo apresentado em:

(A) Pretérito mais que perfeito do Indicativo
(B) Presente do Subjuntivo.
(C) Pretérito Perfeito do Indicativo
(D) Futuro do Subjuntivo.
(E) Pretérito Imperfeito do Indicativo.

QUESTÃO 07
Assinale entre as alternativas abaixo aquela em que o termo destacado não exerce função de adjetivo.

(A) Um cego se aproximou e pediu uma ajuda.
(B) Um homem cego pedia esmolas pelas ruas.
(C) Ela é cega de nascença.
(D) A menina cega chorava a falta do pai.
(E) Ficou cego após um acidente e não podia mais ver as fores vermelhas.
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QUESTÃO 08
Com seu deslumbrante vestido azul, corria entre as flores perfumadas, admirando o azul do céu.

Considere as palavras destacadas acima. Elas são respectivamente:

(A) substantivo, substantivo, adjetivo, adjetivo, substantivo.
(B) adjetivo, adjetivo, adjetivo, adjetivo, adjetivo,
(C) adjetivo, substantivo, adjetivo, adjetivo, substantivo
(D) substantivo, substantivo adjetivo, adjetivo, adjetivo,
(E) adjetivo, substantivo, adjetivo, adjetivo, adjetivo,

TEXTO PARA QUESTÕES 09,10 e 11:

PAUSA
                                Mário Quintana

1. Quando pouso os óculos sobre a mesa para uma pausa na leitura de coisas feitas, ou na feitura de minhas próprias 
coisas, surpreendo-me a indagar com que se parecem os óculos sobre a mesa.

2. Com algum inseto de grandes olhos e negras e longas pernas ou antenas?
3. Com algum ciclista tombado?
4. Não, nada disso me contenta ainda. Com que se parecem mesmo?
5. E sinto que, enquanto eu não puder captar a sua implícita imagem-poema, a inquietação perdurará.
6. E, enquanto o meu Sancho Pança, cheio de si e de senso comum, declara ao meu Dom Quixote que uns óculos sobre 

a mesa, além de parecerem apenas uns óculos sobre a mesa, são de fato, um par de óculos sobre a mesa, fico a pensar 
qual dos dois – Dom Quixote ou Sancho? – vive uma vida mais intensa e, portanto mais verdadeira…

7. E paira no ar o eterno mistério dessa necessidade da recriação das coisas em imagens, para terem mais vida, e da 
vida em poesia, para ser mais vivida.

8. Esse enigma, eu o passo a ti, pobre leitor.
9. E agora?
10. Por enquanto, ante a atual insolubilidade da coisa, só me resta citar o terrível dilema de Stechetti:
    “Io sonno um poeta o sonno um imbecile?”
11. Alternativa, aliás, extensiva ao leitor de poesia…
12. A verdade é que a minha atroz função não é resolver e sim propor enigmas, fazer o leitor pensar e não pensar por ele.
13. E daí?
14.  – Mas o melhor – pondera-me, com a sua voz pausada, o meu Sancho Pança –, o melhor é repor depressa os óculos no nariz.

A vaca e o hipogrifo.© by Elena Quintana. São Paulo, Globo.

QUESTÃO 09
A respeito do texto é correto afirmar que Mário Quintana, nesta obra, reflete sobre:

(A) A atuação dos personagens da novela Dom Quixote.
(B) Suas atividades de escritor e de leitor.
(C) A função dos óculos.
(D) Com que parecem os óculos.
(E) Um poema de Dom Quixote.
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QUESTÃO 10
Analise as afirmativas a respeito do texto “Pausa”.

I. O autor se questiona se escrever e ler poesias não são uma grande perda de tempo.
II. O autor se compara a um grande inseto, de olhos enormes.
III. O autor divulga que interrompe a criação de suas obras ao pousar os óculos sobre a mesa.
IV. O autor expressa que interrompe a leitura de obras de outros autores ao pousar os óculos sobre a mesa.

Estão corretas.

(A) Somente I e II.
(B) Somente I, III e IV.
(C) somente II, III e IV.
(D) Somente I e IV.
(E) somente I e III.

QUESTÃO 11
Considerando que Dom Quixote e Sancho Pança são personagens da novela Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, 
escritor espanhol do século XVI. As duas personagens representam os dois lados da alma e do comportamento de todo 
ser humano: Dom Quixote é o símbolo do idealismo,do sonho, da imaginação, do espírito de aventura; Sancho Pança; 
do realismo, do espírito prático, dos interesses imediatos...

É correto que no sexto parágrafo do texto, Mário Quintana compara Dom Quixote a:

(A) um par de óculos.
(B) a uma poesia.
(C) seu senso comum.
(D) seu senso poético.
(E) Sancho Pança.

QUESTÃO 12
“Classifique a seguinte oração: Seu receio era que chovesse”.

(A) Oração Coordenada Assindética.
(B) Oração Subordinada Substantiva Predicativa.
(C) Oração Subordinada Substantiva Completiva Nominal.
(D) Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta.
(E) Oração Subordinada Adjetiva.

RACIOCINIO LOGICO

QUESTÃO 13
Num cone equilátero o perímetro da base mede 8 πcm. Qual a medida da sua geratriz?

(A) 8 dm
(B) 8 πcm
(C) 0,08 m
(D) 0,08 πm
(E) 4 cm



Prefeitura Municipal de Guapimirim                                                 CONCURSO PÚBLICO-2012

Pag. 6FISCAL DE POSTURAS

QUESTÃO 14
Assinale a alternativa correta: polígono é uma curva fechada:

(A) Simples cujos lados são segmentos colineares quando consecutivos
(B) Simples cujos lados são segmentos consecutivos sucessivos
(C) Simples cujos lados são segmentos consecutivos e não colineares quando sucessivos
(D) Simples cujos lados são segmentos consecutivos e colineares quando sucessivos
(E) Que mede no máximo 360 graus

QUESTÃO 15
Dos conjuntos abaixo, aquele que tem como elementos, exatamente, dois divisores de 18 e três múltiplos de 18 é:

(A) {1, 2, 3, 18, 36}
(B) {1, 18, 36, 180}
(C) {2, 36, 72, 180}
(D) {2, 9, 18, 36, 180}
(E) {0, 1, 18, 36, 180}

QUESTÃO 16
A idade de um filho é 1/4 da idade de seu pai. Entretanto, há cinco anos a idade do filhoera 1/7 da idade do pai. A soma 
das idades é:

(A) (5 2)2

(B) 5 2
(C) 50
(D) ( 2 5 )2

(E) 5( 2 )2

QUESTÃO 17
Se a média harmônica de n números reais e positivos é o inverso da média aritmética dos inversos desse número.
O produto entre a média harmônica e a média modal dos números 3 e 8, é:

(A) 11/24
(B) 24/11
(C) 11/48
(D) 48/11
(E)  Não podemos determinar

QUESTÃO 18
Um trapézio não retângulo de bases 2 cm e 7 cm e lados não paralelos com 3 cm e 4 cm,tem altura:

(A)2,0 cm
(B)2,2 cm
(C)2,4 cm
(D)2,6 cm
(E)2,8 cm
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QUESTÃO 19
Ao mexer num baú, uma pessoa encontrou 4 camisas pretas, 3 blusas brancas e uma calça amarela. Quantas peças, no 
mínimo, devem ser retiradas para termos certeza que teremos, pelo menos, uma peça preta e uma calça   

(A) 04
(B) 05
(C) 06
(D) 07
(E) 08

QUESTÃO 20

O conjunto da solução 2

5
1 1 1

x x x
x x x

−
− =

+ − −
   é:

(A){1}
(B){1, 3}
(C){3}
(D){-1, -3}
(E)ø

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21
De acordo com o Estatuto da Cidade, marque a alternativa correta:

(A) Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de 
parcelamento, edificação ou utilização, o Município poderá proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento 
em títulos da dívida pública.

(B) Aquele que possuir como sua área ou edificação urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco 
anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, 
mesmo que este seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

(C) O proprietário urbano poderá conceder a outrem o direito de superfície do seu terreno, por tempo determinado ou 
indeterminado, mediante escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis. O direito de superfície 
abrange o direito de utilizar o solo, o subsolo ou o espaço aéreo relativo ao terreno, de forma irrestrita sem que seja 
necessário atender a legislação urbanística.

(D) O direito de preempção confere ao Poder Público municipal preferência para aquisição de imóvel rural objeto de 
alienação onerosa entre particulares.

(E) O plano diretor do município poderá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido acima do 
coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida a ser prestada pela prefeitura.

QUESTÃO 22
Marque a alternativa ERRADA. 

O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do 
empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades, incluindo 
a análise, no mínimo, das seguintes questões:

(A) Adensamento populacional.
(B) Uso e ocupação do solo.
(C) Valorização imobiliária.
(D) Geração de tráfego e demanda por transporte público.
(E) Índice pluviométrico.
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QUESTÃO 23
Sobre as diretrizes de um plano diretor é correto afirmar:

(A) O plano diretor deverá englobar apenas a área urbana do Município.
(B) A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista anualmente.
(C) O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes 

orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas.
(D) O plano diretor é obrigatório para cidades com mais de dois mil habitantes.
(E) O plano diretor deverá conter no mínimo a delimitação das áreas rurais onde poderá ser aplicado o parcelamento, 

edificação ou utilização compulsórios, considerando a existência de infra-estrutura e de demanda para utilização.

QUESTÃO 24
Marque a alternativa CORRETA. São objetivos da política municipal de meio ambiente:

(A) Articular e integrar ações e atividades ambientais intermunicipais, entretanto não é de interesse do município a 
formação de consórcios e sim de outros instrumentos de cooperação.

(B) Compatibilizar o desenvolvimento econômico com a extração de recursos ambientais. Capitalizando e favorecendo 
o desenvolvimento do município.

(C) Estimular a extração de recursos como alternativa para o controle da qualidade ambiental.
(D) Controlar a produção, extração, comercialização, transporte e o emprego de materiais, bens e serviços, métodos e 

técnicas que comportem risco para a vida ou comprometam sua qualidade de vida e o meio ambiente no Município 
de Guapimirim.

(E) Estimular a aplicação da melhor tecnologia disponível para a constante redução dos níveis de poluição, 
desconsiderando as normas da ABNT e as resoluções do CONAMA.

QUESTÃO 25
Marque a alternativa ERRADA. São instrumentos da política municipal de meio ambiente:

(A) Zoneamento ambiental com criação de espaços territoriais especialmente protegidos.
(B) Sistema federal de informações e cadastros ambientais.
(C) Plano diretor de arborização e áreas verdes.
(D) Estabelecimento de padrões de qualidade ambiental.
(E) Auditoria ambiental.

QUESTÃO 26
De acordo com as zonas ambientais do Município, marque a alternativa CORRETA:

(A) Zonas de Unidades de Conservação - ZUC: áreas sob regulamento das diversas categorias de manejo.
(B) Zonas de Proteção Animal - ZPA: área protegida por instrumentos legais diversos, devido à existência de animais 

silvestres, mata atlântica e de suscetibilidade do meio a riscos relevantes.
(C) Zonas de Proteção Paisagística - ZPP: áreas de proteção de paisagem com características excepcionais de espécies 

raras.
(D)  Zonas de Recuperação Ambiental - ZRA: áreas em estágio significativo de degradação, onde é exercida a proteção 

por tempo indeterminado e são desenvolvidas ações visando à recuperação induzida ou natural do ambiente.
(E) Zonas de Controle Ecológico - ZCE: demais áreas do Município submetidas a resoluções do CONAMA de controle 

e monitoramento ambiental, em função de suas características peculiares.
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QUESTÃO 27
De acordo com a Lei complementar No 002 de 28 de julho de 2004, que versa sobre o código ambiental de meio 
ambiente, marque a alternativa que apresenta a definição ERRADA:

(A) Meio ambiente: interação de elementos naturais e artificiais, sócio-econômicos e culturais, que permitem, abrigam 
e regem a vida em todas as suas formas;

(B) Ecossistema: conjunto dos relacionamentos mútuos entre determinado meio ambiente e a flora, a fauna e os 
microrganismos que nele habitam, e que incluem os fatores de equilíbrio geológico, atmosférico, meteorológico e 
biológico.

(C) Poluidor: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, direta ou indiretamente responsável por atividade 
causadora de poluição ou degradação efetiva ou potencial

(D) Conservação: uso racionado dos recursos naturais, tendo em vista a sua utilização, podendo colocar em risco a 
manutenção dos ecossistemas existentes, interferindo na biodiversidade

(E) Recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o 
solo, o subsolo, a fauna e a flora.

QUESTÃO 28
De acordo com o Código de Posturas Municipal, no que se refere a higiene das habitações e dos terrenos, marque a 
alternativa CORRETA:

(A) Os proprietários ou inquilinos são obrigados a conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios, 
prédios e terrenos.

(B) Os terrenos, bem como os pátios e quintais situados dentro dos limites da cidade, devem ser mantidos livres de 
mato, águas estagnadas e lixo. Decorrido o prazo dado para que uma habitação ou terreno seja limpo, a Prefeitura 
poderá mandar executar limpeza, apresentando ao proprietário a respectiva conta acrescida de 30% (dez por cento) 
a título de administração.

(C) Os resíduos de fábricas e oficinas, os restos de materiais de construção, os entulhos provenientes de demolições, 
as matérias excrementícias e restos de forragem das cocheiras e estábulos, as palhas e outros resíduos das casas 
comerciais, bem como terra, folhas e galhos dos jardins e quintais particulares serão removidos pela prefeitura 
semanalmente.

(D) Nenhum prédio situado em via pública dotada de rede de água poderá ser habitado sem que disponha dessa utilidade 
e seja provido de instalações sanitárias, salvo aqueles que possuam poços e cisternas.

(E) A Prefeitura poderá remover, mediante indenização das despesas acrescidas de 30% por serviços de administração, a 
execução de trabalhos de construção de calçadas, drenagem ou aterros, em propriedades privadas cujos responsáveis 
se omitirem de fazê-los.

QUESTÃO 29
De acordo com o Código de Posturas Municipal, no que se refere a higiene dos estabelecimentos, marque a alternativa 
ERRADA:

(A) Nas quitandas e casas congêneres é proibido utilizar para outro qualquer fim os depósitos de hortaliças, legumes ou 
frutas.

(B) Nos hotéis, restaurantes, bares, cafés, botequins e estabelecimentos congêneres a lavagem da louça e talheres deverá 
fazer-se em água corrente, não sendo permitida sob qualquer hipótese a lavagem em baldes, tonéis ou vasilhames.

(C) Os açougues e peixarias deverão ter balcões com tampo de material impermeável e lavável.
(D) As cocheiras e estábulos existentes na cidade, vilas ou povoações do Município deverão possuir muros divisórios, 

com cinco metros de altura mínima separando-as dos terrenos limítrofes.
(E) As cocheiras e estábulos existentes na cidade, vilas ou povoações do Município deverão obedecer a um recuo de 

pelo menos vinte metros do alinhamento do logradouro.
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QUESTÃO 30
De acordo com o Código de Posturas Municipal, no que se refere a política de costumes, segurança e ordem pública, 
marque a alternativa CORRETA:

(A) Os proprietários de estabelecimento em que se vendam bebidas alcoólicas serão responsáveis pela manutenção da 
ordem nos mesmos. As desordens, algazarra ou barulho, porventura verificados nos referidos estabelecimentos, 
sujeitarão os proprietários a multa, podendo ser cassada a licença para seu funcionamento nas reincidências.

(B) É proibido perturbar o sossego público com ruídos ou sons excessivos, tais como os de apitos ou silvos de sirene de 
fábricas, cinemas ou estabelecimentos outros, por mais de 10 segundos ou depois das 18 horas.

(C) É proibido executar qualquer trabalho ou atividade que produza ruído, antes das 9 horas e depois das 18 horas, nas 
proximidades de escolas e casas de residências.

(D) Os cinemas não poderão funcionar em pavimentos térreos e os aparelhos de projeção ficarão em cabinas de fácil 
saída, construídos de materiais incombustíveis.

(E) A armação de circos ou parques de diversões só poderá ser permitida em locais previamente determinados, a juízo 
da Prefeitura e a autorização de funcionamento desses estabelecimentos não poderá ser por prazo superior a seis 
meses.

QUESTÃO 31
De acordo com o Código de Posturas Municipal, no que se refere a política de costumes, segurança e ordem pública, 
marque a alternativa ERRADA:

(A) Os pedidos de licença para a publicidade ou propaganda por meio de cartazes ou anúncios deverão mencionar: a 
indicação dos locais em que serão colocados ou distribuídos os cartazes ou anúncios, a natureza do material de 
confecção, as dimensões, as inscrições, o texto e as cores empregadas.

(B) É proibido embaraçar ou impedir, por qualquer meio, o livre trânsito de pedestres ou veículos nas ruas, praças, 
passeios, estradas e caminhos públicos, exceto para efeito de obras públicas, feiras- livres ou quando exigências 
policiais o determinarem.

(C) Poderão ser armados coretos ou palanques provisórios nos logradouros públicos, para comícios políticos, festividades 
religiosas, cívicas ou de caráter popular, desde que sejam removidos no prazo máximo de 3 (três) horas, a contar do 
encerramento dos festejos.

(D) Os animais encontrados nas ruas, praças, estradas ou caminhos públicos serão recolhidos ao depósito da 
Municipalidade. O animal recolhido será retirado dentro do prazo máximo de 7 (sete) dias, mediante pagamento 
da multa e das taxas devidas.  Não sendo retirado o animal nesse prazo, deverá a Prefeitura efetuar a sua venda em 
haste pública, precedida da necessária publicação do edital de leilão.

(E) Todo proprietário de terreno, cultivado ou não, dentro dos limites do Município é obrigado a extinguir os formigueiros 
e cupinzeiros existentes dentro da sua propriedade.

QUESTÃO 32
De acordo com o Código de Posturas Municipal, no que se refere a muros e cercas, marque a alternativa ERRADA:

(A) Os terrenos da área urbana central serão fechados com muros rebocados e caiados ou com grades assentes sobre a 
alvenaria, devendo em qualquer caso ter uma altura mínima de 0,50m.

(B) É vedada a pintura dos muros e fachadas do imóvel para efeito de propaganda de qualquer natureza, salvo as 
autorizadas expressamente pelo Município para fins comerciais.

(C) Serão comuns os muros e cercas divisórias entre propriedades urbanas, devendo os proprietários dos imóveis 
confinantes concorrer em partes iguais para as despesas de sua construção e conservação.

(D) Os proprietários ou arrendatários de terrenos situados em ruas dotadas de meios-fios são obrigados a murá-los ou 
cercá-los dentro dos prazos fixados pela Prefeitura.  

(E) Correrão por conta exclusiva dos proprietários ou possuidores a construção e conservação das cercas para conter 
aves domésticas, cabritos, carneiros, porcos e outros animais que exijam cercas especiais.
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QUESTÃO 33
A exploração de pedreiras, cascalheiras, olarias e depósitos de areia e de saibro dependem de licença da Prefeitura, o 
requerimento de licença deverá ser instruído com os seguintes documentos, exceto:

(A) Prova de propriedade do terreno.
(B) Autorização para a exploração passada pelo proprietário em cartório, no caso de não ser ele o explorador.
(C) Planta de situação, com indicação do relevo do solo por meio de curvas de nível, contendo a delimitação exata da área 

a ser explorada com a localização das respectivas instalações e indicando as construções, logradouros, mananciais e 
cursos de água situados em toda a faixa de largura de 100m (cem metros) em torno da área a ser explorada.

(D) Perfis do terreno em três vias
(E) Sondagem do terreno.

QUESTÃO 34
De acordo com o Código de Posturas Municipal, no que se refere ao licenciamento dos estabelecimentos industriais e 
comerciais, marque a alternativa ERRADA:

(A) O vendedor ambulante não licenciado para o exercício ou período em que esteja exercendo a atividade ficará sujeito 
à apreensão da mercadoria encontrada em seu poder.

(B) Os estabelecimentos comerciais ou industriais serão obrigados, antes do início de suas atividades, a submeter à 
aferição os aparelhos ou instrumentos de medir a serem utilizados em suas transações comerciais, de acordo com as 
normas estabelecidas pelo IPEM – RJ.

(C) A autoridade municipal só concederá permissão para o comércio de alimentos aos feirantes que comprovarem estar 
licenciados pela autoridade sanitária competente.

(D) Nas oficinas de consertos de veículos, os serviços de pintura deverão ser executados em compartimentos apropriados, 
de forma a evitar a dispersão da tinta e derivados para as demais seções de trabalho.

(E) O funcionamento de oficinas de consertos de automóveis e caminhões só será permitido quando possuírem 
dependências e áreas suficientes para o recolhimento dos veículos.

QUESTÃO 35
Marque a alternativa que NÃO corresponde a um tributo municipal:

(A) Contribuição Para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP.
(B) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU.
(C) Imposto sobre Operação de Crédito – IOF.
(D) Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza – ISS.
(E) Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos”, a qualquer Título, por Ato Oneroso de Bens Imóveis, por Natureza 

ou Acessão Física, e de Direitos Reais sobre Imóveis exceto de Garantia, bem como a Cessão de Direitos à sua 
Aquisição – ITBI.






