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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 

 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO - 08/2011 

 
 

Cód. 34 – Fiscal de Limpeza Pública 
 
 
 

1. O Artigo 1º e seus parágrafos da Lei 3.595/71 teve sua redação alterada pela Lei 4.181/73 passando a vigorar com o 
seguinte texto, exceto o que consta em uma das alternativas. Identifique-a. 

 
"Artigo 1º - Todos os proprietários de terrenos, edificados ou não, situados na zona urbana e beneficiados com 
colocação de guias e sarjetas, ficam obrigados a construir, reconstruir ou reformar os respectivos muros e gradis.” 

 
A) Em se tratando de terreno beneficiado, inclusive, com extensão de redes de água e esgoto, é obrigatória a 

construção, reconstrução ou reforma também dos respectivos passeios.     
B) A reconstrução será obrigatória quando os muros, gradis e passeios estiverem em desacordo com os tipos, 

dimensões e demais normas sobre a matéria, e a reforma, quando os mesmos apresentarem mau estado de 
conservação.    

C) A reforma será obrigatória e anual nos imóveis localizados na zona central da cidade.  
D) Os imóveis, cujas edificações estejam afastadas do alinhamento do logradouro público, ficarão desobrigados da 

construção de muros ou gradis, desde que toda a área do afastamento seja devidamente ajardinada e mantida 
em boas condições de higiene e apresentação. 

 
2. Ocaput do Artigo 2º da Lei 3.595/71 que dispõe sobre a notificação e fixação do prazo a ser cumprido pelos 

proprietários para a adequação das irregularidades referentes aos dispositivos da lei, que“não poderá ser inferior a 30 
(trinta) dias nem superior a 60 (sessenta) dias”foi mantido pela Lei 4.181/73, mas teve um parágrafo acrescentado 
com a seguinte redação: 
 

 § 2º - Em se tratando de proprietários de casas de tipo popular, localizadas nos bairros do Município, poderá a 
Prefeitura prorrogar por duas vezes o prazo de que trata este artigo, não podendo a soma dos prazos 
concedidos exceder a _______ dias. 
 

Completa corretamente o claro. 
 

A) 180 
B) 210 
C) 240 
D) 365 

 
3. O Artigo 7º da Lei 3.595/71 desobriga o cumprimento do prazo para construção, reconstrução ou reforma dos muros 

e gradis, os terrenos em edificação, salvo paralização das obras por período superior a ________. 
 

A) 6 meses 
B) 8 meses 
C) 4 meses 
D) 12 meses 

 
4. É incorreto afirmar que consta do Decreto 5.635/71 a seguinte afirmação: 

 
A) Em terrenos que possuem edificações recuadas do alinhamento do logradouro público, os muros terão altura 

mínima de 0,50m e máxima de 1,80m, e os gradis altura mínima de 0,70m e máxima de 1,60m. 
B) Em terrenos não edificados, o muro de frente terá, obrigatoriamente, a altura mínima de 1,60m.  
C) Os fechos acima de 1,80m dependerão de prévia aprovação da Secretaria de Obras.  
D) Os gradis não poderão apresentar pontas salientes ou acabamento que possam provocar ferimentos nos 

transeuntes, e terão sempre baldrame de no mínimo 0,20m de altura em relação ao nível de terreno.   
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5. O Decreto 5.635/71e suas alterações determina que nos corredores viários, fica autorizada a Secretaria de Serviços 
Municipais a exigir a  padronização do tipo _____________________.  
 
A) lajotas 
B) cimentado semi-rústico 
C) mosaico tipo português 
D) ladrilho hidráulico 

 
6. O Artigo 5º do Decreto 5.635/71 que padroniza os tipos revestimento dos passeios foi alterado pelo Decreto 8.336/ 75 

que excluiu um tipo de material de revestimento de piso correspondente a:  
 

A) ladrilhos hidráulicos. 
B) cimentado, semi-rústico. 
C) lajotas. 
D) mosaico tipo português. 
 

7. Atendendo às determinações do Decreto 5.635/71 numa vistoria de procedimentos de assentamento de ladrilhos 
hidráulicos o fiscal deve desaprovar e solicitar correção no seguinte caso: 
 
A) Ladrilhos assentados sobre o lastro de concreto correto, com argamassa mista de 1:5:10 e rejuntados com 

mistura de cimento e areia. 
B) Caixa preparada com compactação e unidade adequada para receber lastro de concreto de 250 kg de cimento 

por metro. 
C) 0,04 m para passeios fronteiriços às residências. 
D) 0,15 m em concreto armado, no mínimo, para os passeios de acesso a veículos de carga. 

 
8. (Decreto 5.635/71) Os passeios de concreto comum semi-rústico a serem aplicados nos passeios de logradouros 

públicos do Município obedecerão as seguintes especificações: 
 
1 - A base antes de receber o concreto deverá estar suficientemente consolidada e umedecida. 
2 - O concreto de lastro a ser usado será de traço 1:3:4, procedendo-se o acabamento provisório rústico. 
3 - Decorrido um intervalo de tempo não superior a 24 horas proceder-se-á o acabamento final com massa de areia 

e cimento na proporção 1:3 e espessura de 1,5cm. 
4 - Serão usadas ripas de pinho de 1 cm de espessura e altura igual à espessura do passeio com espaçamento 

máximo de 1,50m entre si. 
 

Estão corretas as afirmativas: 
 
A) 2, 3 e 4, apenas. 
B) 1, 2 e 3, apenas. 
C) 1, 2 e 4, apenas. 
D) 1, 2, 3 e 4. 
 

9. Analise as afirmações sobre as Disposições Gerais do Decreto 5.635/71. 
 

 A declividade transversal normal dos passeios é de 3% (três por cento) e a declividade longitudinal deve 
acompanhar à das guias e sarjetas. 

 A declividade da rampa para acesso de veículos, em trechos de guias rebaixadas, será determinada por chanfro 
de projeção horizontal igual a 0,40m (quarenta centímetros). 

 Ocorrendo nascentes de água nos muros em terrenos lindeiros, deverá ser embutida, na divisa do passeio com o 
imóvel, uma canaleta de 0,05m (cinco centímetros) de largura, por 0,03m (três centímetros) de profundidade, 
orientada para desaguar na sarjeta por meio de um dreno ou tubulação transversal.   

 As canalizações para escoamento das águas pluviais e outras, passarão sob os passeios e serão construídas 
com manilhas que terminem em gárgulas de ferro na guia.  

 Quando for o caso, as canalizações serão executadas até a galeria de águas pluviais mais próxima.   

 Quando o nível do terreno for inferior ou superior ao do passeio, deverá ser construído muro de arrimo, provido 
de drenos.  

 
Estão corretas e constam do Decreto: 

 
A) apenas cinco.  
B) todas as afirmações 
C) apenas quatro.  
D) apenas três.  
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10. (Lei 5.579/79) De acordo com as disposições da lei sobre a responsabilidade da prefeitura na limpeza pública 
estabeleça a correspondência entre as colunas. 
 

 
A correspondência se estabelece em: 
 
A) 1a – 2b – 3b. 
B) 1b – 2a – 2a. 
C) 1b – 2a – 3b. 
D) 1a – 2a – 3b. 
 

11. A Lei 7.519/97 que alterou alguns artigos da Lei 5.579/79 dispõe que: 
 

1 - O desenvolvimento dos serviços de limpeza pública da competência da Prefeitura por profissionais nela não 
cadastrados sujeitará os infratores à apreensão dos veículos e demais equipamentos utilizados, os quais serão 
liberados após 6 meses e a regularização junto à Prefeitura e o pagamento da multa cabível. 

2 - Considerar-se-á reincidente o autuado que incorrer em infração da mesma natureza da anterior em até 2 (dois) 
anos, a contar da data da primeira infração.  

3 - As multas aplicadas por infração dos dispositivos da Lei 5.579/79 deverão ser recolhidas no prazo de 20 (vinte) 
dias, a contar do recebimento do aviso para o respectivo pagamento e quando não forem pagas no prazo 
previsto sofrerão acréscimo de 2% (dois por cento), além de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.  

 
Estão corretas de acordo com as Leis: 
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 

 
12. Consta da legislação que mediante pagamento do preço de serviço público fixado pelo executivo, poderá a Prefeitura 

proceder a remoção do seguinte lixo: 
 
A) animais mortos de grande porte. 
B) resíduos industriais de até 100 litros. 
C) materiais originários de estabelecimentos hospitalares de no máximo 2.500 litros/mês. 
D) resíduos originários de restaurantes, bares, hotéis, quartéis, mercados, matadouros, abatedouros, cemitérios, 

recinto de exposições, edifícios públicos em geral, de até 2.500 litros/mês. 
 

13. A seu critério, a Prefeitura poderá não realizar a remoção dos tipos de lixo abaixo relacionados, indicando, neste 
caso, por escrito, o local do respectivo destino, cabendo ao munícipe interessado todas as providências, inclusive as 
despesas com a remoção e destino final. Entre a relação dos tipos de lixo a que se refere o enunciado, não se inclui: 

   
A) animais mortos de pequeno porte. 
B) folhagens e resíduos vegetais de chácaras, sítios e propriedades equivalentes. 
C) resíduos líquidos de qualquer natureza. 
D) lotes de mercadorias, medicamentos, gêneros alimentícios e outros condenados pela autoridade competente. 
 

      Remoção de: Litros/dia: 

1 - restos de limpeza e podação de jardins, desde que caibam em recipientes de ______.   
a) 50 litros 

 
b) 100 litros 

2 - entulho, terra e sobra de materiais de construção, desde que caibam em recipientes de 
_______.  

3 - restos de móveis, de colchões, de utensílios, de mudanças e outros similares, em 
pedaços que fiquem contidos em recipientes de até _______.  
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14. Observadas as normas e especificações instituídas em decreto, deverão ser incinerados em instalações do próprio 
estabelecimento, salvo em caso de coletas especiais: 
    
1 - os materiais provenientes de unidades médico hospitalares de isolamento e de áreas infectadas ou com 

pacientes portadores de moléstias infecto-contagiosas, inclusive os restos de alimentos e a varredura.  
2 - qualquer material declaradamente contaminado ou suspeito, a critério do médico responsável.  
3 - materiais resultantes de tratamento ou processo diagnóstico que tenham entrado direto com pacientes, como 

curativos, compressas, etc. 
4 - restos insignificantes de tecidos e de órgãos humanos ou animais.   

 
São afirmações corretas em conformidade com a Lei: 

 
A) 2 e 3, apenas. 
B) 1, 2, 3 e 4. 
C) 1, 2 e 3, apenas. 
D) 2, 3 e 4, apenas. 

 
15. Analise as afirmações em geral sobre as determinações da Lei. 
 

1 - Os executores de obras ou serviços em logradouros públicos deverão manter os locais de trabalho 
permanentemente limpos, cujos serviços de limpeza, a seu critério, poderão ser executados pela 
Prefeitura,gratuitamente. 

2 - Todos os estabelecimentos comerciais deverão dispor, internamente, de recipientes para lixo em quantidade 
adequada e instalados em locais visíveis, incluindo-se nessa determinação, os vendedores ambulantes.  

 
Das afirmações podemos concluir que: 
 
A) apenas a 1 está correta. 
B) ambas estão corretas. 
C) ambas estão incorretas. 
D) apenas a 2 está correta. 

 
16. Sobre as feiras-livres o Decreto dispõe que: 
 

1 - após o encerramento da feira, os feirantes recolherão imediatamente os detritos e resíduos de qualquer 
natureza, eventualmente existentes nas calçadas e vias públicas. 

2 - os detritos e resíduos acumulados nos recipientes deverão ser acondicionados em sãos plásticos, para posterior 
recolhimento pela Prefeitura.  

3 - fica a cargo da Prefeitura a varrição final do espaço onde foi realizada a feira. 
 
Estão corretas: 

 
A) 1 e 3 apenas. 
B) 1 e 2 apenas. 
C) 2 e 3 apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
 

17. (Lei 6.757/90 regulamentada pelo Decreto 13.048/90) Serão sumariamente removidos, apreendidos ou inutilizados, 
sem prejuízo de multa administrativa, os anúncios provisórios suspensos, cruzando o leito carroçável das vias ou 
logradouros públicos, em altura inferior a ________. 
 
A) 4,00 m 
B) 3,50 m 
C) 4,50 m 
D) 4,20 m 

 
18. Analise as afirmações das legislações sobre anúncios provisórios. 
 

1 - O prazo máximo de exposição de anúncios provisórios será de 30 (trinta) dias contados a partir da data de 
expedição do registro. 

2 - Incorre em multa administrativa a pessoa física ou jurídica que colocar anúncio provisório em qualquer parte de 
passarelas, pontes ou viadutos. 

3 - A Lei prevê multa para os responsáveis dos anúncios provisórios colocados com substâncias aderentes ou 
colantes. 

 
Estão condizentes com a Lei as afirmações: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 2 e 3, apenas. 
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19. Consta da Lei 6.757/90 que: 
 

1 - removido ou apreendido o anúncio provisório, terá seu responsável o prazo de 8 (oito) dias para reavê-lo, 
arcando com as despesas do depósito e guarda do material e decorrido esse prazo a Prefeitura  poderá dispor 
do bem, da forma que lhe convier, mediante oficialização do ato. 

2 - a multa aplicada por infração da Lei, não se comunica com as previstas na legislação municipal. 
3 - no caso de reincidência, incidirá sobre a infração a respectiva multa administrativa calculada em mais 2/3 (dois 

terços). 
   
São afirmações coerentes com a Lei: 
 
A) 1 e 3, apenas. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 1 e 2, apenas. 

 
20. Segundo o Decreto 13.048/92: 
 

1 - é obrigatória a colocação de anúncios provisórios entre as estruturas de suporte. 
2 - é vedada a colocação entre a estrutura de suporte e qualquer outra modalidade de apoio físico, tal como, poste 

de eletricidade ou marquise. 
3 - em cada par de estruturas de suporte permitir-se-á, no máximo, a colocação de duas faixas. 
 
Estão corretas, conforme o enunciado, as afirmações: 
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 

 
21. Sobre a autorização da colocação de anúncios provisórios o Decreto dispõe: 

 
(  ) A autorização é concedida por períodos quinzenais. 
(  ) O pedido de autorização deverá ser requerido dentro de 5 (cinco) dias que antecedem o início do período 

pretendido. 
(  ) Permite-se para a mesma pessoa, a autorização para o período subsequente. 
(  ) Os anúncios provisórios de interesse da Administração Municipal, no caso de notório interesse público, serão 

considerados prioritários. 
(  ) A quota máxima de anúncios será de 5 (cinco) por requerente, inclusive para a Administração Municipal.   

 
As afirmações são (V) verdadeiras ou (F) falsas na sequência: 

 
A) V – V – V – V – V. 
B) F – F – V – V – F.  
C) V – V – F – V – F. 
D) V – F – V – V – V. 

 
22. Ao infrator às determinações do decreto será aplicada multa administrativa. 
 

1 - No caso de haver dois ou mais infratores, responsáveis pelo anúncio provisório, serão aplicadas multas no valor 
cominado a cada um deles separadamente. 

2 - Não será considerada reincidência se, entre uma e outra infração do decreto, houver transcorrido o lapso 
temporal de 2 (dois) anos. 

 
De acordo com o decreto, podemos concluir que: 
 
A) as afirmativas 1 e 2 estão incorretas. 
B) as afirmativas 1 e 2 estão corretas. 
C) apenas a afirmativa 1 está correta. 
D) apenas a afirmativa 2 está correta. 
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23. (Lei 8.065/00 – Código de Obras do Município de Santo André) Estabeleça a relação entre as colunas sobre as 
definições adotadas no Código.     

 

1 - bandeja a) mobiliário constituído por estrado ou passadiço instalado a meia altura do ambiente 

2 - jirau b) extensão do alinhamento do terreno, segundo sua medida linear 

3 - pérgula 
c) anteparo construído no nível de determinados pavimentos da obra, projetado para fora com 

a função de proteção às pessoas e edificações vizinhas; 

4 - testada d) vigas horizontais ou inclinadas, distanciadas regularmente, sem cobertura 

 
A relação correta é: 
 
A) 1a – 2c – 3d – 4b. 
B) 1b – 2c – 3a – 4d. 
C) 1d – 2b – 3c – 4a. 
D) 1c – 2a – 3d – 4b. 
 

24. Sobre os alvarás de construção e de reforma sem acréscimo de área, o Código determina: 
 
1 - Dependendo do porte e característica do projeto, poderá ser exigido, a critério da PMSA, memorial descritivo ou 

de cálculo de área, contendo as informações necessárias à perfeita compreensão do projeto.   
2 - No caso de habitação unifamiliar ou multifamiliar de pequeno porte, o projeto arquitetônico poderá ser substituído 

por croqui contendo a implantação da edificação, ficando o atendimento às disposições deste Código e 
legislação pertinente sob total responsabilidade do proprietário e profissionais envolvidos, inclusive as 
disposições internas dos compartimentos, suas dimensões e funções e o desempenho da edificação.   

3 - O Alvará de Reforma sem Acréscimo de Área prescreve no prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir 
da data de sua emissão, devendo neste período a obra ou serviço ser concluído.   

 
Estão corretas: 

 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 2 e 3, apenas. 

 
25. Sobre os procedimentos fiscais é (V) verdadeiro ou (F) falso afirmar. 

 
(  ) A PMSA fiscalizará a execução de qualquer obra ou serviço, desde a implantação do canteiro de obra até sua 

conclusão, bem como o uso e manutenção da edificação e equipamento mecânico, verificando a observância ao 
projeto aprovado e o atendimento à legislação pertinente. 

(  ) O servidor público municipal encarregado da vistoria, mediante a apresentação da sua identidade funcional, deve 
ter livre ingresso ao local dos trabalhos, independentemente de qualquer formalidade ou espera. 

(  ) O local da obra ou serviço deve permanecer aberto para possibilitar vistoria, ou ser aberto quando solicitado pelo 
setor competente através de comunicado, sob pena de aplicação de multa ao proprietário.   

(  ) Cópia do projeto aprovado e do respectivo documento devem ser mantidas no local da obra ou serviço.   
(  ) O proprietário será notificado a apresentar o projeto aprovado no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação 

de multa, reaplicada a cada 30 (trinta) dias enquanto não atendida a Notificação. 
 
A sequência correta é: 

 
A) V – V – F – V – V. 
B) F – V – V – V – F. 
C) V – V – V – V – F. 
D) V – V – V – F – V. 

 



 

7 
 

 

26. Analise as afirmações abaixo. 
 
1 - No local da obra ou serviço deverá ser afixada, em local visível, placa indicativa da responsabilidade técnica, 

com o nome e qualificação do profissional, número do CREA, número do cadastro municipal (CRP) e número do 
respectivo processo administrativo. 

2 - O responsável técnico será notificado a providenciar a colocação da placa no prazo de 15 (quinze) dias, sob 
pena de aplicação de multa, reaplicada a cada 30 (trinta) dias enquanto não atendida a Notificação.   

3 - O não atendimento à Notificação para eliminar situação de precariedade de segurança ou estabilidade da obra, 
serviço, edificação ou equipamento, implicará na responsabilização exclusiva do proprietário, e do responsável 
técnico se for o caso, eximindo-se a PMSA da responsabilidade pelos danos decorrentes de eventual sinistro.  

4 - É facultado à PMSA executar as obras e serviços necessários, inclusive aqueles referentes à correção de danos 
e obstrução de equipamentos públicos, os quais serão cobrados do proprietário, sem prejuízo das demais 
medidas cabíveis. 

 
Estão corretas as afirmações: 
 
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2 e 3, apenas. 

 
27. O capítulo sobre segurança e estabilidade  da obra e serviço determina as providências necessárias quando for 

constatada a precariedade das condições de segurança e estabilidade da obra ou serviço. É incorreto afirmar que:  
 
A) o proprietário será notificado a iniciar, de imediato, as medidas necessárias à solução do problema. 
B) o proprietário deverá apresentar, no final dos trabalhos, relatório de inspeção assinado por profissional habilitado 

comprovando as condições de segurança e estabilidade da obra ou serviço.  
C) o não atendimento à notificação da irregularidade implicará no embargo da obra ou serviço e na aplicação de 

multa ao proprietário e, se for o caso, ao responsável técnico, reaplicada, enquanto não atendidas as exigências.   
D) Durante o embargo a obra ou serviço deverá permanecer totalmente paralisado, abrangendo inclusive a 

execução de obra emergencial, sob pena de aplicação de multa ao proprietário e, se for o caso, ao responsável 
técnico, e das medidas judiciais cabíveis. 
 

28. No capítulo sobre as penalidades o Código considera infrator: 
  
 o proprietário ou possuidor e seus sucessores;  
 o usuário;  
 o responsável legal pelo uso;   
 quando for o caso, o responsável técnico pela obra ou serviço;   
 a empresa ou profissional habilitado responsável pela manutenção do equipamento mecânico.  
 o síndico, quando a infração ocorrer em área comum de condomínio. PU 
    
Dos itens citados, constam do Código: 

 
A) apenas cinco deles. 
B) apenas quatro deles. 
C) todos eles. 
D) apenas três deles. 

 
29. Analise as afirmações abaixo. 

  
1 - O pagamento da multa não exime o infrator das demais sanções e medidas administrativas e judiciais cabíveis, 

inclusive a apuração de sua responsabilidade pelos crimes de desobediência à administração pública previstas 
na legislação penal.    

2 - Na hipótese do infrator estar ausente ou se recusar a assinar a notificação, auto ou termo, o servidor municipal 
deverá relatar a ocorrência na própria folha do documento.  

3 - No caso de reiterada execução de obra ou serviço com irregularidade grave em relação às disposições da 
LUOS, às questões de segurança, estabilidade ou meio ambiente, além da aplicação das multas previstas neste 
Código, o responsável técnico poderá ser suspenso até a regularização da situação, ficando impedido 
temporariamente de protocolar novos projetos junto à PMSA.  

 
São afirmações corretas: 

 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
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30. Constituem determinações em geral do Código de Obras do Município de Santo André. 
 

1 - O espaço de circulação de pedestres fronteiriço à porta do elevador, em qualquer andar, inclusive naquele 
destinado a estacionamento, deve ter dimensão mínima de 1,80m (um metro e oitenta centímetros). 

2 - Deverá ser afixada junto à porta externa do elevador, plaqueta advertindo o usuário a verificar se o aparelho 
encontra-se parado no andar. 

3 - Visando a garantir o acesso de pessoa portadora de deficiência, deverá ser prevista rampa com largura mínima 
de 1,20m (um metro e vinte centímetros) para vencer o desnível entre o logradouro, ou área externa, e o piso 
correspondente à soleira de ingresso da edificação. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
 

31. As obras complementares executadas, em regra, como decorrência ou parte das edificações, compreendem, entre 
outros similares abrigos para autos, lixo, gás, medidores, churrasqueira, etc.,e o conjunto delas  poderá ocupar, no 
máximo, _______ da área das faixas dos recuos obrigatórios, excluído o abrigo para automóveis. 
 
A) 15% 
B) 20% 
C) 25% 
D) 18% 

 
32. (Decreto 5.296/04) Entende-se por imediato o atendimento prestado às pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida antes de qualquer outra, depois de concluído o atendimento que estiver em andamento, 
observado também o disposto no Estatuto do Idoso.   

 

 Nos serviços de emergência dos estabelecimentos públicos e privados de atendimento à saúde, a prioridade 
conferida por este Decreto fica condicionada à avaliação médica em face da gravidade dos casos a atender.    

 Os órgãos, empresas e instituições públicas e particulares devem possuir, pelo menos, um telefone de 
atendimento adaptado para comunicação com e por pessoas portadoras de deficiência auditiva e deficientes 
visuais.          

 
Podemos concluir que: 
 
A) apenas a primeira afirmação consta da lei. 
B) apenas a segunda afirmação consta da lei. 
C) as duas afirmações constam da lei. 
D) nenhuma das afirmações consta da lei. 
 

33. O atendimento prioritário compreende tratamento diferenciado e atendimento imediato às pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida. É incorreto afirmar que o tratamento diferenciado inclui, dentre outros: 

 
A) assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações acessíveis. 
B) admissão de entrada e permanência de cão-guia junto de pessoa portadora de deficiência exclusivamente 

quando estiver acompanhada de treinador,  nas edificações de uso público.  
C) disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pessoa portadora de deficiência ou com 

mobilidade reduzida. 
D) divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida. 
 



 

9 
 

 

34. A construção, reforma ou ampliação de edificações de uso público ou coletivo, ou a mudança de destinação para 
estes tipos de edificação, deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis à pessoa portadora 
de deficiência ou com mobilidade reduzida.   
 

 As entidades de fiscalização profissional das atividades de Engenharia, Arquitetura e correlatas, ao anotarem a 
responsabilidade técnica dos projetos, exigirão a responsabilidade profissional declarada do atendimento às 
regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e 
neste Decreto. 

 Para a aprovação ou licenciamento ou emissão de certificado de conclusão de projeto arquitetônico ou 
urbanístico deverá ser atestado o atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de 
acessibilidade da ABNT, na legislação específica e neste Decreto.  

 O Poder Público, após certificar a acessibilidade de edificação ou serviço, determinará a colocação, em espaços 
ou locais de ampla visibilidade, do "Símbolo Internacional de Acesso", na forma prevista nas normas técnicas de 
acessibilidade da ABNT e na Lei n

o
 7.405, de 12 de novembro de 1985.   

 Para emissão de carta de "habite-se" ou habilitação equivalente e para sua renovação, quando esta tiver sido 
emitida anteriormente às exigências de acessibilidade contidas na legislação específica, devem ser observadas e 
certificadas as regras de acessibilidade previstas neste Decreto e nas normas técnicas de acessibilidade da 
ABNT. 

 
Conforme o enunciado, está correto o que se afirma em: 
 
A) apenas três itens. 
B) apenas dois itens. 
C) todos os itens. 
D) apenas um item. 

 
35. (Norma ABNT NBR 9050/2004) É incorreto afirmar que consta da Norma a seguinte disposição. 

 
A) As edificações residenciais multifamiliares, condomínios e conjuntos habitacionais devem ser acessíveis em suas 

áreas de uso comum, sendo facultativa a aplicação do disposto nesta Norma em edificações unifamiliares.  
B) As unidades autônomas acessíveis devem ser localizadas em rota acessível. 
C) As entradas e áreas de serviço ou de acesso restrito, tais como casas de máquinas, barriletes,passagem de uso 

técnico etc., não necessitam ser acessíveis. 
D) Edificações e equipamentos urbanos que sofram reformas totais devem ser tornados acessíveis ficando 

dispensada a adequação em reformas parciais. 
 

36. Considera-se o módulo de referência a projeção ________________ no piso, ocupada por uma pessoa utilizando 
cadeira de rodas, conforme figura abaixo. 

 
 
 
 

A) 0,80 m por 1,20 m 
B) 0,70 m por 1,20 m 
C) 0,80 m por 1,30 m 
D) 0,70 m por 1,30 m 

 
 
 
 
37. São formas de comunicação adotadas, exceto: 

 
A) Visual. 
B) Tátil. 
C) Olfativa. 
D) Sonora. 
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38. Os tipos de sinalização adotados são: 
 

 Permanente: Sinalização utilizada nas áreas e espaços cuja função já esteja definida, identificando os diferentes 
espaços ou elementos de um ambiente ou de uma edificação. No mobiliário, deve ser utilizada para identificar os 
comandos. 

 Direcional: Sinalização utilizada para indicar a direção de um percurso ou a distribuição espacial dos diferentes 
elementos de um edifício. Na forma visual, associa setas indicativas de direção a textos, figuras ou símbolos. Na 
forma tátil, utiliza recursos como linha-guia ou piso tátil. 

 De emergência:Sinalização utilizada para indicar as rotas de fuga e saídas de emergência das edificações, dos 
espaços e do ambiente urbano, ou para alertar quanto a um perigo iminente. 

 Temporária: Sinalização utilizada para indicar informações provisórias ou que podem ser alteradas 
periodicamente. 

 Informações essenciais: As informações essenciais aos espaços nas edificações, no mobiliário, nos espaços e 
equipamentos urbanos devem ser sinalizadas de forma visual, tátil ou sonora, no mínimo conforme tabela 1 
constante da Norma. 

 
Estão corretas e constam da Norma: 
 
A) apenas quatro afirmações. 
B) apenas três afirmações. 
C) apenas duas afirmações. 
D) todas as afirmações. 
 

39. É incorreto afirmar que constitui determinação da Norma: 
 
A) Símbolos são representações gráficas que, através de uma figura ou de uma forma convencionada, estabelecem 

a analogia entre o objeto ou a informação e sua representação.  
B) Todos os símbolos podem ser associados a uma sinalização direcional. 
C) Os símbolos complementares devem ser utilizados para indicar as facilidades existentes nas edificações, no 

mobiliário, nos espaços e equipamentos urbanos e serviços oferecidos. 
D) Os símbolos complementares são compostos por figuras que podem ser inseridas em quadrados, triângulos ou 

círculos. 
 

40. A indicação de acessibilidade das edificações, do mobiliário, dos espaços e dos equipamentos urbanos deve ser feita 
por meio do símbolo internacional de acesso.  
 
1 - A representação do símbolo internacional de acesso consiste em pictograma branco 

sobre fundo azul (referência Munsell 10B5/10 ou Pantone 2925 C). 
2 - Este símbolo pode, opcionalmente, ser representado em branco e preto (pictograma 

branco sobre fundo preto ou pictograma preto sobre fundo branco).  
3 - A figura deve estar sempre voltada para o lado direito e nenhuma modificação, estilização 

ou adição deve ser feita a este símbolo. 
 

Estão corretas as afirmações: 
 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 2 e 3. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
 
 
 
 




