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ANTES DE INICIAR A PROVA, LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

 

1.  Aguarde a orientação do aplicador da Uniuv para iniciar a prova. 

2.  Leia, atentamente, as questões, e atenha-se a elas, pois nenhum esclarecimento a mais poderá ser 

dado, e o sucesso de um concurso está na compreensão do que é solicitado. 

3.  Utilize somente caneta esferográfica preta ou azul para assinalar a folha de respostas. Utilize lápis 

e borracha apenas para suas anotações no caderno de provas. 

4.  Para assinalar as respostas na folha correspondente basta preencher todo o círculo que contém a 

letra escolhida da questão pertinente da seguinte forma:  

5.  Será nula a prova, se forem assinaladas todas as questões com uma única alternativa de respostas. 

6.  Serão nulas as respostas rasuradas ou múltiplas para uma mesma questão. 

7.  Não se atenha às questões que julgar difíceis, volte a elas, se lhe sobrar tempo. 

8.  Ao início da prova, o aplicador comunicará o período de tempo concedido para a realização dela. 

9.  Ao término da prova, entregue TODO O MATERIAL recebido. 

10.  Preencha claramente os dados na folha de respostas. Assine e marque seu número de inscrição. 

11.  Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto. 

12.  Somente poderá ausentar-se da sala da prova, acompanhado do fiscal volante. 

13.  Permaneça no local da prova pelo prazo mínimo de uma hora, a contar do início da prova. 

14.  Guarde todo tipo de equipamento de comunicação eletrônico e relógio, durante a execução da 

prova. 

15.  Use o espaço na capa do caderno de prova para copiar as suas respostas, para posterior 

conferência, se quiser. 

16.  O resultado do concurso não será divulgado por telefone.  

17.  Após a realização das provas, os gabaritos e o conteúdo das provas objetivas serão divulgados, 

via internet, no site concursopublico.uniuv.edu.br a partir das 17h do dia 5 de março de 2012. 
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1. Segundo a Lei Complementar n° 024/06 – Código de obras das ações de iniciativa privada e 

pública sobre a morfologia da cidade de São Mateus do Sul são obras e serviços isentos, perante a 
Prefeitura, de aprovação de projeto e expedição de Alvará de Construção: 

 
I. Construções provisórias, destinadas à guarda ou ao depósito de materiais e ferramentas ou 

tapumes, durante a execução de obras ou serviços de extração ou construção, dentro dos padrões 
regulamentares para esses casos, com prazos pré-fixados para a sua demolição. 

II. Construção de muros, cercas e grades, até a altura de 3,50 m (Três metros e cinquenta 
centímetros). 

III. Obras de reforma de fachadas residenciais, comerciais e industriais, desde que situadas fora das 
margens de rios ou, ainda, em locais de circulação turística, não havendo acréscimo de área da 
edificação. 

IV. Obras de subdivisão e de decoração interna de ambientes, no interior de edificações, desde que 
realizadas com divisórias leves e desmontáveis e que garantam a aeração e a iluminação de todos os 
compartimentos de permanência prolongada dos usuários. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
A (   )  As alternativas I II e IV estão corretas; 
B (   )  As alternativas II III e IV estão corretas; 
C (   )  As alternativas I III e IV estão corretas; 
D (   )  Somente as alternativas I e IV estão corretas; 
E (   )  Somente a alternativa I está correta. 

 
 
 
2. Segundo a Lei Complementar n° 024/06 – Código de obras das ações de iniciativa privada e 

pública sobre a morfologia da cidade de São Mateus do Sul, o que é um baldrame? 
 

A (   )  Superfície utilizável de uma edificação, excluídas as paredes; 
B (   )  Avanço da edificação acima do térreo, sobre os alinhamentos ou recuos regulares; 
C (   )  Prolongamento do telhado, além da prumada das paredes; 
D (   )  Espaço livre e desembaraçado em toda a altura da edificação; 
E (   )  Viga de concreto ou madeira que corre sobre fundações ou pilares para apoiar o soalho. 

 
 
 
3. Segundo a Lei Complementar n° 024/06 – Código de obras das ações de iniciativa privada e 

pública sobre a morfologia da cidade de São Mateus do Sul, o que é o Certificado de Conclusão de 
Obras? 

 
A (   )  Esboço preliminar de um projeto; 
B (   )  Documento expedido pela Prefeitura, que autoriza a ocupação de uma edificação; 
C (   )  Documento expedido pela Prefeitura, que autoriza a execução de obras sujeitas a sua 

fiscalização; 
D (   )  Diligência efetuada por funcionários habilitados, para verificar determinadas condições das 

obras; 
E (   )  Documento expedido pela Prefeitura, que aprova os projetos apresentados. 
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4. Segundo a Lei Complementar n° 024/06 – Código de obras das ações de iniciativa privada e 

pública sobre a morfologia da cidade de São Mateus do Sul, as obras e serviços de construção que 
não estejam enquadradas nos incisos do Artigo 2º desta Lei Municipal estão sujeitas, 
sucessivamente, aos seguintes procedimentos administrativos, perante a Prefeitura Municipal: 

 
A (   )  Preenchimento de requerimento para aprovação de projeto e execução de obra; Elaboração 

de projeto arquitetônico completo; Revisão do projeto perante o órgão municipal 
competente; Emissão de alvará de licença para execução de obras ou serviços; Execução de 
obras e serviços de construção; Solicitação de Vistoria Final de Obras ou Serviços de 
Construções; Solicitação de Certidão de Conclusão de Obras; 

B (   )  Elaboração de projeto arquitetônico completo; Preenchimento de requerimento para 
aprovação de projeto e execução de obra; Revisão do projeto perante o órgão municipal 
competente; Emissão de alvará de licença para execução de obras ou serviços; Execução de 
obras e serviços de construção; Solicitação de Vistoria Final de Obras ou Serviços de 
Construções; Solicitação de Certidão de Conclusão de Obras; 

C (   )  Elaboração de projeto arquitetônico completo; Revisão do projeto perante o órgão 
municipal competente; Preenchimento de requerimento para aprovação de projeto e 
execução de obra; Emissão de alvará de licença para execução de obras ou serviços; 
Execução de obras e serviços de construção; Solicitação de Vistoria Final de Obras ou 
Serviços de Construções; Solicitação de Certidão de Conclusão de Obras; 

D (   )  Emissão de alvará de licença para execução de obras ou serviços; Preenchimento de 
requerimento para aprovação de projeto e execução de obra; Elaboração de projeto 
arquitetônico completo; Revisão do projeto perante o órgão municipal competente; 
Execução de obras e serviços de construção; Solicitação de Vistoria Final de Obras ou 
Serviços de Construções; Solicitação de Certidão de Conclusão de Obras; 

E (   )  Preenchimento de requerimento para aprovação de projeto e execução de obra; Elaboração 
de projeto arquitetônico completo; Revisão do projeto perante o órgão municipal 
competente; Emissão de alvará de licença para execução de obras ou serviços; Execução de 
obras e serviços de construção; Solicitação de Certidão de Conclusão de Obras; Solicitação 
de Vistoria Final de Obras ou Serviços de Construções. 

 
 
 
5. Segundo a Lei Complementar n° 024/06 – Código de obras das ações de iniciativa privada e 

pública sobre a morfologia da cidade de São Mateus do Sul, para terrenos alagadiços e sujeitos à 
inundações, as novas edificações deverão estar acima da cota: 

 
A (   )  870; 
B (   )  560; 
C (   )  700; 
D (   )  760; 
E (   )  750. 
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6. Segundo a Lei Complementar n° 024/06 – Código de obras das ações de iniciativa privada e 

pública sobre a morfologia da cidade de São Mateus do Sul, para efeito da aprovação de projeto ou 
concessão de alvará de licença, o proprietário deverá apresentar à Prefeitura Municipal os seguintes 
documentos: 

 

I. Documentos comprobatórios de propriedade ou posse legal do imóvel (Registro de Imóveis). 
II. Certidão negativa de débitos municipais, estaduais e federais. 

III. Projetos complementares como projeto elétrico, telefônico, hidro-sanitário, de prevenção contra 
incêndios e estrutural, quando exigidos pelas normas definidas pelo conselho regional 
representativo correspondente e por outros órgãos competentes, deverão ser apresentados, no 
entanto, serão analisados, apenas, quanto aos itens mínimos exigíveis, conforme parâmetros do 
ATO nº 37/92 do CREA –PR. 

IV. Cópia do RG e CPF e Titulo de eleitor. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

A (   )  As alternativas I, II e III estão corretas; 
B (   )  As alternativas I, II e IV estão corretas; 
C (   )  Somente as alternativas II e III estão corretas; 
D (   )  Somente as alternativas I e III estão corretas; 
E (   )  As alternativas I, III e IV estão corretas. 

 
 
 
 
7. Segundo a Lei Complementar n° 08/04 - Código Tributário do Município de São Mateus do Sul – 

CTM, nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo 
contribuinte, respondem solidariamente com este, nos atos que intervierem ou pelas omissões de 
que forem responsáveis: 

 

I. Os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores. 
II. Os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes. 

III. Os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. 
IV. Os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos pelos atos 

praticados por eles, ou perante eles, em razão de seu ofício. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

A (   )  Somente as alternativas I, II e III estão corretas; 
B (   )  As alternativas I, II, III e IV estão corretas; 
C (   )  Somente a alternativa III está correta; 
D (   )  Somente a alternativa I está correta; 
E (   )  Somente as alternativas I, III e IV estão corretas. 
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8. Segundo a Lei Complementar n° 08/04 - Código Tributário do Município de São Mateus do Sul – 

CTM, o contribuinte ou responsável que deixar de efetuar o pagamento de tributo ou demais 
créditos fiscais nos prazos regulamentares, ou que for autuado em processo administrativo-fiscal, 
ou ainda notificado para pagamento em decorrência de lançamento de ofício, ficará sujeito aos 
seguintes acréscimos legais: _________. Assinale a alternativa incorreta, quanto à 
complementação do enunciado: 

 

A (   )  Juros de infração; 
B (   )  Atualização monetária; 
C (   )  Juros de mora; 
D (   )  Multa de mora; 
E (   )  Multa de infração. 

 
 
 
9. Segundo a Lei Complementar n° 08/04 - Código Tributário do Município de São Mateus do Sul – 

CTM, é vedado ao Município: 
 

A (   )  Conceder anistia em caráter geral; 
B (   )  Conceder isenção em caráter geral; 
C (   )  Utilizar tributo com efeito de confisco; 
D (   )  Conceder isenção em caráter individual; 
E (   )  Conceder anistia limitadamente a determinada região do território do Município. 

 
 
 
10.  Segundo a Lei Complementar n° 08/04 - Código Tributário do Município de São Mateus do Sul – 

CTM, é vedado ao Município cobrar imposto sobre _________. Assinale a alternativa incorreta 
quanto à complementação do enunciado: 

 
A (   )  Templos de qualquer culto; 
B (   )  O patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das 

entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem 
fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; 

C (   )  O patrimônio ou serviços da União, dos Estados e outros Municípios; 
D (   )  Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão; 
E (   )  Empresas de reciclagem. 

 
 
 
11.  Levando em consideração a Constituição Federal de 1988, no artigo n° 41, o que acontece com o 

servidor público estável que tiver extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade? 
 

A (   )  Será exonerado do cargo sem justa causa; 
B (   )  Ficará afastado das atividades laborais, sem vencimentos por período indeterminado; 
C (   )  Será encaminhado para um processo administrativo para exoneração; 
D (   )  Ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu 

adequado aproveitamento em outro cargo; 
E (   )  Será afastado das atividades laborais, com remuneração integral, por um período máximo de 

60 dias. 
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12.  Levando em consideração a Constituição Federal de 1988, no artigo n° 153, compete à União 

instituir impostos sobre __________. Assinale a alternativa incorreta quanto à complementação 
do enunciado: 

 
A (   )  Comercialização de produtos dentro do território nacional; 
B (   )  Importação de produtos estrangeiros; 
C (   )  Renda e proventos de qualquer natureza; 
D (   )  Grandes fortunas, nos termos de lei complementar; 
E (   )  Propriedade territorial rural. 

 
 
 
13.  Levando em consideração a Constituição Federal de 1988, no artigo n° 157, pertencem aos 

Estados e ao Distrito Federal: 
 

A (   )  Cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade 
territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados; 

B (   )  O produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer 
natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas 
autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem; 

C (   )  Cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade 
de veículos automotores licenciados em seus territórios; 

D (   )  Cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no 
exercício da competência que lhe é atribuída pelo art. 154, I. 

E (   )  Vinte por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre operações de 
crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários. 

 
 
 
14.  Considerando a Lei Complementar n° 026/06 - Dispõe sobre o Zoneamento, Uso e Ocupação do 

Solo do Município de São Mateus do Sul, qual é a definição de Taxa de Ocupação? 
 

A (   )  É o fator numérico estabelecido para cada uso, nas diversas zonas, pelo qual se multiplica a 
área do lote, para obtenção da área total máxima permitida de construção; 

B (   )  É a porção de terreno, subdividida ou não em lotes, limitada por via pública ou limite de 
propriedade ou linha de demarcação de perímetro urbano; 

C (   )  É o percentual expresso pela relação entre a área de projeção da edificação ou edificações 
sobre o plano horizontal e a área do lote ou terreno onde se pretende edificar; 

D (   )  É a menor distância entre duas edificações, ou a menor distância perpendicular entre uma 
edificação e as linhas divisórias laterais do lote onde ela se situa; 

E (   )  São as faixas de terreno envolvendo os cursos d'água, nascentes, represas, córregos ou 
fundos de vale, dimensionadas de forma a garantir a preservação dos recursos naturais e o 
perfeito escoamento das águas pluviais nas bacias hidrográficas; 

 
  



 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS EFETIVOS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL/PR 

 

Fiscal de Obras e Posturas 

P
á

g
in

a
 8

 

 
15.  Considerando a Lei Complementar n° 026/06 - Dispõe sobre o Zoneamento, Uso e Ocupação do 

Solo do Município de São Mateus do Sul, As atividades urbanas constantes das categorias de uso 
industrial, comercial e de serviços para efeito de aplicação desta lei classificam-se: 

 

Atividades Comerciais e de Serviço, quanto ao porte: 
I. Pequeno porte – área de construção até 100,00m² (cem metros quadrados). 

II. Médio porte – área de construção entre 100,00m² (cem metros quadrados) e 500,00m² (quinhentos 
metros quadrados). 

III. Grande porte – área de construção superior a 500,00m² (quinhentos metros quadrados). 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

A (   )  As alternativas I, II e III estão corretas; 
B (   )  Somente as alternativas I e II estão corretas; 
C (   )  Somente as alternativas I e III estão corretas; 
D (   )  Somente a alternativa I está correta; 
E (   )  Somente a alternativa II está correta. 

 
 

16.  Considerando a Lei Complementar n° 026/06 - Dispõe sobre o Zoneamento, Uso e Ocupação do 
Solo do Município de São Mateus do Sul, no artigo n° 18, que trata da APP – Área de Preservação 
Permanente, assinale a alternativa incorreta: 

 

A (   )  Ao longo dos cursos d’água a APP abrangerá as margens direita e esquerda dos córregos, 
com largura mínima de 30 (trinta) metros, a partir da margem dos rios e córregos, assim 
como as áreas úmidas; 

B (   )  Consideram-se Área de Preservação Permanente (APP) as áreas compreendidas por um raio 
mínimo de 30 (trinta) metros para as nascentes do Rio Taquaral, e às margens direita e 
esquerda, com largura mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir da margem do curso d’água; 

C (   )  O entorno da Represa da Petrobrás será considerado como Área de Preservação Permanente 
(APP), com largura de 30 (trinta) metros a partir da cota máxima “maximorum”; 

D (   )  Ao longo do Rio Iguaçu, a Área de Preservação Permanente (APP) corresponderá às 
margens direita e esquerda dele, com largura mínima de 100 (cem) metros a partir da 
margem do curso d’água; 

E (   )  A APP poderá estar separada de zonas limítrofes por vias de tráfego, que contemplem 
ciclovias, podendo estar anexadas a ela as áreas públicas de recreação e institucional. 

 
 

17.  Com base na Lei Complementar n° 027/06 - Dispõe sobre o Parcelamento do Solo, o  
remembramento, o  desmembramento, habitações e implantação de condomínios horizontais, não 
será permitido o parcelamento do solo quando recair sobre _________. Assinale a alternativa 
incorreta quanto à complementação do enunciado: 

 

A (   )  Terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que sejam 
previamente saneados; 

B (   )  Em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação, podendo o 
Município exigir laudo técnico e sondagem, sempre que achar necessário; 

C (   )  Em terrenos situados em áreas de preservação florestal e ecológica; 
D (   )  Terrenos com declividade igual ou superior a 20% (vinte por cento), bem como em áreas de 

fundo de vale, considerando fundos de vale, voçorocas acentuadas de difícil drenagem; 
E (   )  Nos topos de morros, montes, montanhas e serras, acima da cota máxima de 20 m (vinte 

metros) do nível do logradouro público lindeiro, salvo se garantidas as condições de 
preservação ambiental, com acompanhamento da autoridade competente.   
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18.  Com base na Lei Complementar n° 027/06 - Dispõe sobre o Parcelamento do Solo, o 

remembramento, o desmembramento, habitações e implantação de condomínios horizontais, no 
artigo n° 8, embora satisfazendo as exigências da presente Lei, qualquer projeto de parcelamento 
pode ser recusado ou alterado, total ou parcialmente, pela Prefeitura Municipal, tendo em vista: 

 

I. As diretrizes para o uso do solo, estabelecidas no Plano de Zoneamento, Uso e Ocupação do solo. 
II. A defesa dos recursos naturais ou paisagísticos e do Patrimônio Natural do Município. 

III. As diretrizes do desenvolvimento regional, estabelecidas em planos oficiais em vigor. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

A (   )  Somente a alternativa III está correta; 
B (   )  Somente as alternativas I e III estão corretas; 
C (   )  Somente as alternativas I e II estão corretas; 
D (   )  Somente a alternativa I está correta; 
E (   )  As alternativas I, II e III estão corretas. 

 
 
 
19.  Com base na Lei Complementar n° 027/06 - Dispõe sobre o Parcelamento do Solo, o 

remembramento, o desmembramento, habitações e implantação de condomínios horizontais, os 
loteamentos deverão atender aos seguintes requisitos: 

 
I. Os lotes terão área e testada mínima, de acordo com a Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do 

Solo, quando o loteamento se destinar a urbanização específica, para conjuntos habitacionais de 
interesse social, conforme recomendações de áreas possíveis de implantação das mesmas pelo 
Departamento de Planejamento, admitindo-se, nesses casos, a proposição de lotes com uma área 
mínima de 200,00m² (duzentos metros quadrados) e uma testada mínima de 10,00m (dez metros). 

II. As vias do loteamento deverão articular-se com as vias adjacentes oficiais, existentes ou projetadas, 
harmonizar-se com a topografia local, com declividade máxima de 20% (vinte por cento). 

III. Ao longo das águas correntes e dormentes deverão ser respeitadas as faixas de drenagem mínima 
de 25,00 m (vinte e cinco metros) para cada lado das margens, a qual deverá ser cedida ao 
Município. 

IV. As redes de abastecimento de água e de energia elétrica, deverão cruzar o loteamento em tantas 
quantas forem necessárias, a não deixar nenhum lote a menos de 250 m (duzentos e cinquenta 
metros) desses benefícios. 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A (   )  Somente as alternativas I e II estão corretas; 
B (   )  Somente a alternativa I está correta; 
C (   )  As alternativas I, II e IV estão corretas; 
D (   )  Somente as alternativas I, III e IV estão corretas; 
E (   )  Somente a alternativa II está correta. 
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20. Com base na Lei Complementar n° 027/06 - Dispõe sobre o Parcelamento do Solo, o  

remembramento, o  desmembramento, habitações e implantação de condomínios horizontais, o 
interessado em elaborar projetos de loteamento deverá solicitar ao Município, em consulta prévia, 
a viabilidade deles e as diretrizes para o Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, apresentando para 
este fim os seguintes elementos: 

 
A (   )  Requerimento assinado pelo proprietário da área ou o seu representante legal; Croqui da 

situação do imóvel a ser parcelado; Indicar quaisquer águas correntes ou dormentes, áreas 
sujeitas a inundações, talvegues, árvores de grande porte e construções existentes no terreno; 
O título de propriedade do imóvel; Consulta prévia das concessionárias dos equipamentos 
públicos urbanos. 

B (   )  Requerimento assinado pelo proprietário da área ou o seu representante legal; Projeto 
arquitetônico do projeto; Indicar quaisquer águas correntes ou dormentes, áreas sujeitas a 
inundações, talvegues, árvores de grande porte e construções existentes no terreno; O título 
de propriedade do imóvel; Consulta prévia das concessionárias dos equipamentos públicos 
urbanos. 

C (   )  Requerimento assinado pelo proprietário da área ou o seu representante legal; Croqui da 
situação do imóvel a ser parcelado; Indicar quaisquer águas correntes ou dormentes, áreas 
sujeitas a inundações, talvegues, arvores de grande porte e construções existentes no terreno; 
O título de propriedade do imóvel; Consulta prévia das concessionárias dos equipamentos 
públicos urbanos; Atestado de capacidade econômica para implementar o projeto; 

D (   )  Requerimento assinado pelo proprietário da área ou o seu representante legal; Croqui da 
situação do imóvel a ser parcelado; Indicar quaisquer águas correntes ou dormentes, áreas 
sujeitas a inundações, talvegues, árvores de grande porte e construções existentes no terreno; 
Consulta prévia das concessionárias dos equipamentos públicos urbanos. 

E (   )  Requerimento assinado pelo proprietário da área ou o seu representante legal; Croqui da 
situação do imóvel a ser parcelado; Indicar quaisquer águas correntes ou dormentes, áreas 
sujeitas a inundações, talvegues, árvores de grande porte e construções existentes no terreno; 
O título de propriedade do imóvel. 

 
 
 
21. Com base na Lei Complementar n° 027/06 - Dispõe sobre o Parcelamento do Solo, o 

remembramento, o desmembramento, habitações e implantação de condomínios horizontais, 
cumpridas as etapas de consulta prévia, e havendo viabilidade da implantação do loteamento, o 
interessado apresentará anteprojeto, de acordo com as diretrizes do Município. Qual é o prazo 
máximo para estudo e aprovação do anteprojeto por parte do Município? 

 
A (   )  30 dias; 
B (   )  60 dias; 
C (   )  15 dias; 
D (   )  45 dias; 
E (   )  90 dias. 
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22.  Com base na Lei Complementar n° 027/06 - Dispõe sobre o Parcelamento do Solo, o 

remembramento, o desmembramento, habitações e implantação de condomínios horizontais, no 
ato do recebimento do alvará de loteamento e da cópia do projeto aprovado pelo Município, o 
interessado assinará um termo de compromisso no qual se obrigará a _________. Assinale a 
alternativa incorreta na complementação do enunciado: 

 
A (   )  Executar as obras de infraestrutura referida nos Capitulos II e V, desta Lei; 
B (   )  Executar as obras de consolidação e arrimo para uma boa conservação das vias de 

circulação, pontilhões e bueiros necessários, sempre que as obras mencionadas forem 
consideradas indispensáveis à vista das condições viárias e sanitárias do terreno a arruar; 

C (   )  Cumprir com as exigências da legislação trabalhista em vigor;  
D (   )  Facilitar a fiscalização permanente do município durante a execução das obras e serviços; 
E (   )  Utilizar modelo de contrato de compra e venda, conforme exigência do § 4° do art.14, desta 

lei. 
 
 
 
 
23.  Com base na Lei Complementar n° 027/06 - Dispõe sobre o Parcelamento do Solo, o 

remembramento, o desmembramento, habitações e implantação de condomínios horizontais, para 
implantação de novos loteamentos, contíguos aos já existentes, a municipalidade poderá executar 
os seguintes incentivos e serviços, conforme acordo e disposição de equipamentos: 

 
I. Abertura de ruas (conforme projeto de loteamento aprovado). 

II. Abertura e fechamento de valas para execução de tubulação de água e esgoto (conforme projeto 
aprovado pela concessionária). 

III. Execução do projeto de drenagem. 
IV. Isenção de um período de até 3 anos (conforme estudo da Secretaria de Finanças Municipal), do 

Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU, os novos lotes, estes serão tributados no ato de sua 
transferência, deduzindo proporcionalmente estas áreas do lote inicial. 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A (   )  Somente as alternativas I e II estão corretas; 
B (   )  As alternativas I, II, III e IV estão corretas; 
C (   )  Somente a alternativa II está correta; 
D (   )  Somente as alternativas I, III e IV estão corretas; 
E (   )  Somente as alternativas I, II e IV estão corretas. 
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24. Com base na Lei Complementar n° 027/06, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo, o 

remembramento, o desmembramento, habitações e implantação de condomínios horizontais, no 
artigo n° 33, assinale a alternativa correta: 

 
A (   )  Entende-se por loteamentos contíguos, aqueles em que a infraestrutura viária, e 

equipamentos públicos urbanos se fizerem adjacentes a este, e que os equipamentos públicos 
comunitários estejam num raio de 500 m (quinhentos metros) e parecer do COMDEMAB; 

B (   )  Entende-se por loteamentos contíguos, aqueles em que a infraestrutura viária, e 
equipamentos públicos urbanos se fizerem adjacentes a este, e que os equipamentos públicos 
comunitários estejam num raio de 600 m (seiscentos metros) e parecer do COMDEMAB; 

C (   )  Entende-se por loteamentos contíguos, aqueles em que a infraestrutura viária, e 
equipamentos públicos urbanos se fizerem adjacentes a este, e que os equipamentos públicos 
comunitários estejam num raio de 1.000 m (mil metros) e parecer do COMDEMAB; 

D (   )  Entende-se por loteamentos contíguos, aqueles em que a infraestrutura viária, e 
equipamentos públicos urbanos se fizerem adjacentes a este, e que os equipamentos públicos 
comunitários estejam num raio de 1.500 m (mil e quinhentos metros) e parecer do 
COMDEMAB; 

E (   )  Entende-se por loteamentos contíguos, aqueles em que a infraestrutura viária, e 
equipamentos públicos urbanos se fizerem adjacentes a este, e que os equipamentos públicos 
comunitários estejam num raio de 2.000 m (Dois mil metros) e parecer do COMDEMAB; 

 
 
 
 
 
25.  Considerando a Lei Complementar n° 040/2010 - Institui, no âmbito municipal, o regime jurídico 

tributário diferenciado, favorecido e simplificado concedido ao microempresário individual (MEI) 
às microempresas (MP) e às empresas de pequeno porte (EPP), na conformidade das normas 
gerais previstas no Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte instituído 
pela Lei Complementar (federal) nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar nº 128, 
de 19 de dezembro de 2008. O Alvará de Funcionamento Provisório será imediatamente cassado 
quando: 

 
I. No estabelecimento for exercida atividade diversa daquela autorizada. 

II. Ocorrer reincidência de infrações às posturas municipais. 
III. Ficar comprovada a falsidade ou inexatidão de qualquer declaração, documento ou o 

descumprimento do termo de responsabilidade firmado. 
IV. For verificada a falta de recolhimento das taxas de licença de localização e funcionamento. 
 

Assinale a alternativa correra: 
 

A (   )  Somente as respostas I e II estão corretas; 
B (   )  Somente as alternativas III e IV estão corretas; 
C (   )  Somente a alternativa IV está correta; 
D (   )  Somente as alternativas I, III e IV estão corretas; 
E (   )  Somente as alternativas I, II e IV estão corretas. 
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26.  Conforme o Código Tributário Nacional, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 

Urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, 
construído ou não, localizado na zona urbana do Município. Sendo zona urbana, para efeito deste 
imposto, é aquela fixada periodicamente por Lei, em que existam, pelo menos, dois dos seguintes 
melhoramentos, construídos ou mantidos pelo Poder Público: 

 
I. Meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais. 

II. Abastecimento de água. 
III. Sistema de esgotos sanitários. 
IV. Rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar. 
V. Escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 02 (dois) quilômetros do imóvel 

considerado. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

A (   )  Somente as alternativas II, III, IV e V estão corretas; 
B (   )  Somente as alternativas I, II e IV estão corretas; 
C (   )  Somente as alternativas III, IV e V estão corretas; 
D (   )  Somente as alternativas I, II, III e V estão corretas; 
E (   )  Somente as alternativas I, II, III e IV estão corretas. 

 
 
 
 
27.  Considerando a Lei Complementar n° 040/2010 - Institui, no âmbito municipal, o regime jurídico 

tributário diferenciado, favorecido e simplificado, concedido ao microempresário individual (MEI) 
às microempresas (MP) e às empresas de pequeno porte (EPP), na conformidade das normas 
gerais previstas no Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte instituído 
pela Lei Complementar (federal) nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar nº 128, 
de 19 de Dezembro de 2008. O Comitê Gestor Municipal atuará junto ao gabinete do Prefeito 
Municipal e será integrado por: 

 
I. 3 (três) representantes das Secretarias Municipais, indicados pelo Prefeito Municipal, cabendo a um 

deles a presidência do órgão. 
II. Por um representante de entidades do comércio, indústria, serviços ou de produção rural existentes 

no município. 
III. Por um representante indicado pela Associação dos Contabilistas de São Mateus do Sul. 
IV. Por um representante indicado pelo sindicato patronal. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

A (   )  Somente as alternativas I, II e III estão corretas; 
B (   )  Somente as alternativas II, III e IV estão corretas; 
C (   )  Somente a alternativa III está incorreta; 
D (   )  Somente as alternativas III e IV estão corretas; 
E (   )  Somente as alternativa I e IV estão corretas. 
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28.  A Lei Complementar n° 028/06 - Código de Posturas do Município de São Mateus do Sul, no seu 

artigo n° 14, declara que: 
 

A (   )  No caso de não serem reclamados e retirados, dentro de 15 (quinze) dias, os objetos 
apreendidos serão levados a leilão público pela Prefeitura, na forma da lei; 

B (   )  No caso de não serem reclamados e retirados, dentro de 30 (trinta) dias, os objetos 
apreendidos serão levados a leilão público pela Prefeitura, na forma da lei; 

C (   )  No caso de não serem reclamados e retirados, dentro de 45 (quarenta e cinco) dias, os 
objetos apreendidos serão levados a leilão público pela Prefeitura, na forma da lei; 

D (   )  No caso de não serem reclamados e retirados, dentro de 60 (sessenta) dias, os objetos 
apreendidos serão levados a leilão público pela Prefeitura, na forma da lei; 

E (   )  No caso de não serem reclamados e retirados, dentro de 90 (noventa) dias, os objetos 
apreendidos serão levados a leilão público pela Prefeitura, na forma da lei. 

 
 
 
29.  A Lei Complementar n° 028/06 - Código de Posturas do Município de São Mateus do Sul, no seu 

artigo n° 24, declara que: 
 

A (   )  O infrator terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar sua defesa contra a ação do 
agente fiscal, contados a partir da data do recebimento comprovado do Auto de Infração; 

B (   )  O infrator terá o prazo de 30 (trinta) dias úteis para apresentar sua defesa contra a ação do 
agente fiscal, contados a partir da data do recebimento comprovado do Auto de Infração; 

C (   )  O infrator terá o prazo de 15 (quinze) dias corridos para apresentar sua defesa contra a ação 
do agente fiscal, contados a partir da data do recebimento comprovado do Auto de Infração; 

D (   )  O infrator terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos para apresentar sua defesa contra a ação 
do agente fiscal, contados a partir da data do recebimento comprovado do Auto de Infração; 

E (   )  O infrator terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentar sua defesa contra a ação do 
agente fiscal, contados a partir da data do recebimento comprovado do Auto de Infração. 

 
 
 
30.  A Lei Complementar n° 028/06 - Código de Posturas do Município de São Mateus do Sul, no seu 

artigo n° 30, define que o autuado será notificado da decisão: 
 

I. Pessoalmente, mediante entrega de cópia da decisão proferida e contra recibo. 
II. Por carta, acompanhada de cópia da decisão e com Aviso de Recebimento. 

III. Por edital publicado em jornal local, se desconhecido o domicílio do infrator ou este recusar-se a 
recebê-la. 

IV. Por edital fixado em local visível e de grande circulação, no prédio da prefeitura municipal. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

A (   )  As alternativas I, II e IV estão corretas; 
B (   )  Somente a alternativa III está incorreta; 
C (   )  Somente a alternativa I está incorreta; 
D (   )  Somente a alternativa II está correta; 
E (   )  Somente a alternativa IV está incorreta. 
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31.  A Lei Complementar n° 028/06 - Código de Posturas do Município de São Mateus do Sul, no seu 

artigo n° 38, declara que é proibido nos logradouros públicos __________. Assinale a alternativa 
incorreta quanto à complementação do enunciado: 

 

A (   )  Pintar faixas de sinalização de trânsito, qualquer símbolo ou identificação, ainda que junto ao 
rebaixo do meio-fio, sem prévia autorização da Prefeitura Municipal; 

B (   )  Realizar obras de reparo, sem prévia autorização de Prefeitura Municipal; 
C (   )  Inserir quebra-molas, redutores de velocidades ou quaisquer objetos afins, no leito das vias 

públicas, sem autorização prévia da Prefeitura Municipal; 
D (   )  Lavar veículos; 
E (   )  Conduzir ou utilizar como meio de transporte, animais de tração ou montaria nas vias 

centrais da cidade. 
 
32.  A Lei Complementar n° 028/06 - Código de Posturas do Município de São Mateus do Sul, no seu 

artigo n° 38, declara que, para a utilização das vias públicas por caçambas, devem ser atendidos os 
seguintes requisitos: 

 

A (   )  Não permanecerem estacionadas por mais de 36h (trinta e seis horas); 
B (   )  Observarem a distância mínima de 20m (vinte metros) das esquinas; 
C (   )  Somente ocuparem área de estacionamento permitido; 
D (   )  Não permanecerem estacionadas por mais de 24h (vinte e quatro horas); 
E (   )  Observarem a distância mínima de 15m (quinze metros) das esquinas. 

 
33.  Segundo a Lei Complementar n° 028/06 - Código de Posturas do Município de São Mateus do 

Sul, no seu artigo n° 50, são considerados inflamáveis ___________. Assinale a alternativa 
incorreta quanto à complementação do enunciado: 

 

A (   )  Espoletas e os estopins; 
B (   )  Fósforo e os materiais fosfóricos; 
C (   )  Carburetos, alcatrão e matérias betuminosas líquidas; 
D (   )  Éteres, álcoois, aguardente e óleos em geral; 
E (   )  Toda e qualquer outra substância cujo ponto de inflamabilidade seja acima de 135ºC (cento e 

trinta e cinco graus centígrados). 
 
34.  A Lei Complementar n° 028/06 - Código de Posturas do Município de São Mateus do Sul, no seu 

artigo n° 60, determina que a exploração de pedreiras e corte em rochas, com o uso de explosivos, 
fica sujeita às seguinte condições: 

 

I. Declaração da capacidade de estocagem de explosivos, a ser apresentada quando do licenciamento. 
II. Intervalo mínimo de 20 (vinte) minutos entre cada série de explosões. 

III. Içamento, antes da explosão, de uma bandeira vermelha à altura conveniente para ser vista a 
distância. 

IV. Toque por três (03) vezes, com intervalos de dois minutos, de uma sirene, e o aviso em brado 
prolongado, dando sinal de fogo. 

 

Assinale a alternativa correta: 
 

A (   )  As alternativas I, II e III estão corretas; 
B (   )  As alternativas II, III e IV estão corretas; 
C (   )  Somente as alternativas III e IV estão corretas; 
D (   )  Somente a alternativa IV está correta; 
E (   )  As alternativas I, III e IV estão corretas. 
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35.  A Lei Complementar n° 028/06 - Código de Posturas do Município de São Mateus do Sul, no seu 

artigo n° 84, estabelece que: 
 

A (   )  Na área rural não é permitida a localização de privadas, chiqueiros, estábulos e assemelhados, 
a menos de 30,00m (trinta metros) dos cursos d´água; 

B (   )  Na área rural não é permitida a localização de privadas, chiqueiros, estábulos e assemelhados, 
a menos de 40,00m (quarenta metros) dos cursos d´água; 

C (   )  Na área rural não é permitida a localização de privadas, chiqueiros, estábulos e assemelhados, 
a menos de 50,00m (cinquenta metros) dos cursos d´água; 

D (   )  Na área rural não é permitida a localização de privadas, chiqueiros, estábulos e assemelhados, 
a menos de 80,00m (oitenta metros) dos cursos d´água; 

E (   )  Na área rural não é permitida a localização de privadas, chiqueiros, estábulos e assemelhados, 
a menos de 100,00m (cem metros) dos cursos d´água; 

 
 
 
36.  Com base na Lei Orgânica Municipal do Município de São Mateus do Sul, no artigo n° 65, 

determina que o Prefeito e Vice - Prefeito não poderão, desde a posse, sob pena de perda de 
mandato ___________. Assinale a alternativa incorreta quanto à complementação do enunciado: 

 
A (   )  Firmar ou manter contrato com o Município ou com suas autarquias, empresas públicas, 

sociedades de economia mista, fundações ou empresas concessionárias de serviço público 
municipal, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes; 

B (   )  Ser titular de mais de um mandato eletivo; 
C (   )  Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de 

contrato celebrado com o Município ou nela exercer função remunerada; 
D (   )  Utilizar de seu cargo para lograr vantagens pessoais;  
E (   )  Fixar residência fora do Município. 

 
 
 
37.  Com base na Lei Orgânica Municipal do Município de São Mateus do Sul, no artigo n° 139, o 

Planejamento Municipal deverá orientar-se pelos seguintes princípios básicos: 
 

I. Democracia e transparência no acesso às informações disponíveis. 
II. Eficiência na utilização dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis. 

III. Princípio da moralidade. 
IV. Viabilidade técnica e econômica das proposições, avaliada a partir do interesse social da solução e 

dos benefícios públicos. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

A (   )  As alternativas I, II e IV estão corretas; 
B (   )  As alternativas I, II e III estão corretas; 
C (   )  As alternativas I, II, III e IV estão corretas; 
D (   )  Somente a alternativa IV está correta; 
E (   )  Somente as alternativas III e IV estão corretas. 
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38.  A Lei Complementar n° 010/04 - dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de 

São Mateus do Sul, no art. 3.º, estabelece os objetivos básicos do Plano Diretor. Assinale a 
alternativa incorreta sobre esse item: 

 

A (   )  A preservação do meio ambiente, através da preservação dos recursos naturais e da proteção 
do patrimônio histórico artístico, cultural, urbanístico, arqueológico e paisagístico; 

B (   )  A racionalização dos investimentos do Poder Público; 
C (   )  Dimensionar as edificações em relação a uma escala humana; 
D (   )  A garantia da participação da comunidade na gestão territorial; 
E (   )  A melhoria da qualidade de vida da população de forma a promover a inclusão social e a 

solidariedade humana, reduzindo as desigualdades que atingem diferentes camadas da 
população e regiões do Município. 

 
 

39.  Segundo a Lei Complementar n° 010/04 - Dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento 
Integrado de São Mateus do Sul, no artigo n° 24, 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: _________. Assinale a alternativa incorreta quanto à 
complementação do enunciado: 

 

A (   )  Equipamentos urbanos e comunitários; 
B (   )  Valorização imobiliária; 
C (   )  Ventilação e iluminação; 
D (   )  Serviços de saneamento básico; 
E (   )  Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 

 
 

40.  A Lei Complementar n° 028/06 - Código de Posturas do Município de São Mateus do Sul, na sua 
seção III, trata das obras e serviços executados nos logradouros públicos. Assinale a alternativa 
incorreta: 

 

A (   )  Os serviços e obras de manutenção, reparo, substituição, verificação, implantação, 
construção ou similares realizados nos passeios, leito das vias e demais logradouros públicos 
que importem em levantamento de pavimentação, abertura e escavação, alteração de meio-
fio ou que, de alguma forma, alterem o fluxo normal de pessoas ou veículos, dependerão de 
autorização prévia da Prefeitura Municipal. 

B (   )  As obras e serviços de manutenção, reparo, pintura, substituição, implantação e limpeza de 
fachadas, realizadas em terrenos, muros ou edificações públicas ou privadas, quando 
repercutirem sobre passeios, vias e demais logradouros públicos, dependerão de autorização 
prévia da Prefeitura Municipal. 

C (   )  A Prefeitura não poderá exigir do proprietário do terreno, edificado ou não, a construção de 
sarjetas ou drenos, para desvio de águas pluviais ou de infiltrações que causem prejuízos ou 
dano ao logradouro público. 

D (   )  A recomposição do pavimento de vias, passeios e demais logradouros públicos, bem como 
as ações necessárias ao restabelecimento da condição original dos logradouros, poderão ser 
executadas pela Prefeitura Municipal, com ônus ao interessado no serviço que, no ato da 
licença, depositará o montante necessário para cobrir as despesas ou, diretamente pelo 
interessado, mediante o cumprimento das determinações executivas e fiscalização da 
Prefeitura Municipal. 

E (   )  Na infração a qualquer dispositivo desta Seção será imposta a multa correspondente ao valor 
de 05 (cinco) a 50 (cinquenta) UFMs. 




