
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA SANTA 

 
CONCURSO PÚBLICO - Edital 001/2012 

 
 

FISCAL DE POSTURAS 
Código 804 

 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO. 
Elas fazem parte da sua prova. 

Este caderno contém a Prova Objetiva abrangendo conteúdos de Língua Portuguesa, 
Conhecimentos Gerais/Legislação e Conhecimentos Específicos.  

 

Ao receber a Folha de Respostas: 

 confira seu nome, número de inscrição e cargo de opção; 

 assine, A TINTA, no espaço próprio indicado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 
                                           A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada. 
                                           CUIDE BEM DELA, ELA É A SUA PROVA. 

 

 

ATENÇÃO – Nos termos do Edital 001/2012, “poderá, [...] ser eliminado o candidato que: 

 [...] portar arma(s) no local de realização das provas [...]; 

 portar, mesmo que desligados, [...] quaisquer equipamentos eletrônicos [...] ou instrumentos de 
comunicação [...] telefone celular [...] entre outros, ou deles fizer uso;  

 [...] deixar de atender as normas contidas no Caderno de questões da Prova Objetiva e na Folha 
de Respostas da Prova Objetiva [...];  

  [...] deixar de entregar a Folha de Respostas da Prova Objetiva, findo o prazo limite para 
realização das provas” (subitem 9.1.29 alíneas “d”, “e”, “g” e “i”). 

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA - QUATRO HORAS. 

 

 

 

 

Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas: 

 use apenas caneta esferográfica azul ou preta; 

 preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra 
correspondente à resposta solicitada em cada questão; 

 assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta 
não será computada se houver marcação de mais de uma 
alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas. 

       A       B        C       D  

01 
 
 

02 
 
 

03 
 
 

04 
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A T E N Ç Ã O 

 
 

Senhor(a) Candidato(a), 
  

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno 

contém, ao todo, 40 (quarenta) questões objetivas, cada 

uma constituída de 4 (quatro) alternativas, assim 

distribuídas: 15 (quinze) questões de Língua 

Portuguesa, 10 (dez) questões de Conhecimentos 

Gerais/Legislação e 15 (quinze) questões de 

Conhecimentos Específicos, todas perfeitamente 

legíveis. 

 
Identificando algum problema, informe-o imediatamente ao 

aplicador de provas para que ele tome as providências 

necessárias. 

 
Caso V.Sª não observe essa recomendação, não lhe 

caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores. 
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Língua Portuguesa 

 

O BRASIL DEPOIS DOS 60 

 

 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
25 
 

Segundo as estatísticas, até o início do século passado, um brasileiro que 
chegasse aos 40 anos tinha menos de uma década de vida pela frente. Hoje, é 
provável que um brasileiro com 40 anos viverá, pelo menos, mais trinta. A população 
brasileira com mais de 65 anos representava menos de 3% do conjunto de 
habitantes em 1960. Atualmente, tal população passa de 5%. Estima-se que em um 
futuro breve, os idosos formarão um grupo mais populoso que o de crianças. Vê-se 
que o país jovem já não está tão jovem assim. E o Brasil vem se preparando de 
forma adequada para enfrentar essa transformação?  

[...] 
O amadurecimento da sociedade produziu mudanças significativas ao redor 

do mundo. A mais direta delas é a maneira como as pessoas lidam com o dinheiro. 
Os indicadores mostram que nunca se poupou tanto quanto agora, como forma de 
garantir uma velhice mais bem assistida. Outra modificação importante que 
independe de fronteiras se deu na indústria farmacêutica. Os laboratórios passaram 
a destinar mais recursos a pesquisas sobre drogas contra doenças típicas da 
velhice, como o mal de Alzheimer. Essas são as notícias positivas. 

Ocorre, no entanto, que, com o esticamento da terceira idade, há uma falsa 
boa notícia que, mais cedo ou mais tarde, revelará sua face negativa. Ela diz 
respeito ao equilíbrio das contas da Previdência. Até a década de 60, para cada 
brasileiro aposentado havia outros oito trabalhando, ou seja, oito contribuíam para 
que um se beneficiasse. Hoje, a relação é de dois para um. Muita gente acha que 
esse equilíbrio é algo distante do cotidiano das pessoas – coisa de burocrata!,  
dizem - , mas ele não deve ser visto dessa forma. Para compensar o rombo, em 
vários países, as pessoas estão sendo obrigadas a adiar a aposentadoria. Nos 
Estados Unidos, o projeto é fazer o cidadão trabalhar até os 67 anos. No Japão, 
para equilibrar as contas da Previdência, a idade mínima exigida para a 
aposentadoria saltou de 60 para 65. No Brasil, essa discussão vem sendo 
empurrada com a barriga. Adivinhe quem vai pagar a conta mais tarde.  

 
VEJA ESPECIAL, São Paulo, jun. 2004. (Texto adaptado) 
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Questão 1 

Considerando o conteúdo do texto e, em especial, o título deste, é CORRETO afirmar que 
ambos se referem, sobretudo, 
 
A) à  equivalência entre o tempo de contribuição e os gastos com os benefícios dos 

trabalhadores,  com relação à idade ideal para aposentadoria, em todos os países. 

B) às grandes mudanças sociais ocorridas em nosso País e à poupança financeira feita 
pelos idosos brasileiros, nos anos 60. 

C) ao aumento da sobrevida da população e aos gastos previdenciários com os 
benefícios da aposentadoria dos trabalhadores no Brasil da década de 60. 

D) às consequências do envelhecimento da população e à aposentadoria precoce, 
fatores causadores do desequilíbrio das contas da Previdência, no Brasil. 

 

 

Questão 2 

Considerando as informações contidas no 1º parágrafo do texto, é CORRETO afirmar 
que, 
 
A) após os anos 60, o povo brasileiro passou a ter vida mais longa e, por isso, a maioria 

dos brasileiros vive mais de 65 anos. 

B) até o início do século XX, a expectativa de vida da população brasileira ultrapassava a 
faixa etária dos 50 anos. 

C) no início do século XXI, a expectativa de vida do brasileiro pode ultrapassar a faixa 
etária dos 70 anos. 

D) num futuro próximo, a população de brasileiros idosos será maior que a de 
adolescentes. 

 
 

Questão 3 

Com base nas ideias apresentadas no 2º parágrafo, é CORRETO afirmar que 
 
A) a sociedade brasileira vem se preparando de forma positiva, ao longo dos anos, para 

ter uma velhice tranquila.  

B) as pessoas mais velhas costumam ter muita dificuldade para lidar com dinheiro e 
doenças próprias da velhice. 

C) o aumento da expectativa de vida da população mundial trouxe importantes 
transformações, nos âmbitos comportamental e científico, em vários lugares do 
mundo. 

D) os hábitos mais comuns, entre os idosos, para garantir uma velhice tranquila, são 
poupar dinheiro e cuidar da saúde. 
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Questão 4 

Com base nas informações apresentadas no 3º parágrafo, é CORRETO afirmar que 
 
A) aumentar o tempo de vida laborativa do cidadão, adiando sua aposentadoria, é 

recurso comum em vários países do mundo, dentre eles Estados Unidos e Japão,para 
equilibrar as contas da Previdência. 

B) chegar à terceira idade é um problema mundial, e tal condição interfere na vida 
profissional e social dos trabalhadores brasileiros e estrangeiros. 

C) discutir a respeito do atual déficit financeiro da Previdência, o qual será pago, quem 
sabe, por futuros trabalhadores, é preocupação constante dos políticos brasileiros. 

D) trabalhar, após os 60 anos de vida, faz bem às pessoas, pois isso traz equilíbrio e 
benefícios à sua saúde e, também à sua vida social e profissional. 

 
 

 

Questão 5 

Com base no texto, assinale a alternativa em que a expressão destacada na frase está 
corretamente interpretada entre colchetes. 
 
A)  “[...] é a maneira como as pessoas lidam com o dinheiro.” (linha 11) [LUCRAM]  

B) “Estima-se que, em um futuro breve, [...]”. (linhas 5-6) [SABE-SE] 

C) “Outra modificação importante [...] se deu na indústria farmacêutica.” (linhas 13-14) 
[OCORREU] 

D) “Para compensar o rombo, [...].” (linha 23) [FURO] 
 
 

 

Questão 6 

Considerando a colocação pronominal nas seguintes frases, assinale a alternativa em 
cuja frase o advérbio destacado exige a próclise do pronome se. 
 
A) “E o Brasil vem se preparando de forma adequada [...].” (linhas 7-8) 

B) “[...] que independe de fronteiras se deu na indústria farmacêutica.” (linhas 13-14) 

C) “[...] que nunca se poupou tanto quanto agora [...].” (linha 12) 

D) “[...] para que um se beneficiasse.” (linhas 20-21.) 
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Questão 7 

Com base no texto, assinale a alternativa em cuja frase está presente a ideia destacada 
entre colchetes. 
 
A) “Muita gente acha que esse equilíbrio é algo distante do cotidiano das pessoas, [...] 

mas ele não deve ser visto dessa forma.” (linhas 21-23) [OPOSIÇÃO] 

B) “Os indicadores mostram que nunca se poupou tanto dinheiro quanto agora, [...]”  
(linha 12) [CONCESSÃO] 

C) “[...] ou seja, oito contribuíam para que um se beneficiasse.” (linhas 20-21) 
[ALTERNÂNCIA] 

D) “Para compensar o rombo, em vários países, as pessoas estão sendo obrigadas a 
adiar a aposentadoria.” (linhas 23-24) [CONSEQUÊNCIA] 

 
 

 

Questão 8 

Com base no texto, assinale a alternativa em cuja frase o autor NÃO usou recursos de 
linguagem figurada. 
 
A) “Essas são as notícias positivas.” (linha 16)  

B) “No Brasil, essa discussão vem sendo empurrada com a barriga.” (linhas 27-28) 

C) “Para compensar o rombo, [...].” (linha 23) 

D) “Ocorre, no entanto, que, com o esticamento da terceira idade, [...].” (linha 17) 

 
 

 

Questão 9 

“Outra modificação importante que independe de fronteiras se deu na indústria 
farmacêutica.” (linhas 13-14) 
 
Considerando os termos sintáticos destacados nessa frase, é CORRETO afirmar que, 
nela, exercem, respectivamente, as funções de 
 
A) adjunto adnominal, objeto indireto e adjunto adverbial. 

B) adjunto adverbial, complemento nominal e objeto indireto. 

C) adjunto adnominal, adjunto adverbial e objeto indireto. 

D) adjunto adverbial, objeto indireto e complemento nominal. 
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Questão 10 

Com base no texto, assinale a alternativa em que a palavra destacada, no trecho da frase, 
é um pronome e exerce a função de sujeito. 
 
A) “E o Brasil vem se preparando de forma adequada [...].” (linhas 7-8) 

B) “[...] oito contribuíam para que um se beneficiasse.” (linhas 20-21) 

C) “Outra modificação importante que independe de fronteiras [...].” (linhas 13-14) 

D) “Vê-se que o país jovem já não está tão jovem assim.” (linhas 6- 7) 

 
 

Questão 11 

Considerando as seguintes frases transcritas do texto, assinale a alternativa em que, na 
frase, NÃO há correspondência entre o pronome destacado e o termo entre colchetes. 
 
A) “[...] com o esticamento da terceira idade, há uma falsa boa notícia que [...] revelará 

sua face negativa.” (linhas 17-18) [TERCEIRA IDADE] 

B) “[...] que em um futuro breve, os idosos formarão um grupo mais populoso que o de 
crianças.” (linhas 5-6) [GRUPO] 

C) “[...] que esse equilíbrio é algo distante do cotidiano das pessoas [...], mas ele não 
deve ser visto dessa forma.” (linhas 21-23) [EQUILÍBRIO] 

D) “[...] um brasileiro que chegasse aos 40 anos tinha menos de uma década de vida pela 
frente.” (linhas 1-2) [BRASILEIRO] 

 
 

 

Questão 12 

Assinale a alternativa em cuja frase se destacou uma forma verbal na voz ativa. 
 
A) “Estima-se que, em um futuro breve, os idosos formarão um grupo mais populoso 

[...].” (linhas 5-6) 

B)  “Adivinhe quem vai pagar a conta mais tarde.” (linha 28) 

C) “[...] essa discussão vem sendo empurrada com a barriga.” (linhas 27 e 28) 

D) “Vê-se que o país jovem já não está tão jovem assim.” (linhas 6-7) 
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Questão 13 

 “[...] que chegasse aos 40 anos [...].” (linhas 1-2) 

 “Adivinhe quem vai pagar a conta mais tarde.” (linha 28) 

 “[...] mas ele não deve ser visto dessa forma.” (linha 23) 

 “Ocorre, no entanto, que, com o esticamento da terceira idade, [...].” (linha 17) 

 
Considerando as formas verbais destacadas nas frases acima, é CORRETO afirmar que 
todas as formas  
 
A) estão conjugadas no mesmo tempo. 

B) estão flexionadas na mesma pessoa. 

C) estão empregadas no mesmo modo. 

D) estão empregadas na voz ativa. 

 
 

 

Questão 14 

“Segundo as estatísticas, até o início do século passado [...]”. (linha 1) 
 
A regra gramatical que justifica o acento gráfico na palavra destacada, nessa frase, NÃO 
é a mesma que justifica a acentuação na palavra 
 
A) “equilíbrio”.  

B) “indústria”. 

C) “países”. 

D) “vários”. 
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Questão 15 

Leia os seguintes trechos transcritos do texto. 
 

 “Até a década de 60, para cada brasileiro aposentado [...].” (linhas 19-21) 

 “Nos Estados Unidos, o projeto é fazer o cidadão trabalhar [...].” (linhas 24-25) 

 “[...] ou seja, oito contribuíam para que um se beneficiasse.” (linhas 20-21) 

 “Para compensar o rombo, [...].” (linha 24) 

 
Considerando o uso da pontuação nesses trechos, é CORRETO afirmar que, neles, o 
uso da vírgula se justifica 
 
A) pela mesma razão em dois deles. 

B) pela mesma razão em três deles. 

C) pela mesma razão nos quatro trechos. 

D) por razões diferentes nos quatro trechos. 
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Conhecimentos Gerais 
 

Questão 16 

“Não há cidadania sem democracia” (Gadotti, 2006, p.67). 
 
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I relacionando alguns direitos do 
cidadão para o exercício da cidadania à modalidade a qual se refere. 
 
         COLUNA I                                                COLUNA II 
 
1. Direitos Civis 

2. Direitos Sociais 

3. Direitos Políticos 

(     ) liberdade de expressão, de voto. 

(     ) segurança e locomoção. 

(     ) trabalho, salário justo,saúde,educação, habitação 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA. 
 
A) (3) (1) (2) 

B) (2) (1) (3) 

C) (1) (3) (2) 

D) (3) (2) (1) 

 
 

Questão 17 

“O relevo da região de Lagoa Santa caracteriza-se pelo predomínio de rochas calcárias 
que apresentam grande capacidade de conservação de fósseis. A água das chuvas e dos 
rios, ao entrar em contato com estas rochas, inicia um processo de dissolução que origina 
grutas e cavernas” (Gonçalves, F. 12, 2004, p.15). 
 
A ciência que estuda as grutas chama-se 
 
A) arqueologia 

B) espeleologia 

C) geomorfologia 

D) paleontologia                  
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Questão 18 

Sobre as pinturas rupestres, é INCORRETO afirmar que 
 
A) a ciência que estuda as pinturas rupestres e outros vestígios deixados pelos seres 

humanos é a paleontologia. 

B) a degradação dessas pinturas impede que esses vestígios sejam apreciados e 
estudados. 

C) são importantes fontes para o conhecimento da vida de nossos antepassados. 

D) são sinais ou figuras pintados em rochedos e paredes de cavernas. 
 
 
 

Questão 19 

É INCORRETO afirmar que a globalização caracteriza-se pela 
 
A) aceleração das transações econômicas, envolvendo mercadorias, capitais e 

aplicações financeiras que ultrapassam as fronteiras nacionais. 

B) crescente difusão de valores políticos e morais em escala universal. 

C) expansão dos fluxos de informações que atingem todos os países afetando 
empresas, indivíduos e movimentos sociais. 

D) forma como afeta todos os países igualitariamente manifestando-se com a mesma 
velocidade nas várias dimensões da vida coletiva. 

 

 

Questão 20 

Segundo a Lei Orgânica do Município de Lagoa Santa, depende de lei, EXCETO 
 
A) a definição do regime jurídico único dos servidores públicos. 

B) a previsão do prazo de validade do concurso público. 

C) os requisitos para preenchimento de cargo ou emprego públicos. 

D) a definição da natureza comissionada de cargo público. 
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Questão 21 

Conforme prevê a Constituição da República, é CORRETO afirmar, sobre a fiscalização 
do Município, que 
 
A) é exercida exclusivamente pelo Poder Executivo Municipal mediante sistemas de 

controle interno. 

B) é exercida pelo Tribunal de Contas da União. 

C) qualquer contribuinte poderá examinar as contas do Município e questionar sua 
legitimidade. 

D) o controle externo é exercido pelo Tribunal de Contas do Estado com o auxílio da 
Câmara Municipal 

 
 
 

Questão 22 

Em virtude de aprovação em concurso público, Tício é nomeado para cargo público da 
administração pública do Município de Lagoa Santa.  
 
Na hipótese, é CORRETO afirmar  
 
A) que Tício será submetido a estágio probatório de três anos prorrogável por igual 

período. 

B) que, durante o estágio probatório, Tício deverá ser avaliado pelo menos uma vez a 
cada seis meses. 

C) que a conveniência da confirmação de Tício no cargo será apurada exclusivamente 
segundo as regras e critérios estabelecidos na Constituição da República. 

D) que o desempenho de Tício no estágio probatório será objeto de avaliação gerencial e 
também de autoavaliação. 
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Questão 23 

Analise as seguintes afirmativas referentes às políticas públicas. 
 

I.  Para promover o bem-estar da sociedade, o Estado necessita desenvolver uma 
série de ações e atuar diretamente em diferentes áreas. 

II.  São as totalidades de ações, metas e planos que os governos nacionais, estaduais 
ou municipais traçam para alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público. 

III.  O bem-estar da sociedade é sempre definido pela sociedade e, não, pelo governo. 

IV.  As demandas da sociedade são apresentadas aos dirigentes públicos por meio de 
grupos organizados no que se denomina Sociedade Civil Organizada (SCO). 

 
A partir da análise, pode-se concluir que estão CORRETAS apenas as afirmativas 
 
A) III e IV. 

B) II, III e IV. 

C) I, II e III. 

D) I, II e IV. 

 

 

Questão 24 

 “Aos grupos que integram o Sistema Político, apresentando reivindicações que serão 
transformadas em Políticas Públicas, denominamos de Atores”. (SEBRAE) 
 
Fazem parte dos atores privados, EXCETO 
 
A) a imprensa. 

B) o funcionalismo público. 

C) os centros de pesquisa. 

D) os sindicatos de trabalhadores. 

 
 

Questão 25 

“É impossível para os atores públicos concentrarem suas atenções e atenderem a todos 
os problemas existentes em uma sociedade, dado que estes são abundantes e os 
recursos necessários para solucioná-los, escassos”. (SEBRAE) 
 
O processo de definição da lista de principais problemas da sociedade é chamado de 
 
A) Avaliação. 

B) Formação de Agenda. 

C) Implementação. 

D) Processo de Tomada de Decisão. 
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Conhecimentos Específicos  
 

Questão 26 

O art. 5º da Constituição Federal de 1988 determina que “[...] todos são iguais perante a 
lei, sem distinção de qualquer natureza”. 
 
Analise as seguintes afirmativas relativas aos direitos e garantias individuais e assinale 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 
 
(    ) A manifestação do pensamento é livre, garantido o direito ao anonimato. 

(    ) Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, exceto aqueles em 
situação de vulnerabilidade social. 

(    ) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 
de lei. 

(    ) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA. 
 
A) (F) (F) (V) (V) 

B) (F) (V) (F) (F) 

C) (V) (F) (F) (V) 

D) (V) (V) (V) (F) 
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Questão 27 

A fim de garantir “[...] aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”, o 
legislador da Constituição de 1988 garantiu a gratuidade de alguns serviços. 
 
Com base no texto constitucional, analise as seguintes afirmativas e assinale com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 
 
(    ) A certidão de óbito será gratuita para os reconhecidamente pobres, na forma da 

lei. 

(    ) A certidão de paternidade será gratuita para os reconhecidamente pobres, na 
forma da lei. 

(    ) O registro civil de nascimento será gratuito para os reconhecidamente pobres, na 
forma da lei. 

(    ) O registro civil da partilha de bens será gratuito para os reconhecidamente pobres, 
na forma da lei. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA. 
 
A) (F) (F) (F) (V) 

B) (F) (V) (F) (V) 

C) (V) (F) (V) (F) 

D) (V) (V) (V) (F) 

 
 

Questão 28 

O Código Tributário do Município de Lagoa Santa prevê a cobrança de taxas.  
 
Considerando os fundamentos legais instituídos no Código Tributário do Município de 
Lagoa Santa para a cobrança de taxas municipais, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Dentre as taxas que fazem parte do sistema tributário do município não podem 

constar taxas vinculadas ao exercício regular do poder de polícia. 

B) Serviços divisíveis são aqueles suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de 
cada um dos seus usuários. 

C) Serviços específicos são aqueles que podem ser destacados em unidades autônomas 
de intervenção, de utilidade ou de necessidade públicas. 

D) Taxas vinculadas à utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e 
divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, fazem parte do sistema 
tributário municipal. 
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Questão 29 

O Código Tributário do Município de Lagoa Santa, em seu artigo 122, concedeu isenções 
das Taxas de Licença e de Fiscalização.  
 
Em relação à lista de isenções instituídas no Código Tributário do Município de Lagoa 
Santa, é INCORRETO afirmar que foi concedida isenção 
 
A) a todos os órgãos da administração direta, autarquias e fundações federais, estaduais 

e municipais. 

B) a todos os templos de qualquer culto. 

C) a todos os vendedores ambulantes de jornais e revistas. 

D) a todos os profissionais autônomos isentos ou não do ISSQN. 
 
 
 

Questão 30 

Conforme o artigo 166 do Código Tributário do Município de Lagoa Santa, “A Taxa de 
Licença para Publicidade (TLP) tem como fato gerador o licenciamento obrigatório para a 
instalação de qualquer instrumento para divulgação de publicidade ou mensagem, nas 
vias e logradouros públicos ou em locais expostos ao público”. Por sua vez, o artigo 168 
dispensou diversos instrumentos de publicidade do licenciamento, portanto, do 
pagamento da taxa e da emissão do alvará.  
 
Em relação aos instrumentos dispensados, é CORRETO afirmar que 
 
A) a sinalização de trânsito, orientação de pedestres e denominação de logradouros que 

não contenham publicidade acoplada estão dispensadas do licenciamento. 

B) a denominação e numerações das edificações não estão dispensadas do 
licenciamento. 

C) a divulgação de informações publicitárias vinculadas ao exercício da profissão de 
intermediário financeiro estão dispensadas do licenciamento. 

D) as divulgações internas de lojas, escritórios, cinemas, teatros, casas de espetáculos e 
hall de shopping-centers e centros comerciais não estão dispensadas do 
licenciamento. 
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Questão 31 

Nos termos do Código Tributário do Município de Lagoa Santa, em relação à Taxa de 
Serviços de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos (TCRS), instituída no 
artigo 124 do citado Código, assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
A) A Taxa de Serviços de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos (TCRS) 

abrange os serviços de coleta, remoção, tratamento e destinação de resíduos sólidos 
perigosos, resíduos especiais, resíduos de saúde, resíduos ou detritos industriais, 
resíduos de construção, galhos de árvores e a retirada de entulhos e resíduos 
similares aos aqui citados. 

B) A Taxa de Serviços de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos (TCRS) 
tem como fato gerador a utilização efetiva ou potencial do serviço público de coleta, 
remoção, transporte, tratamento ou destinação final de resíduos sólidos, prestados ao 
contribuinte ou postos à sua disposição, sejam os serviços utilizados em conjunto ou 
isoladamente. 

C) A Taxa de Serviços de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos (TCRS) 
será devida anualmente podendo ser lançada de ofício pela autoridade competente e 
cobrada em conjunto com o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 
(IPTU) ou na forma e prazos previstos em regulamento. 

D) Os serviços relativos à Taxa de Serviços de Coleta, Remoção e Destinação de 
Resíduos Sólidos (TCRS) poderão ser prestados ao contribuinte ou postos à sua 
disposição pelo Município diretamente ou por meio de autorizatários, permissionários, 
concessionários ou contratados. 
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Questão 32 

O código de Posturas do Município de Lagoa Santa estabelece diretrizes para a 
produção, comércio e consumo de gêneros alimentícios. 
 
Analise as seguintes afirmativas e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas. 
 
(    ) Conforme determina o Código de Posturas, é proibido vender ou expor à venda, 

em qualquer época do ano, frutas verdes, podres ou mal amadurecidas, bem como 
legumes deteriorados, sob pena de multa, apreensão e inutilização dos mesmos. 

(    ) Conforme determina o Código de Posturas, os edifícios, utensílios e vasilhames 
das padarias, hotéis, cafés, restaurantes, confeitarias e demais estabelecimento 
onde se fabriquem ou vendam gêneros alimentícios, serão conservados sempre 
com o máximo asseio e higiene, de acordo com as exigências do regulamento 
sanitário do estado. 

(    ) Conforme determina o Código de Posturas, nos salões de barbeiros e 
cabeleireiros, todos os utensílios utilizados ou empregados no corte e penteado 
dos cabelos e da barba deverão ser esterilizados antes de cada aplicação, sendo 
obrigatório o uso de toalhas e golas individuais. 

(    ) Conforme determina o Código de Posturas, o fabricante de bebidas ou de 
quaisquer produtos alimentícios que empregar substância ou processos nocivos à 
saúde pública perderá os produtos fabricados ou em fabricação, os quais serão 
inutilizados. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA. 
 
A) (F) (F) (V) (F) 

B) (F) (V) (V) (V) 

C) (V) (F) (F) (F) 

D) (V) (V) (V) (V) 
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Questão 33 

Em conformidade com o Código de Posturas do Município de Lagoa Santa, em relação à 
moralidade e ao sossego público, é CORRETO afirmar que 
 
A) são permitidos aos munícipes os banhos nos rios, nos córregos e nas lagoas do 

município, inclusive, na lagoa Santa. 

B) é permitido ao munícipe designar locais públicos para banhos ou esportes náuticos, 
devendo as pessoas, que neles tomarem parte, apresentarem-se em trajes 
apropriados e de modo decente. 

C) não é permitida a permanência de pessoas, em trajes de banho, nas ruas e praças da 
cidade. 

D) não é permitido às casas de comércio próximas aos locais de banho público expor em 
suas vitrinas, sem a prévia autorização do município, gravuras, livros ou escritos. 

 
 

Questão 34 

Em conformidade com o Código de Posturas do Município de Lagoa Santa, em relação 
aos divertimentos públicos, é INCORRETO afirmar  
 
A) que divertimentos públicos são os que se realizarem nas vias públicas, ou em recinto 

fechado, de livre acesso ao público, mediante pagamento, ou não, de entrada. 

B) que, durante os festejos carnavalescos, é expressamente proibido apresentar-se com 
fantasias indecorosas, ou atirar água ou outra substância que possa molestar os 
transeuntes. 

C) que, em todos os teatros, circos ou salas de espetáculos serão reservados quatro 
lugares destinados às autoridades policiais e municipais encarregadas da 
fiscalização. 

D) que, nos templos e igrejas de qualquer culto, as portas e os corredores para o exterior 
serão amplos e livres de grades, móveis ou quaisquer objetos que possam dificultar a 
retirada rápida do público, em caso de emergência. 
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Questão 35 

Analise as seguintes afirmativas relativas ao trânsito público instituídas no Código de 
Posturas do Município de Lagoa Santa e assinale com V as verdadeiras e com F as 
falsas. 
 
(    ) Nas ruas da cidade, das vilas e dos povoados do Município de Lagoa Santa é 

absolutamente proibido conduzir animais ou veículos de tração animal em 
disparada. 

(    ) Nas ruas da cidade, das vilas e dos povoados do Município de Lagoa Santa é 
permitido conduzir ou conservar animais sobre os passeios. 

(    ) Nas ruas da cidade, das vilas e dos povoados do Município de Lagoa Santa é 
absolutamente proibido domar animais ou fazer provas de equitação. 

(    ) Nas ruas da cidade, das vilas e dos povoados do Município de Lagoa Santa é 
permitido amarrar animais em postes, árvores, grades ou portas. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA. 
 
A) (F) (F) (V) (V) 

B) (F) (V) (F) (F) 

C) (V) (F) (V) (F) 

D) (V) (V) (F) (V) 
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Questão 36 

O Código de Posturas do Município de Lagoa Santa adota definições relativas à 
terminologia usada em referência aos cemitérios públicos. 
 
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I fazendo a relação entre o termo e sua 
definição conforme terminologias e definições adotadas no Código de Posturas. 
 
        COLUNA I                                            COLUNA II 
 
1. Sepultura  

2. Carneiro 

3. Baldrame 

4. Nicho 

(    ) Alicerce de alvenaria para suporte de uma lápide. 

(    ) Cova com as paredes laterais revestidas de tijolo ou material 
similar, tendo, internamente, o máximo de 2,50m de 
comprimento por 1,25m de largura; o fundo será sempre 
constituído pelo terreno natural. 

(    ) Cova funerária aberta no terreno com as seguintes dimensões 
– Para adultos, 2m de comprimento por 0,75 de largura e 
1,70m de profundidade, para infantis, 1,50m x 1,70m 
respectivamente. 

(    )  Compartimento do columbário para depósito de ossos. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA.  
 
A) (3) (1) (4) (2)  

B) (3) (2) (1) (4) 

C) (2) (4) (3) (1)  

D) (2) (1) (3) (4) 

 
 
 

Questão 37 

A Lei Orgânica do Município de Lagoa Santa identifica diversas responsabilidades do 
Município no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).  
 
Em relação às competências municipais relativas à gestão do serviço de saúde, é 
INCORRETO afirmar que compete ao município 
 
A) a adoção de rígida política de fiscalização e controle de endemias. 

B) a promoção gratuita de cirurgia interruptiva de gravidez, nos casos permitidos por lei, 
pelas unidades do sistema público de saúde. 

C) o controle dos serviços especializados em segurança e medicina do trabalho. 

D) o planejamento, direção, controle e avaliação periódica das ações de saúde 
disponibilizadas pelo Estado em favor do município. 
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Questão 38 

A Lei Orgânica do Município de Lagoa Santa lista as competências privativas do 
Município.  
 
Em relação às matérias que se constituem em competências municipais privativas do 
Município, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Elaborar e executar o plano diretor. 

B) Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, inclusive a Taxa pela Utilização 
Potencial do Serviço de Extinção de Incêndio - Taxa de Incêndio. 

C) Organizar e prestar serviços públicos de transporte coletivo de passageiros, 
diretamente ou sob regime de concessão. 

D) Promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do 
uso, parcelamento e ocupação do solo urbano. 
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Questão 39 

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Lagoa Santa enumera as formas de 
provimento dos cargos públicos e adota definições para cada uma das formas elencadas. 
 
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I fazendo a relação entre a forma de 
provimento e sua definição, conforme terminologias e definições adotadas no Estatuto dos 
Servidores. 
 
         COLUNA I                                            COLUNA II 
 
 
1. Readaptação 

2. Nomeação 

3. Reintegração 

4. Reversão 

(    ) Ato pelo qual se formaliza a primeira investidura do 
servidor em cargo público, o qual se completa com a 
posse e o exercício. 

(    ) Reingresso no serviço público municipal do servidor 
estável demitido. 

(    ) Retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez 
quando, por junta médica oficial, forem declarados 
insubsistentes os motivos da aposentadoria. 

(    )  Investidura do servidor em cargo de atribuições e 
responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha 
sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em 
inspeção médica oficial. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA.  
 
A) (2) (1) (4) (3)  

B) (3) (2) (1) (4) 

C) (2) (3) (4) (1)  

D) (4) (1) (3) (2) 
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Questão 40 

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Lagoa Santa estabelece que todo 
concurso público será precedido de ampla divulgação e publicidade de suas normas 
regulamentadoras, regras e instruções, em órgão oficial de imprensa ou em jornal de 
grande circulação no Município.  
 
Em relação aos fatores condicionantes à realização de concurso público, é INCORRETO 
afirmar que 
 
A) a previsão de suporte orçamentário é fator condicionante à realização de concurso 

público. 

B) a autorização da Câmara dos Vereadores é fator condicionante à realização de 
concurso público. 

C) a necessidade administrativa, devidamente demonstrada e justificada é fator 
condicionante à realização de concurso público. 

D) a existência de cargos vagos é fator condicionante à realização de concurso público. 
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