
CONCURSO PÚBLICO 

MUNICÍPIO DE LONTRAS-SC 

AGENTE FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 

                                       ENSINO MÉDIO 

                               CADERNO DE PROVAS 

 

Nome: Assinatura: Nº da inscrição 

   
 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

01 – PREPARAÇÃO PARA O INÍCIO DA PROVA 

A) Em cima da carteira você deve ter apenas a caneta, lápis, borracha, o caderno de provas e o cartão resposta; poderá 

também ter copo ou garrafa de água. Bolsa, aparelhos eletrônicos, relógio, devem ser colocados no chão. 

B) Confira o Caderno de Provas que você recebeu e veja se é a prova para o cargo que se inscreveu e se está completa, 

com todas as folhas colocadas na ordem correta.  Confira também o Cartão Resposta. Verifique se tem o seu nome e se 

o número de inscrição está correto. 

C) A prova contém 30 perguntas com questões objetivas, com 04 alternativas de resposta, sendo apenas uma delas a 

CORRETA. 

02 – COMO FAZER A PROVA 

A) Somente inicie a prova no momento em que receber a autorização da equipe de fiscalização.  

B) Somente preencha o Cartão Resposta depois de ter todas as questões respondidas e assinaladas no Caderno de 

Provas.  

C) O Caderno de Provas poderá ser rasurado e feitas todas as anotações que você precisar. Mas o Cartão Resposta não 

poderá ser alterado ou conter rasuras. 

D) Para o preenchimento do Caderno de Provas você poderá utilizar lápis e borracha. 

E) Para o preenchimento do Cartão Resposta você deverá utilizar caneta esferográfica de cor azul ou preta. 

F) Em sendo o Cartão Resposta, de LEITORA ÓTICA, o espaço para assinalar a resposta (retângulo) deverá ser totalmente 

preenchido, a exemplo do Cartão de Loteria (mega-sena). 

G) Depois do preenchimento do Cartão Resposta, entregue-o, juntamente com o Caderno da Prova, à Equipe de 

Fiscalização. 

H) A prova terá a duração de três horas. 

03 – É TERMINANTEMENTE PROIBIDO 

A) Falar com outros candidatos durante a prova. 

B) Retirar-se da sala sem acompanhamento de um dos fiscais. 

C) Entregar o Caderno de Provas e se retirar da sala, antes de 1 (uma) hora após o início da prova. 

   

Transcreva abaixo as suas respostas, 

dobre na linha pontilhada e destaque cuidadosamente 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
01- Em qual das alternativas abaixo a separação 
silábica está ERRADA:  
A)  Sub-ma-ri-no 
B)  Ad-je-ti-vo 
C)  E-cli-pse         
D)  Rap-to 
 
02- Dentre as palavras relacionadas abaixo, indique 
a que esta escrita de forma INCORRETA: 
A)  Sujestão           
B)  Alforje 
C)  Ultraje   
D)  Berinjela 
 
03- As palavras que designam os seres são: 
A)  Verbo 
B)  Substantivo              
C)  Adjetivo  
D)  Advérbio  
 
04- A leitura CORRETA do número 661 é: 
A)  Seissentos e sessenta e um 
B)  Seissentos e secenta e um     
C)  Seiscentos e sessenta e um                   
D)  Seissentos e sesenta e um 
 
05- Na frase “A família chamou o médico”, o verbo 
CHAMOU é: 
A)  Transitivo indireto 
B)  Intransitivo  
C)  Transitivo direto e indireto 
D)  Transitivo direto 

 
MATEMÁTICA 

 
06- O resultado da operação de subtração entre (25) 
- (-25) - (25), resulta em: 
A)  75 
B)  50 
C)  25                
D)  0 
  
07- Determinar o número de vezes que o algarismo 
4 aparecerá quando se escreve de 1 até 327: 
A)  62 
B)  63             
C)  65 
D)  44 
 

08- Sendo a seguinte divisão 16,8 temos: 
A)  0,30 
B)  0,003           
C)  0,03          
D)  0,024 

 
09- A transformação da velocidade de 180 km/h 
para m/s, resulta em: 
A)  36 m/s 
B)  50 m/s            
C)  45 m/s 
D)  90 m/s 

 
10- Um pai deu 5 laranjas a cada filho e ficou com 30 
laranjas. Se tivesse dado 7 laranjas a cada um, teria 
ficado com apenas 4 laranjas. Calcule o número de 
filhos: 
A)  15  
B)  10 
C)  6 
D)  13     
 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
 
11- A atual Prefeita de Lontras, Martina  é filiada ao: 
A)  PMDB 
B)  PT 
C)  PSD     
D)  PSDB 
 
12- Qual destes municípios NÃO faz divisa com 
Lontras: 
A)  Apiuna 
B)  Ibirama 
C)  Rio do Sul 
D)  Vida Ramos     
 
13- Segundo o IBGE a população de Lontras é de: 
A)   12.248 hab. 
B)   11.248 hab. 
C)   10.248 hab.  
D)  15.248 hab. 
 
14-  O Município de Lontras tem: 
A)  190 km2 
B)   290 km2 
C)   182 km2 
D)  198 km2   
 
15-  O nome do Vice Presidente da República é: 
A)   Itamar Franco 
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B)   Michel Temer    
C)   Paulo Bernardo 
D)   José Sarney 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
16-  Quem é o Fiscal de Obras de Postura: 
A) O servidor do efetivo designado para executar as 
funções de Agente Fiscal 
B) Qualquer servidor contratado pelo município 
C) O servidor que faz as modificações determinadas 
por leis 
D) O servidor responsável pelo lançamento de taxas 
relativas a obras 
 
17- Que postura deve ter o fiscal de Obras e Postura 
municipal: 
A) Ser graduado em Administração, Ciências 
Contábeis e Economia ou Direito 
B) Autuar todas as obras irregulares 
C) Atuar com eficiência para o cumprimento da Lei 
D) Aumentar a receita do município pelas autuações 
 
18- Das opções abaixo escolha a proposição que 
NÃO é infração: 
A)  Paralisação da obra por falta de engenheiro 
B)  Responsável técnico 
C)  Habite-se 
D)  Falta de alvará de licença 
 
19- Sobre fiscal de obras e postura é CORRETO dizer: 
A) Ao fiscalizar uma obra irregular deve autuar quem 
esta trabalhando nela. 
B) O fiscal pode receber valores do contribuinte para 
pagamento de taxas relativas às obras que fiscalizar. 
C) O fiscal de postura é o servidor municipal que 
fiscaliza as obras para conferir se a obra esta de 
acordo com o projeto apresentado a prefeitura  
D) O fiscal de postura trabalha na prefeitura para a 
comunidade. 
 
20- Quais penalidades acontecem decorrente de 
irregularidades que o fiscal de obras e postura nota 
durante a fiscalização:  
A)  Embargo e Multa 
B)  Notificação para tombamento e interdição 
C)  Notificação ao Chefe da Obra ou engenheiro 
D) Notificação a todos os operários quando não 
encontrado o proprietário 
 
 

21- Das atribuições abaixo, qual é obrigatória a sua 
existência nas obras que um fiscal de obras e 
postura fiscaliza: 
A)  Sala de recepção caçamba de entulho e materiais 
B)  Depósitos de materiais caçamba para entulhos, 
proteção de transeuntes 
C) Escritório para elaboração de projetos 
D) Contrato com empreiteiros e operários 
 
22)  Qual atribuição abaixo compete ao fiscal de 
postura: 
A) Fiscalizar a utilização de materiais escolares. 
B) Manter a ordem quando houver tumulto em vias 
públicas  
C) Fiscalizar o cumprimento das normas legais de 
uso, ocupação e parcelamento do solo, calçadas e 
vias públicas 
D) Detenção de pessoas envolvidas com obras 
embargadas 
 
23) Compete ao Fiscal de Obras e Posturas 
Municipal as seguintes tarefas: 
A) Fiscalizar vendedores ambulantes se tem a devida 
licença 
B) Fiscalizar o correto manuseio das piscinas públicas 
C) Notificar/ Intimar a pessoa responsável para que 
removam dos passeios públicos, materiais, entulhos, 
bens e objetos 
D) Notificar os proprietários de estabelecimentos 
para que não coloquem mesas e cadeiras nas 
calçadas 
 
24-  É necessário ter licença da prefeitura para: 
A) Criação de legislação nova que beneficie os 
maiores construtores 
B) Demolição de casas, garagem 
C) Depositar entulhos na rua 
D) Instalação de mobiliários, tais como bancos e 
caixas de papéis usados 
 
25- Das opções abaixo qual NÃO é um principio do 
processo administrativo: 
A)  Isonomia 
B)  Oficialidade 
C)  Verdade material 
D)  Legalidade objetiva 
  
26- Segundo Roberto Tauil (CONSULTOR 
MUNICIPAL) a Fiscalização de Postura abrange 
outras atribuições. Das proposições abaixo qual 
delas NÃO é uma das várias tarefas de um Fiscal de 
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Postura: 
A)  Autorização de estabelecimentos comerciais, 
industriais 
B) Vistoriar a ocupação de espaços públicos em 
eventos, shows, parques e circos 
C) Controle de mercados públicos, feiras e 
abatedouros 
D) Notificação a estabelecimentos comerciais por 
utilizar o passeio público com bens ou móveis 
 
27- Alvará de licença não é uma taxa. Sendo assim 
de quem é a responsabilidade da fiscalização: 
A) Fazendária 
B) Educacional 
C) Sanitária 
D) Legislativo 
 
28- Dos itens abaixo qual é o de responsabilidade do 
Fiscal de Obras: 
A) Serviço de vigilância eletrônica (telealarme, linha 
especial de emergência) 
B)  Checar se toda a documentação necessária para a 
obra que fiscaliza está completa analisar dados, e 
tomar as decisões necessárias caso haja 
irregularidades 
C) Serviço de ronda programada em unidades 
familiares, comerciais, industriais, para detectar 
obras em andamento 
D) Serviços de monitoramento externo através de 
câmara de vídeo em unidades familiares, comerciais, 
industriais e bancárias para encontrar obras 
clandestinas 
 
29- O Fiscal de Obras e Posturas Municipal devera 
ter conhecimento em: 
A)  Contabilidade e Administração 
B)   Direito tributário e Administração 
C)   Técnicas em edificação e Contabilidade 
D) Legislação e Técnicas em edificação 
  
30- Das proposições abaixo é CORRETO dizer que é 
função do Agente Fiscal de Obras e Posturas: 
A) Lançar taxas, impostos e contribuição de melhoria 
B) Mencionar claramente a capitulação da legislação 
que deu origem à infração 
C) Fiscalizar, autuar quando necessário e fazer 
relatórios. 
D) Medir todas as obras mesmo com alvará de 
construção  
 

 




