
CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE VIDEIRA - SC 

CARGO: FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 

 NÍVEL: SUPERIOR 

CADERNO DE PROVAS 

 

Nome: Assinatura: Nº da inscrição 

   
 

 

Antes de iniciar a prova leia com atenção as orientações 

 
 

01 – PREPARAÇÃO ANTES DE INICIAR A PROVA 

A) Em cima da carteira Você deverá ter apenas o Caderno de Prova, Cartão resposta, caneta, 

lápis; poderá também ter garrafa ou copo de água.  

B) Objetos como bolsa, carteira com documentos, celular, relógio, deverão ser colocados no 

chão. O Celular também deverá ser desligado. 

C) Muito importante: confira se o seu Caderno de Prova é do cargo que Você se inscreveu. O 

nome do cargo está no cabeçalho desta folha. Confira também o seu Cartão Resposta. Nele 

deverá estar constado o seu nome, cargo e o número de inscrição. 

 

02 – COMO FAZER A PROVA 

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

B) Leia com muita atenção cada pergunta. Assinale as respostas primeiramente no Caderno de 

Prova. Preencha o Cartão Resposta somente no final, depois de revisar as respostas. 

Importante: o Caderno de Prova poderá ser utilizado para fazer cálculos, anotações e poderá 

conter rasuras. 

C) O Cartão Resposta deverá ser preenchido de forma idêntica ao cartão de loteria. O espaço do 

retângulo deve ser totalmente preenchido, com caneta esferográfica azul ou preta. 

D) Questões que Você acha que contém erros: Você poderá entrar com RECURSO de acordo 

com a forma estabelecida no Edital. Depois de entregar a prova e se retirar da sala Você poderá 

fazer contato com a equipe de Coordenação e informar o Cargo e o número da questão que, na 

sua opinião, contém erro. 

 

03 – PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA 

A) O Cartão Resposta tem dois espaços distintos. O primeiro, com 5 linhas para Você preencher o 

número de sua inscrição. O segundo com o número de questões para Você preencher a 

alternativa correta de cada uma das perguntas. 
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B) Como preencher o seu número de inscrição no Cartão: O seu número de inscrição contém 5 

algarismos e cada uma das 5 linhas contém algarismos de 0 (zero) a 9. Então o primeiro número 

de sua inscrição (da esquerda para a direita) deverá ser preenchido na primeira linha. O segundo 

número de sua inscrição na segunda linha, e assim até o quinto. 

C) Como preencher as alternativas corretas de cada uma das perguntas: O Cartão contém o 

espaço com o número da questão e retângulos com as 4 alternativas de resposta (A,B,C,D). 

Então, preencha o retângulo correspondente a alternativa de cada questão que Você escolheu 

como a CORRETA. 

Importante: depois de preenchida a alternativa de cada questão não poderá ser alterada. 

 

04 – ENTREGA DA PROVA E CARTÃO RESPOSTA 

A) Concluído o preenchimento do Cartão Resposta Você deverá entregá-lo, juntamente com o 

Caderno de Prova para a equipe de fiscalização; 

B) Não esquecer de colocar o seu nome, assinatura e número de inscrição na Folha de 

Orientações. 

C) Importante: o Cartão Resposta deverá ser entregue devidamente assinado. 

 

05 – LEMBRETES: É PROBIDO AOS CANDIDATOS: 

A) Falar com outros candidatos durante a prova 

B) Fazer comentários sobre questões em voz alta. Em havendo dúvida chamar o fiscal. 

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

D) Retirar-se da sala com o Celular. 

E) Entregar o Caderno de Provas e o Cartão Resposta, antes de 1 hora do horário de início da 

Prova. 

 

ESTE ESPAÇO VOCÊ PODERÁ UTILIZAR PARA ANOTAR AS RESPOSTAS DAS QUESTÕES E LEVA-

LO CONSIGO. 

(dobre na linha pontilhada e destaque com cuidado) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Texto de Mailson da Nóbrega (publicado na Revista 

Veja). 

A doença holandesa e a punição do sucesso 

 

Tem-se afirmado que o Brasil pegou a doença 

holandesa, ou seja, o efeito de descobertas ou 

aumento de preços de recursos naturais, que 

valorizam a taxa de câmbio e por isso acarretam a 

desindustrialização. A idéia foi criada pela revista The 

Economist em 1977, inspirada no surgimento das 

reservas de gás na Holanda. Pesquisas acadêmicas 

comprovaram que ocorre a valorização cambial, mas 

não ficou claro se tal doença causa desindustrialização 

ou redução do crescimento econômico. Na Holanda, o 

boom da exportação de gás valorizou a taxa de 

câmbio. Ao mesmo tempo a indústria têxtil de 

vestuário praticamente desapareceu e a produção de 

veículos e navios diminuiu. Foi daí que veio a tese da 

doença holandesa. Mas, seguindo José Alexandre 

Scheickmann, “o desempenho da indústria holandesa 

nas décadas de 70 e 80 não foi muito diferente 

daquele da Alemanha ou da França, parceiros 

comerciais que compartilhavam muitas das outras 

características da Holanda, mas que não se 

beneficiaram de descobertas de recursos naturais. 

No Brasil, diz-se que a valorização cambial decorrente 

da expansão das exportações de commodities 

evidenciaria a tese da doença holandesa e da 

desindustrialização. Nada disso tem comprovação. Em 

sua tese de doutoramento em economia pela USP 

(2009), Cristiano Ricardo Siqueira de Souza mostrou 

que a indústria cresceu 38,8% entre 1999 e 2008, 

apesar da valorização cambial. Na maior parte do 

período, o emprego industrial cresceu mais do que o 

de serviços. A observação de diversas variáveis ligadas 

ao crescimento de produção, emprego, produtividade 

e salário não mostrou evidências claras de possíveis 

sintomas da doença holandesa no Brasil. Os ganhos no 

comércio exterior foram, de fato, uma das principais 

fontes de valorização cambial. Tais ganhos vieram da 

maior demanda da China e de outros mercados 

emergentes por commodities e da grande  

competitividade do Brasil, derivada dos avanços em 

tecnologia tropical e de extração e transporte de 

minérios, da estabilidade macroeconômica e da 

melhoria da gestão. 

 

Questões sobre o texto: 

 

01- Ao autor, Mailson da Nóbrega, analisa a 

comparação que analistas fazem do atual momento 

da economia brasileira com o que ocorreu na 

Holanda, com a descoberta do gás, e que foi 

chamado de doença holandesa. Então, assinale a 

alternativa que não corresponde as afirmações do 

autor no texto: 

A) A valorização cambial ocorreu na Holanda e ocorre 

também no Brasil 

B) No Brasil a valorização cambial, teve os ganhos do 

comércio exterior como uma das principais causas. 

C) As pesquisas comprovam que a tal doença causa a 

desindustrialização no país    

D) Não existem comprovações de possíveis sintomas 

da doença holandesa no Brasil 

 

02- O texto diz que os ganhos obtidos pelo Brasil no 

comércio internacional advêm, entre outros fatores, 

pela grande demanda por commodities. Então, 

commodities significam: 

A) Apenas os produtos derivados do agronegócio 

B) Apenas as matérias primas derivadas de minérios 

C) As matérias primas como soja, e minérios como 

alumínio, aço e outros   

D) Além das matérias primas também materias de 

informática e peças de automóveis 

 

03- O estudo feito por Cristiano Ricardo Siqueira de 

Souza demonstrou: 

A) Algumas variáveis ligadas ao crescimento 

econômico mostram evidências de possíveis 

sintomas da doença holandesa no Brasil 

B) Que o crescimento dos salários foi maior no setor 

industrial 

C) Que a indústria cresceu mais do que o setor de 

serviços 

D) Que a geração de empregos no setor industrial  
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cresceu mais do que no setor de serviços ente 1999 e 

2008 

 

04- Assinale a alternativa que não apresenta 

sinônimos: 

A) Alfabeto – abecedário 

B) Translúcido – diáfano 

C) Semicírculo – hemiciclo  

D) Honesto – humilde   

 

05- Assinale a alternativa que não apresenta 

antônimos: 

A) Avençar – combinar   

B) Coadunar – desjuntar 

C) Esganar - desapertar 

D) Censurar – louvar 

 

06- Na frase “O aluno foi chamado pelo Professor” o 

verbo está na voz: 

A) Reflexiva 

B) Ativa 

C) Subjuntiva 

D) Passiva    

 

07- Na frase “É possível que tendes sido contemplados 

com o grande prêmio” o verbo está: 

A) No pretérito perfeito simples 

B) No pretérito perfeito composto   

C) No pretérito mais-que-perfeito composto 

D) No pretérito mais-que-perfeito simples 

 

08- Na frase “Atropelaram uma criança na avenida” o 

sujeito é: 

A) Indeterminado   

B) Oculto 

C) Simples 

D) Composto 

 

09- Assinale a palavra que está escrita de forma 

incorreta: 

A) Creolina   

B) Desperdício 

C) Disinteria    

D) Mexerico 

10- Assinale a alternativa em que a crase está usada 

de forma indevida: 

A) Toda a família foi à festa. 

B) Aspiro à uma vida melhor.    

C) O jovem não cedeu à tentação. 

D) João revidou à provocação de Pedro. 

 

INFORMÁTICA 

 

11- O duplo clique do mouse significa: 
A) Acionar o botão esquerdo duas vezes rapidamente 
B) Acionar o botão direito duas vezes rapidamente 
C) Clicar na área de trabalho 
D) Botão existente somente em mouses importados 
 
12- O tipo de impressora que utiliza agulhas e uma 
fita impregnada de tinta para impressão é chamada 
de: 
A) Matricial 
B) Laser 
C) Jato de Tinta 
D) Jato de Cera 
 
13- No Microsoft Windows 7 para recortar um 
arquivo de uma pasta no Windows Explorer 
utilizamos o atalho: 
A) CRTL + C 
B) CTRL + X 
C) CTRL + V 
D) CTRL + S 
 
14- No Microsoft Windows 7, para acessarmos o 
bloco de notas devemos: 
A) Iniciar > Executar > Paint 
B) Iniciar > Executar > Word 
C) Iniciar > Todos os programas > Acessórios > Bloco 
de notas 
D) Iniciar > Todos os programas > Bloco de notas 
 
15- O Microsoft Word é: 
A) Um editor de planilhas 
B) Um editor de textos 
C) Um editor de Slides 
D) Um editor de imagens 
 
16- Para selecionar todo o documento no Microsoft 
Word 2007 podemos utilizar as teclas de atalho: 
A) ALT + S 
B) CTRL + A 
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C) SHIFT + A 
D) CTRL + T 
 
17- No Microsoft Word 2007 podemos acessar a 

ferramenta Ortografia e Gramática pelo atalho F7 ou 

pelo menu: 

A) Referências 

B) Exibição 

C) Revisão 

D) Início 

 

18- No Microsoft Excel 2007 utilizamos formulas para 

facilitar os cálculos. A fórmula para colocarmos 

automaticamente a data do dia que está utilizando a 

planilha é: 

A) =DATAEHORA() 

B) =DATA() 

C) =HOJE() 

D) =AGORA() 

 

19- No Microsoft Excel 2007 podemos inserir bordas 

nas células através da guia: 

A) Inicio 

B) Inserir 

C) Layout da Página 

D) Exibição 

 

20- Para acessarmos um site de internet é necessário 

um software chamado de: 

A) Correio eletrônico 

B) Facebook 

C) Navegador 

D) MSN Messenger 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21- Conforme a Lei Orgânica em vigor, o Município de 

Videira somente poderá ter seus limites alterados: 

A) Por Decreto do Prefeito e aprovação da Câmara de 

Vereadores 

B) Pela mudança da Lei Orgânica do Município 

C) Na forma estabelecida na Constituição Federal e na 

Legislação Estadual    

D) Na forma estabelecida pela Legislação Estadual 

22- De acordo com a Lei Orgânica do Município de 

Videira, em vigor, compete ao Município: 

A) Legislar sobre assuntos de interesse local 

B) Suplementar a Legislação Federal e Estadual no 

que couber 

C) Criar, organizar e suprimir distritos, observada a 

Legislação Estadual 

D) Dispor sobre a administração, utilização e 

alienação de bens públicos e também privados de 

seu interesse    

 

23- Não são atribuições privativas da Câmara de 

Vereadores do Município de Videira, de acordo com 

a Lei Orgânica do Município, em vigor: 

A) Organizar os seus serviços administrativos 

B) Eleger sua mesa, bem como destituí-la na forma 

regimental 

C) Elaborar e aprovar o orçamento anual do 

Município   

D) Dar posse ao Prefeito e ao Vice Prefeito 

 

24- Os Vereadores eleitos prestarão compromisso e 

tomarão posse no dia 1º de janeiro, em sessão 

solene de instalação, conforme Artigo 10 da Lei 

Orgânica do Município de Videira, em vigor. A 

sessão de instalação será presidida: 

A) Pelo Vereador de maior idade 

B) Pelo Vereador com o maior número de mandatos 

C) Pelo Vereador mais votado nesta eleição   

D) Por Vereador escolhido em votação entre seus 

pares 

 

25- De acordo com o Artigo 30 da Lei Orgânica do 

Município de Videira, o “processo legislativo” NÃO 

COMPREENDE: 

A) Emendas à Lei Orgânica do Município 

B) Leis Complementares 

C) Decretos Legislativos 

D) Portarias Legislativas   

 

26- De acordo com o Artigo 68 de Lei Orgânica do 

Município de Videira, em vigor, o Prefeito não 

poderá afastar-se do cargo, sem licença da Câmara 

de Vereadores, sob pena de perda do mandato,  
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salvo por período não superior a: 

A) 15 dias 

B) 10 dias   

C) 30 dias 

D) 60 dias 

 

27- O Estatuto dos Servidores do Município de Videira, 

em vigor, em seu Artigo 2º, define quem é SERVIDOR 

PÚBLICO. De acordo com  o citado artigo SERVIDOR é: 

A) Todas as pessoas que atuam na prefeitura 

independente da forma de contratação 

B) A pessoa legalmente investida em cargo público, de 

provimento efetivo   

C) A pessoa legalmente investida em cargo público, de 

provimento efetivo ou comissionado 

D) Os agentes públicos, ocupantes de cargos de 

provimento efetivo e cargos comissionados 

 

28- O Estatuto dos Servidores do Município de Videira, 

em vigor, em seu Artigo 3º, define o que é CARGO 

PÚBLICO. Conforme o citado Artigo a definição de 

CARGO PÚBLICO é: 

A) O conjunto de responsabilidades e seus respectivos 

conhecimentos e habilidades necessárias para bem 

executá-las 

B) O conjunto de atribuições e responsabilidades 

previstas na estrutura organizacional que devem ser 

cometidas a um servidor   

C) O conjunto de atribuições previstas no Plano de 

Cargos e Salários de cada uma das ocupações do 

mesmo. 

D) O conjunto de atribuições definidas pelo Plano de 

Cargos e os respectivos requisitos necessários. 

 

29- O estágio probatório, para o servidor nomeado 

para cargo de provimento efetivo será de 24 meses, 

durante o qual a capacidade do servidor será avaliada 

por critérios estabelecidos no Estatuto. Então, assinale 

a alternativa em que todos os critérios descritos fazem 

parte dos estabelecidos pelo Estatuto: 

A) Dinamismo, responsabilidade e disciplina 

B) Assiduidade, pontualidade e inter-relacionamento 

C) Inter relacionamento, assiduidade e produtividade 

D) Disciplina, produtividade e responsabilidade  

30- A perda do cargo de provimento efetivo, 

segundo o Estatuto dos Servidores do Município de 

Videira, em vigor, depois de ser efetivado somente 

acontecerá: 

A) Quando for julgado e sentenciado pela Comissão 

do processo disciplinar instaurado 

B) Quando de sentença transitada em julgado, ou de 

processo administrativo disciplinar no qual lhe seja 

assegurada ampla defesa   

C) Através de Decreto assinado pelo Prefeito, em 

função da gravidade da falta cometida 

D) Nenhuma das alternativas anteriores está correta 

 

31- O Artigo 27 do Estatuto dos Servidores do 

Município de Videira versa sobre o Estágio 

Probatório, e define os fatores que serão 

considerados para a Avaliação do Desempenho do 

servidor neste período. Um dos fatores é a 

RESPONSABILIDADE. Como FATOR de Avaliação de 

Desempenho podemos definir a 

RESPONSABILIDADE como: 

A) As tarefas do Cargo  

B) As funções do Cargo 

C) As atitudes comportamentais necessárias 

D) O cumprimento dos compromissos do Cargo   

 

32- Além dos Cargos de Provimento Efetivo, na 

Administração Pública Municipal também existem 

os cargos de provimento em Comissão e os Agentes 

Públicos. De acordo com o Estatuto dos Servidores 

do Município de Videira, um servidor que for 

nomeado para cargo COMISSIONADO durante o 

período do Estágio Probatório, para efeito de 

estabilidade 

A) A contagem de tempo não será interrompida   

B) A contagem do tempo que ficar em cargo 

comissionado, neste período, não será considerada. 

C) A Legislação vigente não permite que o tempo no 

cargo comissionado seja considerada 

D) O prazo para a estabilidade passará para 36 

meses. 

 

33- Além de ser um dos 5 princípios a que está 

sujeita a Administração Pública, a EFICIÊNCIA é um  
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conceito fundamental para a avaliação do 

desempenho de todo trabalhador, seja na iniciativa 

privada ou no poder público. Então podemos afirmar 

que um servidor eficiente é aquele que: 

A) Faz o seu trabalho no prazo determinado e na 

qualidade desejada   

B) Faz sempre o seu trabalho com muita rapidez 

C) Obedece sempre todas as ordens do seu superior 

D) É disciplinado e sempre está se atualizando 

 

34- A Estrutura Organizacional do quadro de pessoal 

de uma Gestão Pública geralmente é demonstrada em 

gráfico chamado de ORGANOGRAMA. Então, assinale 

a alternativa CORRETA: O objetivo de um 

ORGANOGRAMA é demonstrar: 

A) O Plano completo de cargos e seus respectivos 

salários 

B) A Descrição dos cargos existentes do Plano de Cargos 

C) Os Cargos e os níveis hierárquicos   

D) Somente os cargos de Direção e Gerenciamento 

 

35- A produtividade no trabalho depende muito da 

eficácia do trabalhador. E isto vale tanto para uma 

empresa ou para uma entidade pública. O termo 

eficácia foi criado pelo maior Guru da Administração, 

de nome Peter Drucker, durante os estudos que fez 

sobre a eficiência das gerentes e executivos de uma 

entidade pública ou empresa privada. Hoje o termo é 

aplicado em todas as atividades. Então, o significado 

da palavra eficácia é: 

A) Trabalhar o maior número de horas para obter a 

maior produção 

B) Trabalhar o maior número de horas para prestar 

maiores serviços 

C) Trabalhar de modo a fazer as tarefas certas na hora 

certa 

D) Fazer sempre as tarefas mais urgentes 

 

36- Assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Um dos objetivos da LC 56/07 (Código de 
Zoneamento de Uso), expressos em seu corpo, é o de 
orientar o crescimento da cidade, visando minimizar os 
impactos sobre áreas ambientalmente frágeis e 
incentivar o adensamento das áreas já urbanizadas 
B)As zonas são delimitadas sempre por vias ou cursos  

d`água 
C) A zona ‘Residencial 3’, é classificada com sendo de 
alta densidade 
D) A Zona Central (ZC) corresponde ao centro 
tradicional da cidade e seu entorno 
 

37 - Assinale a alternativa CORRETA: 
A) Um dos objetivos da Zona Central (ZC), é 
incentivar o uso residencial, industrial de baixo 
impacto e comercial 
B) A Zona Residencial 1 (ZR1) corresponde à área 
predominantemente residencial, com padrão de 
ocupação unifamiliar de baixa densidade, 
compreendendo, dentre outras tipologias de 
ocupação do espaço, áreas  situadas nos limites do 
perímetro urbano, de ocupação rarefeita 
C) Áreas situadas dentro da curva de ruído do 
aeroporto, estarão compreendidas na Zona 
Residencial 2 
D) Um dos objetivos da Zona Residencial 3, é o de 
preservar a paisagem derivada das características 
topográficas da cidade 
 

38- Assinale a alternativa CORRETA:  
A) A Zona de Serviços (ZS) é composta por áreas 
situadas ao longo da SC-303, no trecho entre a SC-
453 e a Zona de Serviços e Indústrias, em margem de 
150m a partir do eixo da rodovia 
B) Nos parcelamentos consolidados, na Zona de 
Proteção Ambiental, que não apresentem risco de 
deslizamentos e que não comprometam de forma 
grave a preservação do Meio Ambiente, será 
permitida a sua construção observado o limite 
mínimo de vinte metros do rio para qualquer espécie 
de edificação 
C) Quanto à atividade, os usos do solo são definidos 
em: residencial, comunitário, comercial, industrial e  
agropecuário 
D) Quanto à natureza os usos são classificados em: 
permitido, permissível, tolerado e proibido 
 
39- Assinale a alternativa INCORRETA: 
A) Nas áreas urbanas existentes sobre o manancial de 
abastecimento público fica proibida a instalação de 
atividades cujos efluentes possam comprometer a 
qualidade hídrica, sendo que, nas demais áreas 
urbanas, serão exigidas soluções eficazes para a 
destinação final dos efluentes sanitários e resíduos 
sólidos de qualquer atividade 
B) A Taxa de ocupação, consiste no percentual  
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expresso pela relação entre a área da edificação e a 
área do lote 
C) Os lotes de esquina deverão observar o recuo frontal 
em ambas as frentes, inclusive no pavimento de 
subsolo, devendo, para tanto, ter a testada mínima 
acrescida na dimensão correspondente ao recuo 
mínimo frontal 
D) Faixas de Drenagem, são faixas de terreno, 

compreendendo os cursos d`água, córregos ou fundos 

de vale e dimensionadas de forma a garantir o perfeito 

escoamento das águas fluviais das bacias hidrográficas, 

consideradas como potencialmente edificáveis 

 

40- Assinale a alternativa CORRETA:  
A) As áreas urbanas que contenham fragmentos 
significativos de vegetação nativa, do tipo Floresta 
Hidrófila Mista (Floresta de Restinga) em estágios 
avançados de regeneração devem ser cadastradas pela 
Prefeitura 
B) Consideram-se áreas verdes os bosques de mata 
exótica, representativos da flora do Município de 
Videira, que contribuam para a preservação de águas 
existentes, do habitat, da fauna, da estabilidade dos 
solos, da proteção paisagística, e para a manutenção da 
distribuição equilibrada dos maciços vegetais 
C) São proibidas a retificação e canalização, sem a 
prévia autorização da municipalidade e dos órgãos 
ambientais competentes, dos rios e córregos existentes 
no Município 
D) Quanto ao zoneamento, na área cultural, que 
compreende entorno da Igreja Matriz em um raio de 
150m, será utilizada as mesmas normas das Zonas ZR2 
e ZR3, entretanto deverá ser adotada uma cota de nível 
de 4,00m (quatro metros) acima do passeio da frente 
da Igreja para limitar a altura das edificações 
 
41- Com base no Código Municipal de Posturas, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
A) Conforme disposição expressa da LC 55/07(Código 
de Posturas), a penalidade além de impor a obrigação 
de fazer ou não fazer, consistirá em multa e/ou 
apreensão 
B) Nas reincidências, as multas serão consideradas com 
acréscimo de 50%(cinquenta por cento) 
C) Aplicada a multa, não fica o infrator desobrigado do 
cumprimento da exigência regulamentar que a houver 
determinado 
D) Serão sustadas as apreensões feitas por força das 
disposições deste Código, se o infrator prontificar-se a 
pagar incontinenti a multa devida, cumprindo, de  

imediato, os demais preceitos que houver violado, ou 
prestar fiança correspondente ao valor dos objetos 
apreendidos, em dinheiro, depositado nos cofres 
municipais, bem como ressarcir a Municipalidade das 
despesas com apreensão, transporte e depósito, 
dentre outras 
 
42- Ainda, sobre o Código de Posturas, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
A) A infração de qualquer disposição para a qual não 

haja penalidade expressamente estabelecida no 

Código, será punida com a multa de até 200 

(duzentas) UFMs - Unidade Fiscal do Município 

B) Verificando-se infração às normas deste Código, 
será expedida contra o infrator a multa 
correspondente, para que regularize a situação ou 
apresente defesa no prazo máximo de até dez dias 
úteis, contados da data de ciência do auto 
C) As defesas contra ação dos agentes fiscais serão 
decididas em primeira instância pelo Secretário 
competente 
D) Dentre as proibições descritas no art. 31 do 
Código de Posturas, está a de colocar tranqueiras ou 
porteiras em estradas e caminhos públicos 

 
43- Assinale a alternativa INCORRETA: 
A) Nas ruas do município, é proibido conduzir ou 
conservar animais de tração 
B) Conduzir, nas ruas do município, pessoas ou 
animais portadores de moléstias infecto-contagiosas 
sem as necessárias precauções de higiene e 
isolamento, é uma das proibições do Código de 
Posturas 
C) É atribuição exclusiva da Municipalidade, podar, 
cortar, derrubar ou sacrificar as árvores de 
arborização pública 
D) Para comícios políticos, poderão ser armados 
coretos ou palanques provisórios nos logradouros 
públicos, desde que solicitado à Municipalidade a 
autorização para sua localização 
 
44- Dentre as assertivas, é CORRETO afirmar: 
A) A ocupação do logradouro público com mesas e 
cadeiras poderá ser permitida, desde que, satisfaça 
algumas condições, estando dentre elas, a 
preservação de uma faixa mínima para o trânsito 
público, não inferior a 1,50m (um metro e meio) 
B) Através de requerimento à Secretaria de 
Urbanismo e Paisagismo, poderão ser permitidos nos 
logradouros públicos, a instalação de relógios,  



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA 
CARGO: FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 

estátuas, fontes e qualquer monumento, se 
comprovado o seu valor artístico, cívico, ou religioso, a 
juízo da Municipalidade 
C) Passeio é a parte da calçada ou pista de rolamento, 
neste último caso, separada por pintura ou elemento 
físico separador, livre de interferências, destinada à 
circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, 
de ciclistas 
D) Calçada é a parte da via, vedada sua segregação em 
níveis diferentes, não destinada à circulação de 
veículos, reservada ao trânsito de pedestres e quando 
possível, à implantação do mobiliário urbano, 
sinalização, vegetação e outros 
 
45- Assinale a alternativa CORRETA:  
A) O rampeamento das soleiras e o rebaixamento do 
meio-fio são obrigatórios sempre que houver entrada 
de veículos nos terrenos ou prédios com travessia de 
calçada de logradouro, permitida a colocação de 
cunhas ou rampas de madeira ou de outros materiais 
fixos ou móveis, nas sarjetas ou sobre a calçada, junto 
às soleiras de alinhamento para o acesso de veículos 
B) Os terrenos não edificados situados dentro do 
perímetro urbano da Sede, com testada para 
logradouro público, desde que loteados, serão 
obrigatoriamente fechados no alinhamento, desde que 
o logradouro público seja pavimentado 
C) Os terrenos que margeiam as estradas de rodagem 
serão obrigatoriamente fechados no alinhamento 
lateral 
D)Não poderão ser feitas rampas de acesso nos 
passeios dos logradouros destinados à entrada de 
veículos 
 
46- Assinale a alternativa CORRETA: 
A) Para fechamento de terrenos, será permitido o 
emprego de espinheiros e árvores frutíferas 
B) Os terrenos pantanosos ou alagados, situados nas 
zonas urbanas, serão drenados pelos respectivos 
proprietários, quando intimados pela Municipalidade 
C) Pelo art. 69 do Código de Postura, a colocação de 
cacos de vidro, arames farpados e cercas elétricas, nos 
muros frontais, laterais e de fundos, está condicionada 
à autorização especial, cuja concessão ficará a cargo da 
Secretaria de Planejamento e Mobilidade Urbana 
D) A criação de animais de corte e de estimação, é 
permitida na Sede, desde que mantidos de modo a não 
causarem risco à saúde da população, devidamente 
abrigados e tratados, obedecendo ainda o disposto na 
Legislação Sanitária vigente 
 

47- Assinale a alternativa INCORRETA: 
A) No tocante ao empachamento das vias públicas, 
os andaimes deverão satisfazer como a de ter a 
altura do passeio até o máximo de 3,00m (três 
metros), e providos de platibanda de proteção contra 
queda de objetos na via pública 
B) Uma das condições para permitir-se a instalação 
de toldos à frente de lojas ou de outros 
estabelecimentos comerciais, é a de que não desçam, 
quando instalados no pavimento térreo, os seus 
elementos constitutivos, inclusive bambinelas, abaixo 
de 2,20m (dois metros e vinte centímetros) em cota 
referida ao nível da calçada 
C) Para colocação de toldos, o requerimento à 
Municipalidade deverá ser acompanhado de desenho 
técnico representando uma seção normal a fachada, 
na qual figurarão o toldo, o segmento da fachada e o 
passeio, com as respectivas cotas, no caso de se 
destinarem ao pavimento térreo 
D) A colocação de mastros nas fachadas será 
permitida, desde que sem prejuízo da segurança dos 
transeuntes  
 
48- Assinale a alternativa INCORRETA: 
A) Não serão considerados como lixo os resíduos 
industriais das fábricas ou oficinas, restos de 
materiais de construção, entulhos provenientes de 
demolições, terra, galhos de árvores, resíduos de 
cocheiras ou estábulos, os quais serão transportados 
por conta do morador do prédio ou habitação de 
qualquer natureza ou proprietário do 
estabelecimento para local adequado, aprovado pela 
autoridade sanitária competente, e de acordo com a 
solução definida pelo órgão Municipal, Estadual ou 
Federal do Meio Ambiente 
B) Não é permitido conservar água estagnada nos 
quintais ou pátios dos prédios situados na Sede e nas 
áreas urbanas de Anta Gorda e São Pedro 
C) É expressamente proibida a manutenção de 
quartos de aluguéis nos bares, boates e similares 
D)Ficam proibidos em terrenos baldios, os 
espetáculos ou depósitos de animais perigosos, vez 
que inexiste, nestes casos específicos, possibilidade 
de concessão de prévia autorização do órgão 
sanitário do Município 
 
49-  Assinale a alternativa CORRETA: 
A) Os proprietários de bares, e demais 
estabelecimentos que vendam bebidas alcoólicas, 
embora não responsáveis pela boa ordem e sossego 
público, respondem pelos danos ocasionados se,  
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assim que constatada a necessidade, não acionarem a 
autoridade competente 
B) Nenhum divertimento ou festejo poderá ocorrer em 
logradouro público sem autorização prévia dos órgãos 
competentes da Municipalidade, aí incluindo-se, as 
reuniões de ordem particular 
C) Não serão fornecidas licenças para a realização de 
diversões, jogos ruidosos em locais compreendidos em 
área até um raio de 200,00m (duzentos metros) de 
hospitais, casas de saúde, escolas e asilos 
D)  Deixar de aparar as árvores dos quintais, quando 
deitarem galhos para as vias públicas, embora não seja 
recomendável, não enseja aplicação de multa, vez que 
abrange serviço afeto à Administração Pública 
 
50-  Assinale a alternativa INCORRETA:  
A) Riscar muros e passeios, é uma conduta passível de 
aplicação de multa 
B) Em todos os circos ou salas de espetáculos, 
previamente aprovados e licenciados pelos órgãos 
municipais competentes, serão reservados 4 (quatro) 
lugares destinados às autoridades policiais e 
municipais, encarregados da fiscalização, para o 
cumprimento de suas funções 
C) Sujeita-se à multa, quem depositar na via pública 
qualquer objeto ou mercadoria, salvo pelo tempo 
necessário à descarga e sua remoção para o interior do 
lote ou edificação, não excedentes a 12 (doze) horas 
D) A armação de parques de diversões, só poderá ser 
permitida em locais determinados pela Municipalidade, 
não podendo tal autorização de funcionamento, ser por 
prazo superior a 3 (três) meses 
 
51- Assinale a alternativa CORRETA: 
A) Dentre as perturbações do sossego público, puníveis 
com multa, encontra-se a praticada através de sons ou 
ruídos excessivos e evitáveis, provenientes de apitos ou 
silvos de sirenes de fábricas, por mais de 15 (quinze) 
segundos 
B) Quanto à exploração dos meios de publicidade nas 
vias e logradouros públicos, sobre a utilização de 
anúncios luminosos, estes devem ser colocados a uma 
altura mínima de 2,50 m (dois metros e cinqüenta 
centímetros) do nível da calçada 
C) A retirada de propaganda eleitoral, afixada em 
postes de iluminação pública, pontes, passarelas e 
viadutos, bem como em qualquer ponto dos 
logradouros públicos, é de responsabilidade dos 
Cartórios da respectiva zona eleitoral, dentro de um 
prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir do 
dia da eleição, ou na forma que a Lei eleitoral vier a  

estabelecer 
D) Os pedidos de licença a Municipalidade para 
colocação, pintura ou distribuição de anúncios e 
quaisquer outros meios de publicidade e propaganda 
deverão mencionar o local em que serão colocados, 
pintados ou distribuídos, as dimensões, as inscrições, 
a finalidade, de maneira pormenorizada e o texto 
 
52-  Assinale a alternativa CORRETA: 
A) Em consonância com a LC 55/07, os istmos, cabos 
e lagunas, integram os recursos naturais 
B) A Municipalidade poderá, sempre que necessário, 
contratar especialistas para execução de tarefas que 
visem a proteção do meio ambiente contra os efeitos 
da poluição, mediante deliberação favorável por 
parte do Comitê Municipal de Política Ambiental 
C) A ninguém é permitido atear fogo em roçados, 
palhadas ou matos que limitem com terras de 
outrem sem comunicar aos confinantes, com 
antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, 
através de aviso escrito e testemunhado marcando 
dia, hora e lugar para lançamento do fogo 
D) Caberá à municipalidade o conserto ou 
reconstrução das calçadas, quando forem por ela 
danificadas, no prazo de 30 (trinta) dias, findo qual o 
proprietário poderá reconstruí-la e solicitar 
reembolso, mediante requerimento e autorização 
legal prévios e apresentação de orçamento e notas 
fiscais ao Município 
 
53- Assinale a alternativa INCORRETA:  
A)  No alinhamento das estradas municipais não se 
permitirá a construção de qualquer natureza, a 
menos de 7,5 (sete vírgula cinco) metros 
B) Sem prévia autorização da Municipalidade, é 
proibida a construção de bueiros ou pontilhões nas 
estradas públicas, destinados especialmente para o 
desvio do curso normal das águas 
C) É obrigação do proprietário ou ocupante de terras, 
manter roçada toda extensão da propriedade que 
margeia as estradas, sob pena dos serviços serem 
feitos pela Municipalidade (ou terceiros contratados 
por esta), a qual cobrará do proprietário ou 
responsável, as despesas, acrescidas das respectivas 
multas, bem como de taxa de administração pela 
execução dos serviços 
D) Dispõe o Código de Posturas, que não será 
permitido a utilização das árvores de arborização 
pública para colocar cartazes e anúncios ou afixar 
cabos e fios, nem para suporte ou apoio e instalações 
de qualquer natureza ou finalidade, sob pena de  
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multa no valor de 100 (cem) UFM's 
 
54- Assinale a alternativa INCORRETA:  
A) O Habite-se é solicitado à Municipalidade pelo 
proprietário através de requerimento assinado por 
este, acompanhado da respectiva certidão de Vistoria 
Sanitária e Corpo de Bombeiros 
B) A Municipalidade tem um prazo de 30 (trinta) dias 
para vistoriar a obra e para expedir o Habite-se, 
juntamente com a numeração 
C) Conforme a LC 59/08, no caso de paralisação de uma 
obra por mais de 180 (cento e oitenta) dias, deverá ser 
feito o fechamento do terreno no alinhamento do 
logradouro, dotado de portão de entrada 
D) A demolição de qualquer edificação, excetuados 
apenas os muros de fechamento de até 3,00m (três 
metros) de altura, só poderá ser executada mediante 
licença expedida pela Municipalidade 
 
55- Assinale a alternativa CORRETA: 
A) As residências geminadas, poderão ter, no máximo, 
3 (três) pavimentos por unidade residencial, sendo 
permitido 1 (um) subsolo, não considerado como 
pavimento 
B) São consideradas edificações residenciais 
multifamiliares especiais as edificações que comportam 
até três unidades residenciais autônomas, agrupadas 
verticalmente ao longo das encostas, sem circulação 
interna comum 
C) Todas as edificações comerciais e de prestação de 
serviços deverão possuir sanitários no mínimo nas 
seguintes proporções: acima de 200,00m² (duzentos 
metros quadrados) da área total, sanitários separados 
para os dois sexos, na proporção de um sanitário a cada 
300,00m² (trezentos metros quadrados) de área 
acrescida 
D) As escadas de uso privativo, dentro de uma unidade 
familiar, bem como as de uso nitidamente secundário e 
eventual, como as de adega, pequenos depósitos e 
casas de máquinas, poderão ter sua largura reduzida 
para um mínimo de 85 cm (oitenta e cinco centímetros) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 




