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Cargo: Fiscal de Posturas Municipais 
 
Língua Portuguesa 
 

Texto para as questões de 01 a 06. 
                                                           

Insegurança Hospitalar 
 

 "Um doente tem mais probabilidade de morrer ao se 
internar num hospital do que no campo de batalha de 
Waterloo." 

Ao comparar os perigos hospitalares ao confronto que 
marcou a última batalha de Napoleão, o obstetra escocês 
James Young Simpson (1811-1870) não exagerou. 

Quase um século e meio depois, os hospitais 
continuam sendo um ambiente cheio de riscos ao paciente, 
onde frequentemente ocorrem mortes e danos que poderiam 
ter sido evitados se houvesse uma cultura preventiva. 

O marco dessa discussão ocorreu em 1999, quando o 
Instituto de Medicina dos Estados Unidos publicou o relatório 
"To err is human" (Errar é humano), em que estimou em até 98 
mil as mortes evitáveis nos hospitais norte-americanos. 

Em 2009, a OMS recomendou aos hospitais a adoção 
de um checklist antes das cirurgias, capaz de reduzir em 47% a 
mortalidade e as complicações. Perguntar o nome do paciente 
e qual órgão será operado estão entre as recomendações. 

Vários países mantêm programas exitosos de 
segurança do paciente, alguns apresentados em junho no 
QualiHosp (congresso sobre qualidade nos serviços de saúde). 
                O Brasil acordou tarde para o problema. Só neste 
ano, em 1º de abril, é que o Ministério da Saúde lançou um 
programa para prevenir e reduzir erros dentro dos hospitais. 

São muitas as barreiras pela frente, começando pelo 
fato de que é difícil implantar normas de segurança do paciente 
dentro do caos vivido pela maioria dos hospitais brasileiros, por 
problemas de má gestão e de subfinanciamento. 
               Também será preciso mudar a cultura hospitalar de 
esconder o erro por medo da punição. Sem buscar soluções 
preventivas, os problemas se repetem e se agravam. 
 É um caminho longo, mas urgente e necessário. Só 
assim notícias de criança morrendo por receber vaselina na 
veia em vez de soro vão parar de ocupar as páginas dos 
jornais. 

                                                                                                        
(Cláudia Collucci – Folha de S. Paulo – 20/07/2013) 

 
01. Só não está correto o que se diz sobre o texto em: 
a) O autor vale-se de um fato histórico para chamar a atenção 

para um fato da atualidade. 
b) Desde 2009 o Brasil tem um programa de redução e 

prevenção de erros hospitalares. 
c) Muitos erros médicos não são revelados pelos hospitais por 

medo de atos punitivos. 
d) O ponto de vista do autor é que só a prevenção pode 

diminuir tantos erros. 
 
02. “Vários países mantêm programas exitosos de segurança 
do paciente”, a palavra em destaque no trecho acima só não 
pode ser substituída no texto por: 
a) Minuciosos                        
b) Bem sucedidos.  
c) Vitoriosos.              
d) Satisfatórios. 
 
03. Em que tempo e modo está flexionado o verbo destacado 
no trecho “...ocorrem mortes e danos que poderiam ter sido 
evitados se houvesse uma cultura preventiva”? 
a) Pretérito imperfeito do indicativo. 
b) Pretérito mais que perfeito do indicativo. 
c) Pretérito perfeito do indicativo. 
d) Pretérito imperfeito do subjuntivo. 
 
 
 
 

04. Como se classifica a oração em destaque do trecho:” O 
Ministério da Saúde lançou um programa para  prevenir erros 
dentro dos hospitais” ? 
a) Subordinada adverbial consecutiva. 
b) Subordinada adjetiva restritiva. 
c) Subordinada adverbial final. 
d) Subordinada substantiva completiva nominal. 
 
05. Em qual frase o termo destacado exerce a função de objeto 
direto? 
a) O Brasil acordou tarde para o problema. 
b) Os hospitais continuam sendo um ambiente cheio de riscos. 
c) Vários países mantêm programas exitosos de segurança do 

paciente. 
d) Sem buscar soluções preventivas, os problemas se repetem 

e se agravam. 
 
06. Os termos destacados em “Um doente tem mais 
probabilidade de morrer ao se internar num hospital do que no 
campo de batalha de Waterloo”, classificam-se, 
respectivamente, como: 
a) Substantivo – verbo – substantivo – preposição. 
b) Adjetivo – verbo – substantivo – preposição. 
c) Substantivo – adjetivo – verbo – artigo. 
d) Adjetivo – verbo – advérbio – substantivo. 
 
07. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo da crase 
está errado. 
a) Assisti à jogos memoráveis nesta quadra. 
b) Acostumei-me à tranquilidade daquele lugar. 
c) Várias pessoas às quais ele se referiu não estavam lá. 
d) Fui até às últimas consequências. 
 
08. Em qual das orações o verbo ensinar é intransitivo?  
a) Gabriel ensina música ao filho. 
b) Minha professora de filosofia ensina muito bem. 
c) Neste clube ensinam natação. 
d) Os bons livros ensinam às pessoas. 
 
09. Qual frase apresenta a regência nominal errada? 
a) Estava propenso em dar-lhe uma lição. 
b) Este projeto é passível de mudanças. 
c) Este cargo não é acessível a todos. 
d) Aquele caminho dá acesso à rodovia. 
 
10. Em qual opção a concordância verbal está errada? 
a) Houve várias manifestações de protesto. 
b) Mais de um atleta estabeleceu novo recorde. 
c) Faz dois anos que não tiro férias. 
d) Vossa Senhoria estais melhor agora. 
 
11. Em qual alternativa há uma palavra escrita 
ortograficamente errada? 
a) O concerto de minha bicicleta ficou muito caro. 
b) O prefeito não está no paço municipal hoje. 
c) O diretor ratificou hoje suas ordens de ontem. 
d) Muitos haitianos são imigrantes ilegais aqui. 
 
12. Em que frase o uso da palavra porque não está correto? 
a) Não sei o motivo por que ele não veio. 
b) Ela é uma criança cheia de porquês. 
c) Vá agora porque mais tarde vai chover. 
d) Ele está chorando, você sabe porquê ? 
 
13. Quantos fonemas há, respectivamente, em carreta, 
exceção e tóxico? 
a) 07, 07 e 06.                            
b) 07, 07 e 07. 
c) 06, 06 e 07. 
d) 06, 06 e 06. 
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Texto para as questões 14, 15 e 16. 
 

Confete 
 

 A menina se olhou no espelho e suspirou, contente. 
Não fosse pela pinta à direita, feita com lápis de sobrancelha 
da mãe, estaria tudo perfeito. Que fazer? A pinta era horrível, 
mas a mãe insistira. O resto estava ótimo. Os olhos 
contornados de preto, o batom vermelho, o cabelo preso pela 
tiara de pedras cor-de-rosa, com dois tufos de plumas, um de 
cada lado. E, acima de tudo, a roupa. Era a mais linda fantasia 
de bailarina que sua mãe lhe fizera nos últimos anos. A malha 
cor-de-rosa fora bordada de canutilhos e lantejoulas em 
diferentes tons de rosa e prata, formando um desenho de 
coração bem na frente. Tudo combinando com as meias finas e 
as sapatilhas, iguais às de uma bailarina de verdade. 
 Saiu do quarto e foi até a cômoda que ficava junto à 
janela da sala. Em cima do móvel, como já sabia, estava o 
saco de filó cheio de confete e o embrulho comprido, de papel, 
contendo rodelas de serpentina. Lança-perfume, não. Podia 
cair no olho e arder. Sua mãe não deixava. Tampouco deixava-
a ir à praça. Lá, o carnaval dos clóvis e dos mascarados era 
muito perigoso. Melhor era mesmo fazer o que faria agora: 
vestir a fantasia e ir para o muro da casa, apreciar o 
movimento. 

                                                                                                                    
(Heloísa Seixas – Contos mínimos) 

 
14. A palavra tampouco na oração “Tampouco deixava-a ir à 
praça”, só não pode ser substituída por 
a) Também não.                            
b) Até. 
c) muito menos. 
d) Nem. 
 
15. A vírgula separa que tipo de oração no trecho “A pinta era 
horrível, mas a mãe insistira.”? 
a) Oração coordenada assindética. 
b) Oração coordenada sindética. 
c) Oração subordinada adverbial. 
d) Oração subordinada adjetiva. 
 
16. Qual a forma correta no plural de lança-perfume, coração e 
cor-de-rosa? 
a) Lança-perfume, corações, cores-de-rosa. 
b) Lanças-perfumes, coraçãos, cor-de-rosas. 
c) Lanças-perfumes, coraçãos, cores-de-rosa. 
d) Lança-perfumes, corações, cor-de-rosa. 
 
Conhecimentos Específicos 

 
 As questões de 17 a 26 são referentes à Lei Orgânica do 

Município de Manduri/SP. 
 
17. Conforme Lei Orgânica do município de Manduri são 
símbolos do município: 
a) Brasão e Bandeira. 
b) Brasão e Hino. 
c) Bandeira e Hino. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
18. De acordo com o Artigo 6° da Seção II – Da Divisão 
Administrativa do Município, são requisitos para a criação de 
distrito:  
I- População, eleitorado e arrecadação não inferiores à quinta 
parte exigida para a criação do Município. 
II- Existência, na povoação-sede, de pelo menos, cinquenta 
moradias, escola pública, posto de saúde e posto policial.  
III- Legislar sobre assuntos de interesse local. 
IV- Adquirir bens, inclusive por meio de desapropriação. 
Está correto: 
a) I e II. 
b) I e IV. 
c) I, II e III. 
d) I, III e IV. 
 

19. De acordo com o Artigo 11° da Seção II – Da Competência 
Comum - É da competência administrativa comum do 
município, da União e do Estado, observada a lei 
complementar federal, no exercício das seguintes medidas: 
I – Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições 
democráticas e conservar o patrimônio público. 
II- Cuidar da saúde e assistência públicas, da proteção e 
garantia das pessoas portadoras de deficiência. 
III- Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor 
histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens 
naturais notáveis e os sítios arqueológicos.  
IV- Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de 
obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou 
cultural. 
Está Correto: 
a) I, III e III. 
b) I e IV. 
c) III e IV. 
d) Todas. 
 
20. São poderes do Município, independentes e harmônicos 
entre si: 
a) Judiciário e Legislativo. 
b) Executivo e Legislativo. 
c) Apenas Executivo. 
d) Apenas Judiciário. 
 
21. Artigo 143° - O ensino será ministrado com base nos 
seguintes princípios:  
I – Igualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola. 
II – Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
pensamento, a arte e o saber. 
III - Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 
IV- O Município auxiliará, pelos meios ao seu alcance, as 
organizações beneficentes, culturais e amadoristas, nos termos 
da lei, sendo que as amadoristas e as colegiais terão prioridade 
no uso de estádios, campos e instalações de propriedade do 
Município. 
V- Cumprimento das normas gerais de educação nacional. 
Não faz parte do Artigo 143º: 
a) I, II e III. 
b) III, IV e V. 
c) Apenas I e III. 
d) Apenas IV e V. 
 
22. Capítulo IX - Dos Recursos Hídricos - A administração 
pública manterá plano municipal de recursos hídricos e 
instituirá, por lei, sistema de gestão desses recursos, 
congregando recursos financeiros e mecanismos institucionais 
necessários para garantir:  
I – A proteção das águas contra ações que possam 
comprometer o seu uso atual ou futuro. 
II – A defesa contra eventos críticos que ofereçam riscos à 
saúde e à segurança ou prejuízos econômicos e sociais. 
III - A obrigatoriedade de inclusão no plano diretor do Município 
de áreas de preservação daquelas utilizáveis para 
abastecimento da população. 
IV- A implantação de programas permanentes de 
racionalização do uso de água no abastecimento público e 
industrial.  
Está correto: 
a) I e IV. 
b) II e III. 
c) Todas. 
d) Nenhuma. 
 
23. Art. 165° - Havendo no Município qualquer desapropriação 
para fins de assentamento rural, terão prioridade os 
trabalhadores rurais sem-terras já domiciliados a pelo menos, 
______ meses no Município. 
Qual alternativa preenche corretamente a lacuna? 
a) Quatro. 
b) Cinco. 
c) Seis. 
d) Sete. 
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24. Capítulo III - Das Vedações - Art. 13°- Ao Município é 
vedado: 
I - Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, 
embaraçar –lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus 
representantes, relações de dependência ou aliança, 
ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público, 
salvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. 
II - Recusar fé aos documentos públicos. 
III - Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 
IV - Subvencionar ou auxiliar, de qualquer modo, com recursos 
pertencentes aos cofres públicos, quer pela imprensa, rádio, 
televisão, serviço de alto falante ou qualquer outro meio de 
comunicação, propaganda político- partidária, ou fins estranhos 
à administração. 
V - Manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e 
campanhas de órgãos públicos que não tenham caráter 
educativo, informativo ou de orientação social, assim como a 
publicidade da qual contem nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoções pessoais de autoridades ou 
servidores públicos.  
VI - Outorgar isenções e anistias fiscais, ou permitir a remissão 
da dívida, sem interesse público justificado, sob pena de 
nulidade do ato. 
Faz parte do Artigo 13º: 
a) I, V e VI. 
b) I, III e IV. 
c) II, III e IV. 
d) Todas. 
 
25. Título II - Da Organização dos Poderes. 
Capítulo I - Do Poder Legislativo. 
Seção I - Da Câmara Municipal. 
Art. 15º - A Câmara Municipal é composta de Vereadores 
eleitos pelo sistema proporcional como representante do povo, 
com mandato de quatro anos. Atualmente, quantos vereadores 
compõe a Câmara Municipal de Manduri? 
a) Oito. 
b) Nove. 
c) Dez. 
d) Onze. 
 
26. Art. 15 – A Câmara Municipal é composta de Vereadores 
eleitos pelo sistema proporcional como representante do povo, 
com mandato de quatro anos.  
§ 1º- São condições de elegibilidade para o mandato de 
Vereador na forma da lei federal:  
I - A nacionalidade brasileira. 
II - O pleno exercício dos direitos políticos. 
III – Ter Pós Graduação Stricto-Sensu. 
IV – Ter conhecimento pleno da Lei Orgânica do município de 
Manduri. 
Estão corretas: 
a) I, III e IV. 
b) Apenas III e IV. 
c) Apenas I e II. 
d) Nenhuma. 
 
As questões de 27 a 36 são referentes ao Código de Posturas 

do município de Manduri/SP 
 
27. Artigo 85° - Os estabelecimentos comerciais e industriais 
iniciarão suas atividades às __:__, devendo encerrá-las às 
__:__. 
De acordo com esse artigo, assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna: 
a) 07:00 – 18:00. 
b) 08:00 – 18:00. 
c) 09:00 – 18:00. 
d) Nenhuma alternativa está correta. 
 
28. A Lei que dá vida ao Código de Posturas de Manduri/SP foi 
assinada no ano de: 
a) 1961. 
b) 1962. 
c) 1963. 
d) 1964. 

29. Qual o número da Lei do Código de Posturas Municipais do 
município de Manduri/SP? 
a) 168. 
b) 169. 
c) 170. 
d) 171. 
 
30. Qual o mês que a Lei que dá vida ao Código de Posturas 
de Manduri/SP foi assinada? 
a) Abril. 
b) Maio. 
c) Junho. 
d) Julho. 
 
31. Capítulo I – (Das Posturas em Geral). 
Esse capítulo contém quantos artigos? 
a) Dois. 
b) Três. 
c) Quatro. 
d) Cinco. 
 
32. Capítulo II – (Da Divisão do Município) - O Município de 
Manduri compreende os Distritos de Manduri e São Berto.  
O trecho acima pertence a qual artigo do Capítulo II citado 
acima? 
a) Art. 1° 
b) Art. 2º 
c) Art. 3º 
d) Art. 4º 
 
33. O Capítulo do Código de Posturas que se refere aos 
feriados na cidade de Manduri é o: 
a) Capítulo III. 
b) Capítulo IV. 
c) Capítulo V. 
d) Capítulo VI. 
 
34. O Capítulo do Código de Posturas que se refere aos 
feriados na cidade de Manduri tem quantos Artigos? 
a) Três. 
b) Quatro. 
c) Cinco. 
d) Seis. 
 
35. (Capítulo sobre Feriados em Manduri) Parágrafo Único – O 
Prefeito facultará o ponto nas repartições municipais no dia “28 
de Outubro”, data consagrada ao ___________________. 
Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. 
a) Funcionário Público. 
b) Legislativo de Manduri. 
c) Executivo de Manduri. 
d) Aniversário de Manduri. 
 
36. Capítulo ___ - Das Infrações e das Penas. 
Qual o número do Capítulo que preenche corretamente a 
lacuna? 
a) III. 
b) IV. 
c) V. 
d) VI. 
 
37. O (a) __________ é cada um dos edifícios de um conjunto 
de prédios pertencentes a um complexo imobiliário, constantes 
do mesmo projeto. 
Qual alternativa preenche corretamente a lacuna? 
a) Bloco. 
b) CDHU. 
c) Edificação. 
d) Apartamento. 
 
38. A__________ é a parte executada de um projeto que 
resulte em edificação sem condições de habitabilidade ou de 
uso. 
a) Obra em andamento. 
b) Obra interditada. 
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c) Obra inacabada. 
d) Obra iniciada. 
 
39. Sobre a empresa construtora, é correto afirmar que a 
mesma tem que atuar: 
I – Com Pessoa Jurídica. 
II- Com Objeto Social – Indústria da Construção Civil. 
III- Registro no CREA. 
IV- Registro no COREN. 
Está certo: 
a) Apenas I, II e III. 
b) Apenas III e IV. 
c) Todas estão certas. 
d) Todas estão erradas. 
 
40. Sobre Construção em Condomínio é correto afirmar que 
deverá ser executada: 
I – Na forma da Lei 4.591/64. 
II- Sob a responsabilidade dos condôminos (pessoas 
físicas/jurídicas), proprietárias do terreno. 
III- Na convenção de condomínio arquivada em cartório  
de registro de imóveis. 
Está correta: 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) Todas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  







