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CARGO: FISCAL DE OBRAS 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 09h00min com término às 12h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 1h00min (uma) hora, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

Observe o texto apresentado abaixo para resolver as questões 1 a 5. 

 

1 - Na língua portuguesa o autor de um texto pode utilizar diferentes estratégias para conseguir um 

determinado efeito na interpretação. Essas estratégias tornam a mensagem mais expressiva e 

significativa. Qual foi o recurso linguístico empregado pelo cartunista para tornar a mensagem mais 

expressiva? 

a) Utilizou-se de desenhos coloridos escolhendo criteriosamente as cores adequadas. 

b) Utilizou-se do recurso das figuras de linguagem e por meio de uma onomatopeia reproduziu 

o som de um animal.  

c) Desenhou expressões faciais diferenciadas. 

d) Assinou o texto no canto inferior esquerdo. 

e) Inseriu frases de impacto nos diálogos.  

2 - No texto temos uma sigla: IPTU. A referida sigla significa: 
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a) Imposto Para Terrenos Urbano 

b) Imposto da Prefeitura sob Territórios Urbanos 

c) Imposto Territorial e Predial Urbano 

d) Imposto Predial e Territorial Urbano 

e) Imposto Público de Taxas Urbanas 

3 - A palavra carnê é acentuada com acento circunflexo. Em qual das alternativas todas as palavras 

devem ser acentuadas com esse mesmo sinal gráfico?  

a) onibus; academico; conjuge  

b) angulo; genero; sonambulismo  

c) cancer; textil; harmonia  

d) ambar; academia; amago 

e) efemero; sonambulo; torax  

4 - “Detesto entregar carnê de IPTU”.  Com relação aos dois verbos destacados na frase é 

INCORRETO afirmar: 

a) O primeiro está conjugado no presente do indicativo. 

b) Ambos são verbos da primeira conjugação. 

c) Os dois estão conjugados na primeira pessoa do plural. 

d) O segundo verbo – entregar – está no infinitivo.  

e) O plural equivalente de detesto seria detestamos. 

5 - É característica do texto de cartum:  

a) Possui uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento, 

a formação de opinião e posicionamento crítico da sociedade, uma vez propõe um debate sobre 

determinado tema, donde o discurso direto é sua principal característica. 
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b) É escrito em linguagem informal, consta a data e geralmente o destinatário é a própria 

pessoa que está escrevendo. 

c) É um gênero textual humorístico, ou seja, tem o intuito de levar ao riso. Trata-se de um texto 

narrativo simples em que geralmente há presença de enredo, personagens, tempo, espaço. 

d) Apresenta linguagem narrativa e descritiva e o objetivo é informar algo que aconteceu. 

e) É um gênero jornalístico considerado opinativo ou analítico que critica, satiriza e expõe 

situações por meio do grafismo e humor. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6 - Seja a equação: . A diferença entre a maior raiz e o triplo da menor raiz é: 

a) 5 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 1 

7 - Uma família fez uma viagem de seis dias percorrendo 540 quilômetros por dia. Se tivessem 

percorrido 810 quilômetros por dia, a viagem poderia ser feita em: 

a) 4 dias 

b) 3 dias 

c) 3,5 dias 

d) 5 dias 

e) 5,5 dias 

8 - Em determinada hora do dia uma criança de 0,90 metros de altura projeta uma sombra no solo 

plano e horizontal de 1,35 metros de comprimento. No mesmo instante e local um poste projeta uma 

sombra no solo de 4,80 metros de comprimento. A altura do poste é de: 

a) 3,70 metros 

b) 3,50 metros 

c) 3,20 metros 

d) 3,85 metros 

e) 4,02 metros 
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9 - Os três primeiros termos de uma Progressão Geométrica crescente são indicados por 

. O valor de  é: 

a) 2 

b) 5 

c) 4 

d) 3 

e) 6 

10 - Um capital de R$ 18.500,00 é aplicado pelo prazo de 3 meses, à taxa de 0,8% ao mês em regime 

de juros simples. O valor do montante no final do período será de: 

a) R$ 22.940,00 

b) R$ 20.480,00 

c) R$ 21.470,00 

d) R$ 19.854,00 

e) R$ 18.944,00 

INFORMÁTICA 

11 - Dos itens apresentados a seguir, qual deles é o responsável pela alocação dos circuitos de 

comunicação de periféricos, que permitem executar algum tipo de instrução ou acessar recursos em 

um microcomputador: 

a) Placa de vídeo 

b) Memórias 

c) Placa Mae ou também chamada de Placa de CPU 

d) CPU 

e) Disco rígido 

12 - Não é possível realizar em um documento do Microsoft Word: 

a) Criar tabelas e gerar totais 

b) Importar ou vincular arquivos de imagem 

c) Criar seções com formatos de páginas diferentes 
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d) Aplicar bordas e sombreamento no texto 

e) Vincular vários arquivos de documentos em um único arquivo 

13 - Dentre as opções a seguir, qual combinação de teclas possibilita o atalho para inserir uma função 

em uma célula de uma planilha do Microsoft Excel: 

a) SHIFT + F3 

b) CTRL + F3 

c) CTRL + I 

d) SHIFT + F 

e) SHIFT + F1 

14 - Qual das opções apresentadas a seguir, deve ser encontrada e utilizada para o envio de e-mail, 

quando não quero que os destinatários saibam para que outros endereços de e-mail, uma mensagem 

foi enviada: 

a) CC 

b) Anexo ou Arquivos Anexados 

c) Confirmação de Leitura 

d) CCO 

e) Inserir Link 

15 - Recurso do Microsoft Word que permite a criação de um documento padrão e o vinculo com 

destinatários para envio de ofícios ou cartas: 

a) Envelope 

b) Mala Direta 

c) Etiquetas 

d) Revisão 
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e) Referencias 

CONHECIMENTOS GERAIS 

16 - Complete as lacunas com V( verdadeiro) ou F ( falso) em relação ao município de Ipumirim e 

em seguida assinale a alternativa que ratifica sua resposta. 

(     ) Vital Felipe Casarotto foi o primeiro prefeito de Ipumirim, assumiu o mandato em 07 de 

abril de 1963 e ficou a frente da administração até 25 de novembro do mesmo ano. 

(     ) Os limites territoriais são: ao Norte, Faxinal dos Guedes, Ponte Serrada e Vargeão e ao 

ao Sul, Arabutã e Seara.  

(     ) O município é banhado pelos Rios Irani, do Engano e Jacutinga que vão desaguar no Rio 

Uruguai. 

(     ) Atualmente o município superou o número de 10.000 habitantes. 

a) F – F – F- F  

b) V – F – F- V 

c) F – F – V- V 

d) V – V – V- F 

e) F – V – V- F 

17 - Roraima lida desde 2015 com a chegada desenfreada de venezuelanos, que estão deixando o país 

para escapar da crise política, econômica e social. Em 2017, foram registrados 17.130 pedidos de 

refúgio pela Polícia Federal. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou no último 21 de 

fevereiro que, nos próximos 15 dias, o governo federal dará início ao processo de transferência de 

venezuelanos que estão em Roraima para outros estados brasileiros. Segundo o ministro os dois 

primeiros destinos dos imigrantes venezuelanos que estão concentrados em Roraima serão: 

a) São Paulo e Rio de Janeiro 

b) São Paulo e Amazonas 

c) São Paulo e Minas Gerais 
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d) São Paulo e Paraná 

e) São Paulo e Acre 

18 - Dentre os melhores 32 países no ranking da FIFA de agosto de 2017 dez não conseguiram 

classificação para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Assinale a alternativa que informa apenas 

nomes de países que não se classificaram para o Mundial em 2018.  

a) Brasil - Estados Unidos – Itália 

b) Rússia - China – Estados Unidos 

c) França – Portugal – Holanda  

d) Argentina – Uruguai – Egito  

e) China – Estados Unidos – Itália  

Fonte: http://esporte.ig.com.br/futebol/internacional/2017-11-16/copa-do-mundo-selecoes-classificadas.html  

19 - O Sambódromo da Marquês de Sapucaí, também conhecido como Sambódromo do Rio de 

Janeiro e oficialmente denominado como Passarela Professor Darcy Ribeiro, é um sambódromo 

localizado na Avenida Marquês de Sapucaí, na zona central da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. 

Inaugurado no ano de 1984, o local é o palco do festival popular mais famoso do Brasil, o Desfile das 

escolas de samba do Rio de Janeiro, o qual é realizado anualmente durante o feriado de Carnaval.. O 

seu projeto foi implantado durante o primeiro governo fluminense de Leonel Brizola(1983-1987), 

visando a dotar a cidade de um equipamento urbano permanente para a exibição do tradicional 

espetáculo do desfile das escolas de samba. A referida obra é de autoria do arquiteto:  

a) Oscar Niemeyer  

b) Frank Owen Gehry 

c) Arthur Casas 

d) Darcy Ribeiro 

e)  Renzo Piano 

20 - Quanto ao sistema monetário de cada país é INCORRETO: 

http://esporte.ig.com.br/futebol/internacional/2017-11-16/copa-do-mundo-selecoes-classificadas.html
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a) O peso argentino é a moeda oficial da Argentina. 

b) O dólar é a moeda oficial dos Estados Unidos da América 

c) O Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte faz parte da União Europeia, mas não da 

Zona do Euro. Sendo assim, vigente desde 1971, a libra esterlina (pound sterling) permance 

como moeda oficial na Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. 

d) O dólar mexicano é a moeda corrente oficial do México desde 1993. 

e) O bolívar é a moeda corrente oficial da Venezuela. Foi criada em 1879 pelo Presidente 

Antonio Guzmán Blanco, e leva seu nome em homenagem a Simón Bolívar, que foi o herói da 

independência latino-americana. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

FISCAL DE OBRAS 

21 - O Código de Obras do município de Ipumirim é parte integrante do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Municipal e estabelece normas de projeto e construção em geral no Município de 

Ipumirim. Assinale a alternativa correta quanto aos objetivos do Código de Obras: 

a) Estabelecer normas técnicas, visando o progressivo aperfeiçoamento da construção, porém 

sem a consequente melhoria da qualidade de vida da população. 

b) Orientar os projetos e execução de esterqueiras no perímetro urbano do Município. 

c) Assegurar a inobservância de padrões mínimos de segurança das edificações de interesse 

para a comunidade. 

d) Promover a melhoria dos padrões de segurança, higiene, salubridade e conforto de todas as 

edificações em seu território. 

e) Assegurar a observância de padrões mínimos de estética e beleza das edificações de interesse 

para a comunidade. 

22 - Assinale a alternativa correta quanto os alvarás de construção: 

a) O alvará de construção permite que os estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços 

funcionem. 
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b) A fim de comprovar o licenciamento da obra para efeito de fiscalização, o alvará de 

construção será mantido no local da obra, juntamente com o projeto aprovado. 

c) A fim de comprovar o horário de funcionamento dos estabelecimentos educacionais para 

efeito da fiscalização de posturas municipais o alvará de construção deve ser mantido no 

estabelecimento. 

d) Considera-se prescrito o alvará de construção que após ser iniciada a obra, sofrer interrupção 

superior a 60 (sessenta) dias. 

e) O alvará de construção será válido pelo prazo de 60 (sessenta) meses contados da data de sua 

expedição, devendo ser renovado mensalmente. 

23 - Assinale a alternativa que contém as palavras que completam corretamente a seguinte frase: “A 

construção __________ das especificações do Plano Diretor está sujeita à __________ por ato do 

Executivo Municipal, podendo ser concedido um prazo de até 90 (noventa) dias para sua 

__________, sem dispensa de __________ correspondente.” 

a) dentro / aprovação / demolição / multa. 

b) fora / notificação / demolição / alvará. 

c) fora / demolição / legalização / multa. 

d) dentro / fiscalização / modificação / taxa. 

e) fora / reconstrução / execução / técnico. 

24 - O habite-se é o documento expedido pela Municipalidade, que autoriza a ocupação de uma 

edificação. Assinale a alternativa correta quanto ao alvará de habite-se: 

a) O habite-se é solicitado à Municipalidade, pelo Prefeito através de requerimento assinado 

por este, acompanhado da respectiva certidão de vistoria sanitária. 

b) O habite-se só será expedido quando a edificação apresentar condições de habitabilidade, 

mesmo sem estar em funcionamento as instalações hidro-sanitárias, elétricas, prevenção de 

incêndio e demais instalações necessárias. 
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c) O habite-se parcial, ou seja, a autorização para utilização das partes concluídas de uma obra 

em andamento não tem previsão legal para ser fornecido. 

d) Nenhuma edificação poderá ser ocupada sem que seja procedida a vistoria da 

Municipalidade e expedido o respectivo habite-se. 

e) A Municipalidade fornecerá o habite-se as obras irregulares se estas não possuírem 

aprovação de projeto e alvará de construção. 

25 - A Municipalidade fiscalizará as diversas obras requeridas, a fim de que as mesmas estejam de 

acordo com disposições do Código de Obras, demais leis pertinentes e de acordo com os projetos 

aprovados. De acordo com esta afirmação, assinale a alternativa correta: 

a) Os fiscais do Município de Ipumirim terão ingresso a todas as obras mediante a apresentação 

de prova de identidade, independentemente de qualquer outra formalidade. 

b) Os funcionários investidos em função fiscalizadora não poderão inspecionar bens e papéis de 

qualquer natureza, mesmo que constituam objeto da legislação. 

c) Não compete aos fiscais de obras do Município exigir que lhe sejam exibidos as plantas, 

cálculos e demais detalhes que julgar necessário. 

d) Os fiscais do Município de Ipumirim só terão ingresso às obras particulares se estiverem 

acompanhados de um policial militar. 

e) A responsabilidade pelos projetos cabe exclusivamente aos fiscais de obras e a execução das 

obras cabe exclusivamente aos que tiverem assinado como seus responsáveis. 

26 - Se, por ocasião da vistoria, for constatado que a edificação não foi construída, ampliada, 

reconstruída ou reformada de acordo com o projeto aprovado: 

a) O proprietário notificará o responsável técnico e o fiscal de obras, de acordo com as 

disposições do Código de Obras do Município de Ipumirim. 

b) O proprietário e o fiscal de obras serão intimados a legalizar as obras, caso as alterações 

possam ser executadas ou a fazer a demolição ou modificações necessárias para regularizar a 

situação da obra, de acordo com o projeto. 
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c) Estando a obra concluída, o fiscal terá que emitir o alvará de habite-se mesmo que esta tenha 

sido construída, reconstruída ou reformada em desacordo com o projeto aprovado. 

d) O fiscal de obras notificará o prefeito de todas as edificações que não foram construídas, 

ampliadas, reconstruídas ou reformadas de acordo com o projeto aprovado. 

e) O fiscal de obras notificará o responsável técnico e o proprietário, de acordo com as 

disposições do Código de Obras do Município de Ipumirim. 

27 - Assinale a alternativa que contém todos os indivíduos que, pelas infrações ao que dispõe o 

Código de Obras, podem ser aplicadas as multas, conforme o caso. 

a) Ao pedreiro, ao servente, ao mestre de obras e ao engenheiro. 

b) Ao proprietário ou ao autor do projeto. 

c) Ao construtor, ou profissional responsável pela execução das obras, ao autor do projeto e ao 

proprietário. 

d) Ao prefeito se a edificação for pública e ao mestre de obras de a obra for particular. 

e) Ao construtor ao autor do projeto e ao proprietário. 

28 - Com relação ao Código de Posturas do Município de Ipumirim, assinale a alternativa que contém 

a sequência correta, sendo V para a alternativa verdadeira e F para a alternativa falsa. 

( ___ ) É proibido impedir ou dificultar o livre escoamento das águas pelos canos, valas, sarjetas 

ou canais das vias públicas. 

( ___ ) O lixo das habitações deverá ser acondicionado em sacos de plástico ou vasilhas 

apropriadas servidas de tampa, separadamente quando houver coleta seletiva, para ser removido 

pelo serviço de limpeza pública. 

( ___ ) É permitido, dentro do perímetro urbano, a instalação de estrumeiras ou depósito de 

estrume animal. 

( ___ ) É proibido embaraçar ou impedir, por qualquer meio, o livre trânsito de pedestres ou 

veículos nas ruas, praças, passeios, estradas e caminhos públicos, exceto para efeito de obras 

públicas. 
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a) V, V, V e V. 

b) V, V, F e V. 

c) V, F, V e F. 

d) F, V, F e V. 

e) F, F, F e F. 

29 - Assinale a alternativa que contém as palavras que completam corretamente a seguinte frase: “As 

disposições sobre as normas arquitetônicas e urbanísticas, contidas na legislação que institui as 

posturas do Município de Ipumirim e outras normas suplementares às Leis do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Municipal, visam assegurar a observância de padrões mínimos de __________, 

__________, salubridade e __________ dos espaços e edificações deste Município.” 

a) segurança / limpeza / beleza 

b) compartimentos / janelas / portas 

c) circulações / ruas / conforto 

d) segurança / higiene / conforto 

e) compartimentos / conforto / funcionamento 

30 - Assinale a alternativa correta quanto ao Estatuto das Cidades: 

a) O Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o 

uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, 

bem como do equilíbrio ambiental. 

b) Segundo o Estatuto da Cidade, os tributos sobre imóveis urbanos, assim como as tarifas 

relativas a serviços públicos urbanos, não podem ser diferenciados em função do interesse 

social. 

c) Segundo o Estatuto da Cidade o Plano Diretor é obrigatório para cidades com mais de 2 

(dois) mil habitantes e deve ser revisado a cada 20 (vinte) anos. 
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d) O Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o 

uso da propriedade urbana em prol do interesse particular. 

e) O Estatuto da Cidade regulamenta o afastamento mínimo para os cursos da água e nascentes, 

exigindo para os usos potencialmente poluidores a obrigatoriedade de aprovar o EIV (Estudo 

de Impacto de Vizinhança). 

31 - “A Lei que institui Posturas no Município de Ipumirim é parte integrante do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Municipal, contém medidas de polícia administrativa, a cargo do Município, em 

matéria de higiene, de segurança, ordem e costumes públicos; institui normas disciplinadoras do 

funcionamento dos estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de serviços, estatui as 

necessárias relações jurídicas entre o Poder Público e os munícipes, visando disciplinar o uso e gozo 

dos direitos individuais e do bem-estar geral.” Sabendo disto, assinale a alternativa correta: 

a) É regulamentada por esta Lei o horário de funcionamento dos estabelecimentos, não sendo 

lícito a nenhum estabelecimento funcionar 24 horas por dia. 

b) Todo possuidor, a qualquer título, de imóvel localizado na zona urbana, deverá conservá-lo 

limpo, em garantia à saúde e à segurança pública, exceto nos casos em que o possuidor seja um 

ente público municipal, estadual ou federal. 

c) Para fechamento de terrenos, não será permitido o emprego de espinheiros, ou de qualquer 

solução que coloque em risco a saúde e o bem estar. 

d) Para fechamento de terrenos, será permitido o emprego de espinheiros, ou de qualquer 

solução que coloque em risco a saúde e o bem estar, em prol da segurança. 

e) Não é regulamentada por esta Lei o horário de abertura e fechamento dos estabelecimentos 

comerciais e industriais do Município. 

32 - Quanto as calçadas e vias urbanas, assinale a alternativa correta: 

a) É permitido danificar ou alterar de qualquer modo, calçamento, passeios, calçadas e meio-

fio. 

b) Todas as calçadas públicas são de responsabilidade exclusiva da Prefeitura Municipal no 

tocante a sua construção, restauração, conservação e limpeza. 
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c) É permitido o revestimento das calçadas formando superfície inteiramente lisa, ou com 

desnível que possa produzir escorregamento ou queda. 

d) É permitido fazer da calçada a extensão do comércio com exposição e colocação de 

mercadoria de qualquer espécie.  

e) Não poderão ser feitas rampas de acesso nos passeios dos logradouros destinadas à entrada 

de veículos. 

33 - Assinale a alternativa que contém a forma de penalidade que trata a seguinte lacuna da frase: 

“As advertências para cumprimento de disposições legais pelos fiscais de obras do Município do 

Ipumirim, poderão ser objeto de __________________ feita em forma de ofício, com cópia onde 

ficará o “ciente” do notificado, recusando-se o notificado a dar o “ciente”, será tal recusa declarada 

na notificação preliminar, firmada por duas testemunhas”. 

a) embargo judicial 

b) notificação preliminar 

c) multa preliminar 

d) apreensão conjunta 

e) demolição judicial 

34 - Com relação às infrações, multas e penalidades, assinale a alternativa que contém a sequência 

correta, sendo V para a alternativa verdadeira e F para a alternativa falsa. 

( ___ ) As penalidades a que se refere esta lei, não isentam o infrator das obrigações de reparar o 

dano resultante da infração, na forma da Lei. 

( ___ ) Aplicada a multa, não fica o infrator desobrigado ao cumprimento da exigência que a 

houver determinado. 

( ___ ) A multa não paga no prazo regulamentar será inscrita em dívida ativa. 

( ___ ) Nas reincidências, as multas serão cominadas em dobro. 

a) V, F, V e F. 
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b) F, V, F e V. 

c) F, F, F e F. 

d) V, V, V e V. 

e) V, V, F e V. 

35 - Assinale a alternativa correta quanto às penalidades que podem ser impostas pelo fiscal de obras: 

a) Decorrido o prazo fixado pela notificação preliminar, sem que o notificado tenha tomado as 

providências no sentido de sanar as irregularidades apontadas, lavrar-se-á o auto de infração. 

b) Nem mesmo mediante requerimento apresentado pelo notificado, a municipalidade poderá 

prorrogar o prazo fixado na notificação. 

c) Decorrido o prazo fixado pela notificação preliminar, sem que o notificado tenha tomado as 

providências no sentido de sanar as irregularidades apontadas, o município efetuará a 

demolição da obra cobrando os custos do proprietário. 

d) Mediante requerimento apresentado pelo notificado, a municipalidade poderá regularizar a 

obra para o notificado através do CREA ou CAU.  

e) Decorrido o prazo fixado pela notificação preliminar, se o notificado tenha sanado as 

irregularidades apontadas, lavrar-se-á o auto de infração. 

36 - Com relação aos autos de infração, assinale a alternativa que contém a sequência correta, sendo 

V para a alternativa verdadeira e F para a alternativa falsa. 

( ___ ) recusando-se o infrator a assinar o auto, será tal recusa averbada no mesmo pela 

autoridade que o lavrar e este será remetido pelo correio sob registro de aviso de recebimento. 

( ___ ) devem ser lavrados em modelos especiais, com precisão, sem entrelinhas, emendas ou 

rasuras. 

( ___ ) o infrator terá o prazo de dez meses para apresentar defesa, contados da lavratura do 

auto de infração ou da data do recebimento do mesmo pelo correio. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL Nº 001/2018 - CONCURSO PÚBLICO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM - SC 

 

18 
 

( ___ ) deve conter, obrigatoriamente o nome de quem lavrou, relatando-se com toda clareza, o 

fato constitutivo da infração e os pormenores que possam servir de atenuante ou agravante à 

ação. 

a) V, V, F e V. 

b) V, V, V e V. 

c) F, F, F e F. 

d) F, V, F e V. 

e) F, V, F e V. 

37 - Assinale a alternativa correta quanto ao fiscal de obras: 

a) compete ao fiscal de obras o uso do poder de polícia entrando nas obras públicas e privadas, 

sem necessidade de identificação. 

b) após a notificação preliminar o fiscal lavrará o auto de infração, determinando de imediato o 

valor da multa que poderá ser cobrada pelo próprio fiscal de obras no ato da notificação. 

c) compete ao fiscal de obras a fiscalização do trânsito municipal, no perímetro urbano. 

d) compete ao fiscal de obras a fiscalização e liberação do habite-se de uma obra. 

e) a numeração das edificações e o habite-se das obras não é de atribuição do fiscal de obras. 

38 - Marque a alternativa que contém a sequência correta, sendo V para a alternativa verdadeira e F 

para a alternativa falsa, quanto a previsão legal na aplicação de multas nos seguintes casos: 

( ___ ) Pelo falseamento de medidas, cotas, e demais indicações do Projeto. 

( ___ ) Pelo início da execução da obra com licença. 

( ___ ) Pela execução da obra em acordo com o projeto aprovado. 

( ___ ) Pela falta de projeto aprovado e documentos exigidos no local da obra. 

( ___ ) Pela ocupação da edificação sem que  à  Municipalidade tenha fornecido o habite – se. 
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a) F, F, F, V e V. 

b) F, F, F, V e V. 

c) V, F, F, V e V. 

d) F, F, F, F e V. 

e) V, F, F, V e F. 

39 - Assinale a alternativa que complete corretamente as lacunas da seguinte frase: “Serão 

embargadas as obras em __________, sejam elas construções ou reformas, caso a obra já tenha sido 

autuada e não tenha sido __________ no tempo previstos, sem prejuízo da imposição de multas.” 

a) andamento / demolida 

b) andamento / regularizada 

c) finalizadas / construída 

d) Ipumirim / ocupada 

e) andamento / habitadas 

40 - Assinale a alternativa que diz respeito a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, 

com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e 

logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes. 

a) retificação de área e inserção de medidas. 

b) unificação. 

c) loteamento. 

d) desmembramento. 

e) condomínio vertical. 

 


