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CARGO: FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 

 

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 

tubo transparente, 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 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01h00min (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) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

Informática 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 

O texto abaixo servirá de subsídio para as questões 1 a 5: 

E o seu nível de corrupção, como vai?  

Millôr Fernandes 

Dizem por ai que todo homem tem seu preço. Há quem vá mais longe afirmando que alguns 

homens são vendidos a preço de banana. Sempre esperei, na vida, o dia da Grande Corrupção, e 

confesso, decepcionado, que ele nunca veio. A mim só me oferecem causas meritórias, oportunidades 

de sacrifício, salvações da Pátria ou pura e frontalmente a hedionda tarefa de lutar contra a corrupção. 

Enquanto eu procuro desesperadamente uma oportunidade, as pessoas e entidades agem comigo de 

tal forma que às vezes chego a duvidar de que a corrupção exista. Mas, falar em corrupção, como 

anda a sua? Vendendo saúde ou combalida e atrofiada como a minha? (...) 

1 - “A mim só me oferecem causas meritórias, oportunidades de sacrifício, salvações da Pátria ou 

pura e frontalmente a hedionda tarefa de lutar contra a corrupção.” Observe as palavras em 

destaque e assinale a alternativa que apresenta as palavras capazes de substitui-las sem alteração de 

sentido:  

a) desprestigiosas - desairosa 

b) infames – imunda  

c) notáveis - sórdida 

d) inábeis - desumana  

e) repugnante – truculenta  

2 - “Dizem por ai que todo homem tem seu preço. Há quem vá mais longe afirmando que alguns 

homens são vendidos a preço de banana. Sempre esperei, na vida, o dia da Grande Corrupção, e 

confesso, decepcionado, que ele nunca veio.”  Com relação as palavras em destaque é correto: 

a) As três palavras poderão ser eliminadas do texto e não haverá comprometimento na 

compreensão. 
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b) Os três vocábulos pertencem a classe gramatical dos verbos. 

c) São vocábulos que exercem a função de conectivos entre as orações. 

d) O vocábulo HÁ poderá ser substituído por Á. 

e) Os três vocábulos pertencem a classe gramatical dos adjetivos. 

3 - Pronomes são palavras que acompanham os substantivos, podendo substituí-los (direta ou 

indiretamente), retomá-los ou se referir a eles. Alguns exemplos de tipos de pronome são: pessoais, 

possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos e indefinidos. Um exemplo disso pode ser 

observado na oração a seguir. Observe: “Enquanto eu procuro desesperadamente uma oportunidade, 

as pessoas e entidades agem comigo de tal forma que às vezes chego a duvidar de que a corrupção 

exista.” 

Assinale a alternativa na qual a palavra em destaque não pode ser classificada como um pronome:  

a) Vou comprar aquela casa para mim. 

b) Fernanda é minha mãe. 

c) Esta é a menina de quem te falei. 

d) Algumas meninas veem defeito em tudo, menos nelas mesmas. 

e) Nós viajaremos para o Canadá na próxima semana. 

4 - “Mas, falar em corrupção, como anda a sua?” A palavra em destaque possui no texto a função 

de: 

a) Apresentar uma ideia conclusiva. 

b) Apresentar uma ideia aditiva. 

c) Indicar que ao final da frase haverá um ponto de interrogação. 

d) Expressar uma dúvida, incerteza. 

e) Apresentar uma oposição ao dito anteriormente. 
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5 - “Mas, falar em corrupção, como anda a sua? Vendendo saúde ou combalida e atrofiada como a 

minha?” Com relação ao fragmento é CORRETO: 

I – Há o emprego do ponto de interrogação. 

II – Há pelo menos uma palavra polissílaba. 

III – Pelo menos um dos verbos está no gerúndio.   

IV – Há o emprego do acento agudo em uma das palavras. 

a) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 

b) Apenas as alternativas I e IV estão corretas. 

c) Apenas a alternativas IV está correta. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

e) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6 - Um automóvel com velocidade de  percorre certa distância em 3,5 horas. Nas mesmas 

condições e com velocidade de  percorrerá a mesma distância em: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

7 - Considere a equação   , a qual admite duas raízes reais, . O valor de   

   é igual a: 

a) 9 

b) 8 

c) 5 
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d) 7 

e) 6 

 

8 - Em uma partida de basquete, as equipes, ao pontuarem entre cestas de 3 e 2 pontos, fizeram um 

total de 120 cestas totalizando 280 pontos. O número de cestas de 2 pontos foi de: 

a) 70 

b) 50 

c) 40 

d) 30 

e) 80 

 

9 - Se  representa logarítmo de  na base 10, então o valor de 

 é: 

a) 4 

b) 2 

c) 5 

d) 3 

e) 10 

 

10 - Em um papel retangular cuja área total mede 1.280  estão destacados 6 quadrados, conforme 

figura abaixo: 

 

Com a parte destacada da cartolina, pode-se montar um cubo cujo volume é de: 

a) 256  

b) 364  
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c) 572  

d) 624  

e) 512  

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11 - O agronegócio catarinense é caracterizado principalmente por pequenas propriedades familiares. 

Maçã, cebola, ostras, suínos e hortifrutigranjeiros são os gêneros em que o estado lidera a produção 

nacional, entre outros que também se destacam. Já o comércio interno chama atenção pela receita: 

com um mercado consumidor de grande potencial, o comércio catarinense arrecada a 6ª maior receita 

do país. O setor de serviços vem logo atrás; a 7ª maior receita do país é em Santa Catarina, com 

destaque para os serviços ligados a transporte e tecnologia. Diante dos dados expostos é possível 

afirmar que os produtos agrícolas e industriais catarinenses são exportados para 190 países, o que faz 

do estado o ........................  

Fonte: http://turismo.sc.gov.br/o-estado/  

a) 8° maior exportador do Brasil. 

b) 17° maior exportador do Brasil. 

c) 10° maior exportador do Brasil. 

d) 2° maior exportador do Brasil. 

e) 1° maior exportador do Brasil. 

12 - Estudos arqueológicos comprovam que o estado de Santa Catarina é habitado há milhares de 

anos. Pelos menos três grandes grupos indígenas viviam na região antes dos europeus chegarem a 

partir de 1500. Os primeiros povoados do estado só começaram a surgir, porém, por volta de 1660, 

quando da fundação da Vila de Nossa Senhora da Graça do Rio de São Francisco (atual cidade de 

São Francisco do Sul). Com relação a ocupação do estado de Santa Catarina, o primeiro núcleo de 

moradores formado fora do litoral foi registrado em:  

a) Laguna    

b) Chapecó  

http://turismo.sc.gov.br/o-estado/


ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

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

 

8 
 

c) Curitibanos 

d) Lages  

e) São Joaquim 

13 - Segundo os dados disponibilizados pela Câmara Municipal de Vereadores, Seara-Distrito veio a 

emancipar-se de Concórdia em 03 de abril de 1954, após intenso confrontamento político com Itá e 

Arabutã, pretendentes a sediar o novo Município que se formaria na ordem territorial da região. 

Todavia, prevaleceu por méritos e direitos a indicação de ganho de Sede do neo-município a Seara. 

Entre os quisitos para merecer a emancipação aquele que superou exacerbadamente os demais 

candidatos foi:  

a) População 

b) Taxa de Natalidade 

c) Arrecadação Tributária  

d) Taxa de Analfabetismo 

e) Ruas Pavimentadas 

14 - O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) realizou, em 2017, uma operação 

censitária com o objetivo de retratar a realidade do “Brasil Agrário” por meio da investigação das 

características e das atividades econômicas desenvolvidas nos estabelecimentos agropecuários do 

País. Como fruto dessa operação, temos disponíveis os resultados preliminares do Censo 

Agropecuário 2017. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta uma informação verdadeira 

quanto aos dados do município de Seara em comparação com os demais municípios do Estado:  

a) Seara está entre os três maiores produtores de suínos do estado em número de animais e  

classifica-se como um dos dez maiores produtores de galináceos. 

b) Seara é o maior produtor de suínos do estado em número de animais e classifica-se como um 

dos dez maiores produtores de galináceos. 

c) Seara está entre os três maiores produtores de bovinos do estado em número de animais e 

também classifica-se como um dos três  maiores produtores de  galináceos. 
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d) Seara, pelo fato de possuir uma pequena área, não destaca-se em nenhum setor agropecuário. 

e) Seara é o segundo maior produtor de perus do estado perdendo apenas de Chapecó e possui o 

segundo maior rebanho de suínos do estado. 

15 - No ultimo 28 de outubro realizou-se o segundo turno das eleições presidenciais e para 

governador do Estado. Segundo as informações divulgadas pelo TRE ocorreram eleições de 2º turno 

em quantos estados brasileiros? 

a) 14 estados e o DF 

b) 20 estados  

c) 8 estados  

d) 5 estados e o DF 

e) 13 estados e o DF 

INFORMÁTICA 

16 - Qual das opções a seguir, melhor caracteriza o processo de boot em um microcomputador: 

a) Inicializar somente o Windows.  

b) Inicializar apenas o sistema operacional. 

c) Inicializar a máquina, testando o hardware e carregando arquivos do sistema operacional. 

d) Inicializar e testar apenas os dispositivos de memória. 

e) Verificar a fonte de alimentação após ligar a máquina. 

17 - Unidade de medida que determina a qualidade da impressão de um documento a ser impresso: 

a) BPM 

b) DPI 

c) CPI 

d) BIT 
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e) Byte   

18 - Considerando os seguintes dados de uma planilha do Microsoft Excel: 

 

Qual será o total retornado pela função presente na célula B6 ? 

a) 140 

b) 80 

c) 100 

d) 50 

e) 130 

19 - Com relação aos navegadores web é CORRETO afirmar que: 

a) É utilizado para gerenciar e-mails das corporações ou pessoais. 

b) É utilizado como ferramenta de busca na WEB. 

c) É responsável pela autenticação de usuários e acesso a sistemas WEB. 

d) É utilizado para acessar os links ou endereços com conteúdos e recursos na WEB. 

e) É o programa responsável por configurar o acesso a WEB. 

20 - Com relação ao Microsoft Power Point é INCORRETO afirmar que: 

a) Documentos do Microsoft Word ou Excel não podem ser vinculados às apresentações. 

b) É possível adicionar links ou hiperlinks nas páginas de apresentação. 

c) Podem ser adicionados arquivos de imagens e sons nas páginas de apresentação. 
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d) É possível vincular outra apresentação Power Point nas paginas de apresentação. 

e) É possível criar e executar macros. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 

21 - O Código de Posturas do Município de Seara é parte integrante do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Municipal e contém medidas de política administrativa em quais matérias? 

a) Obras, posturas e zoneamento urbano. 

b) Higiene, segurança, ordem e costumes públicos. 

c) Obras, posturas, uso e ocupação do solo. 

d) Higiene, alvarás e liberações públicas. 

e) Obras, higiene e salubridade dos munícipes. 

 

22 - Assinale a alternativa correta quanto ao que é ilícito nas vias e logradouros públicos: 

a) Danificar ou alterar de qualquer modo, calçamento, passeios, calçadas e meio-fio. 

b) Deixar em bom estado de conservação as calçadas e passeios. 

c) Remover os restos de entulhos resultantes de construção e reconstrução, bem como de podas 

de jardins e cortes de árvores. 

d) Retirar quaisquer elementos particulares que estejam impedindo ou dificultando a 

acessibilidade em ruas, estradas e caminhos públicos. 

e) Pintar faixas de sinalização de trânsito junto ao rebaixo do meio-fio, com a prévia 

autorização do Município. 

 

23 - Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da seguinte frase: “O serviço de 

limpeza das ruas, praças e logradouros públicos será executado direta ou indiretamente pela 

___________________, bem como o serviço de coleta de lixo domiciliar.” 

a) Fiscalização Municipal de Obras e Posturas 

b) Parceria Público Privada (PPP) 

c) Secretaria do Estado de Santa Catarina de Urbanização 

d) Prefeitura 

e) Concessionária 
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24 - Com relação ao Código de Posturas do Município de Seara, assinale a alternativa que contém a 

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

(___) A ocupação do logradouro público com mesas e cadeiras poderá ser permitida, em caráter 

provisório, através de autorização expressa do poder público, desde que, satisfeitas as condições 

do Código de Posturas. 

(__) É vedada a ocupação do logradouro público com mesas e cadeiras, mesmo em caráter 

provisório, tendo em vista as disposições da NBR 9050 que trata da Acessibilidade a edificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 

(__) O Código de Posturas dispõe sobre os espaços, dias e horários para a ocupação do logradouro 

público com mesas e cadeiras, desde que para empresas constituídas regularmente no município 

de Seara, SC. 

a) V, V, V. 

b) F, F, F. 

c) V, F, V. 

d) F, V, F. 

e) V, F, F. 

 

25 - Quanto a afirmação: “Não poderão ser feitas rampas de acesso nos passeios dos logradouros 

destinadas à entrada de veículos.”, assinale a alternativa correta. 

a) Esta afirmação é falsa, pois nas faixas de serviço podem haver rampas. 

b) Esta afirmação é falsa, pois fere a NBR 9050 que trata da Acessibilidade a edificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 

c) Esta afirmação é verdadeira, pois o acesso particular de veículos não deve impedir ou 

dificultar o livre e acessível trânsito de pedestres nos passeios públicos. 

d) Esta afirmação passou a ser falsa com a revisão da NBR 9050 válida a partir de 11.10.2015. 

e) Esta afirmação é verdadeira em partes, pois em casos excepcionais o Conselho de 

Desenvolvimento pode regulamentar disposições em contrária a esta afirmação. 

 

26 - O rampeamento das soleiras e o rebaixamento do meio-fio são obrigatórios sempre que tiver 

entrada de veículos nos terrenos ou prédios com travessia de calçada de logradouro, sempre que 

houver intimações para correção dos rampeamentos, estas devem ser cumpridas no prazo 

improrrogável de quantos dias? 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

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

 

13 
 

a) 360 (trezentos e sessenta) dias. 

b) 2 (dois) dias úteis. 

c) 2 (dois) dias. 

d) 270 (duzentos e setenta) dias. 

e) 30 (trinta) dias. 

 

27 - Assinale a alternativa que contém todas as penalidades previstas à pessoa física ou jurídica, no 

Código de Obras do Município de Seara, independentemente da obrigação de cessar a transgressão e 

de outras sanções da União ou do Estado, cíveis ou penais: 

a) Notificação por escrito; multa; embargo da obra; interdição parcial ou total da obras; perda 

ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Município em obras 

conveniadas; paralisação da atividade poluidora. 

b) Notificação por escrito; multa simples ou diária; embargo da obra; interdição parcial ou total 

do estabelecimento ou atividades; cassação imediata do alvará de licenciamento do 

estabelecimento; perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo 

Município; paralisação da atividade poluidora. 

c) Notificação por escrito; multa; embargo da obra; interdição parcial ou total da obras; perda 

ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Município em obras 

conveniadas. 

d) Multa simples ou diária; embargo da obra; interdição parcial ou total do estabelecimento ou 

atividades; cassação imediata do alvará de licenciamento do estabelecimento; perda ou 

restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Município. 

e) Notificação por escrito; multa simples ou diária; embargo da obra; interdição parcial ou total 

da obras. 

 

28 - Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da seguinte frase: “Não serão 

fornecidas licenças para a realização de diversões, jogos ruidosos em locais compreendidos em área 

até um raio de ________________________ de hospitais, casas de saúde, escolas e asilos. 

a) 200,00m (duzentos metros) 

b) 500,00m (quinhentos metros) 

c) 50,00m (cinquenta metros) 

d) 1.000,00m (mil metros que correspondem a um quilômetro) 
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e) 100,00m (cem metros) 

 

29 - Com relação ao Comércio Ambulante no Município de Seara, assinale a alternativa que contém a 

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

(___) O exercício do comércio ambulante, de vendedores ou compradores, por conta própria ou de 

terceiros, em logradouros públicos ou lugares franqueados ao público, dependerá sempre de 

licença especial da Municipalidade, mediante requerimento do interessado. 

(___) Caracteriza-se como o comércio que não é exercido em local fixo e caberá ao Município a 

definição dos locais permitidos para a exploração das atividades mencionadas no caput deste 

artigo, sendo que as demais regras serão regulamentadas por ato próprio. 

(___) A Municipalidade só concederá licença para o comércio ambulante, quando, a seu critério o 

mesmo não venha a prejudicar o comércio estabelecido, a higiene e segurança. 

a) F, F, F. 

b) V, F, V. 

c) V, V, V. 

d) V, F, F. 

e) F, V, F. 

 

30 - Assinale a alternativa que está correta com relação as atribuições do cargo de Fiscal de Obras e 

Posturas no Município de Seara: 

a) Compete ao cargo de Fiscal de Obras e Posturas exercer a fiscalização sanitária das 

construções irregulares e clandestinas, fazendo comunicações, notificações e embargos. 

b) Não compete ao cargo de Fiscal de Obras e Posturas controlar a operação de embarque e 

desembarque dos usuários de ônibus e interurbanos. 

c) Não compete ao cargo de Fiscal de Obras e Posturas registrar e comunicar irregularidades 

referentes à propaganda. 

d) Compete ao cargo de Fiscal de Obras e Posturas exercer a fiscalização às construções 

irregulares e clandestinas, fazendo comunicações, notificações e embargos. 

e) Não compete ao cargo de Fiscal de Obras e Posturas fiscalizar o cumprimento de leis e 

Posturas Municipais bem assim as diretrizes de proteção e conservação do Meio-Ambiente e 

recursos naturais. 
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31 - Assinale a alternativa correta, no que tange ao fechamento frontal dos terrenos não construídos 

com testadas para vias urbanas pavimentadas. 

a) O fechamento permitirá o emprego de muro, cerca de madeira, cerca de arame liso, tela ou 

cerca viva. 

b) O fechamento só é obrigatório nos casos de terrenos resultantes de loteamentos regulares. 

c) O fechamento permitirá o emprego de muro, cerca metálica, cerca em PVC, cerca em 

alumínio, cerca de arame farpado ou tela de alambrado. 

d) O fechamento só é obrigatório nos casos de terrenos que não sejam resultantes de 

loteamentos regulares, definidos como glebas ou áreas remanescentes. 

e) O fechamento é obrigatório tanto em logradouros pavimentados ou não. 

 

32 - Assinale a alternativa correta acerca da preservação do meio ambiente. 

a) A derrubada de mata dependerá de licença da Prefeitura, observadas as restrições constantes 

do Código Civil Brasileiro. 

b) É permitido atear fogo em roçados, palhados ou matos que limitem com terras de outrem, 

sem tomar precauções. 

c) Será permitida a utilização da arborização pública para colocação de cartazes e anúncios ou 

fixações de cabos e fios, nem para suporte ou apoio de objetos e instalações de qualquer 

natureza. 

d) No interesse do controle da poluição do ar e da água, a Prefeitura exigirá parecer técnico da 

FATMA, sempre que lhe for solicitada licença de funcionamento para estabelecimentos 

industriais ou quaisquer outros que se configurem em eventuais poluidores do meio 

ambiente. 

e) É obrigação da população, mediante requerimento, podar, cortar, danificar, derrubar, 

remover ou sacrificar espécies da arborização pública, sempre que necessário. 

 

33 - Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna da seguinte frase: “Não é permitida 

________________________ do lado de fora dos estabelecimentos comerciais, nem o depósito de 

qualquer objeto sobre a calçada.” 

a) a colocação de mesas e cadeiras de bares, restaurantes e similares 

b) a exposição de mercadorias 

c) a colocação de luminosos 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

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

 

16 
 

d) a exposição de cartazes 

e) a construção de calçadas públicas 

 

34 - Com relação infrações e penalidades administrativas no Município de Seara, assinale a 

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

alternativa falsa.  

(___) Serão punidos de conformidade com o Código de Posturas do Município de Seara, os 

agentes fiscais que, por culpa ou má-fé, lavrarem autos sem obediência aos requisitos legais, de 

forma a lhes acarretar nulidade. 

(___) Será considerado infrator todo aquele que cometer, mandar, constranger ou auxiliar alguém 

a praticar infração, exceto o encarregado de execução das Leis que, tendo conhecimento da 

infração, deixarem de autuar o infrator. 

(___) Serão punidos de conformidade com o Código de Posturas do Município de Seara, os 

agentes fiscais que, tendo conhecimento da infração, deixarem de aplicar a penalidade. 

a) V, V, V. 

b) F, F, F. 

c) V, F, V. 

d) V, F, F. 

e) F, V, F. 

 

35 - Assinale a alternativa correta quanto as infrações e penalidades administrativas no Município de 

Seara. 

a) A penalidade pecuniária será judicialmente executada se, imposta de forma regular e pelos 

meios hábeis, o infrator satisfazê-la no prazo legal. 

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

c) Os infratores que estiverem em débito de multa poderão receber quaisquer quantias ou 

créditos que tiverem com a Prefeitura, participar de concorrência, coleta ou tomada de 

preços, celebrar contratos ou termos de qualquer natureza, ou transacionar a qualquer título 

com a administração municipal. 

d) Nas reincidências, as multas serão cominadas em triplo. 

e) As penalidades a que se refere este Código isentam o infrator das obrigações de reparar o 

dano resultante da infração, na forma da Lei. 
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36 - Com relação as fiscalizações de obras no Município de Seara, assinale a alternativa que contém a 

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

(___) Segundo o Código de Obras do Município de Seara, o procedimento legal para a verificação 

das infrações e aplicação das penalidades é o regulado no Código de Posturas. 

(___) A construção fora das especificações do Plano Diretor está sujeita à demolição por ato do 

Executivo Municipal, podendo ser concedido um prazo de até 2 (dois) anos para sua legalização, 

com dispensa de multa correspondente. 

(___) Nas infrações às disposições do Código de Obras serão aplicadas as seguintes penas: multa; 

embargo da obra; interdição do prédio ou dependência; demolição. Sendo que a aplicação de uma 

dessas penas previstas, impede a aplicação de outra, mesmo nos casos em que for cabível. 

a) V, V, V. 

b) F, F, F. 

c) V, F, V. 

d) V, F, F. 

e) F, V, F. 

 

37 - Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna da seguinte frase: “A _____________ 

dentro das especificações do Código de _____________, mas sem alvará de _____________, está 

sujeita a multa”. 

a) construção / Obras / construção 

b) construção / Posturas / habite-se 

c) obra / Posturas / funcionamento 

d) obra / Conduta / habite-se 

e) construção / Posturas / autônomo 

 

38 - Assinale a alternativa correta sabendo que 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. 

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

de acordo com o Plano Diretor e demais legislações que o integram, sem considerar os 

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

construção será mantido na contabilidade da obra, juntamente com o projeto aprovado. 

c) A fim de comprovar o licenciamento da obra para efeito de fiscalização, o alvará de 

construção será mantido no diário de obras, sem necessidade de anexar o projeto aprovado. 

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

prova de identidade, desde que houver Decreto Municipal que determine as obras passíveis 

de fiscalização. 

e) 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. 

 

39 - Assinale a alternativa correta 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 será notificado e intimado a legalizar a obra, caso as alterações possam ser 

executadas ou o responsável técnico será convocado para efetuar as modificações 

necessárias para regularizar a situação da obra, em desacordo com o projeto. 

b) O proprietário será notificado e intimado a legalizar a obra, caso as alterações possam ser 

executadas, já o responsável técnico será convocado para prestar esclarecimento do 

desacordo com o projeto. 

c) O responsável técnico e o proprietário serão notificados e 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. 

d) O responsável técnico e o proprietário serão notificados e intimados a proceder a demolição 

da obra em desacordo com o projeto. 

e) O responsável técnico e o proprietário serão chamados para 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, tendo o prazo regulamentar de 360 

(trezentos e sessenta) dias. 

 

40 - Assinale a alternativa correta no caso dos funcionários investidos em função fiscalizadora. 

a) Os Fiscais não poderão, mesmo que observadas as formalidades legais, inspecionar bens e 

papéis de qualquer natureza. 
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b) Os Fiscais poderão, observadas as formalidades legais, inspecionar bens e papéis de 

qualquer natureza, desde que constituam objeto do Código de Obras. 

c) Os Fiscais poderão, independente das as formalidades legais, inspecionar bens e papéis de 

qualquer natureza e as obras. 

d) Para fins de documentação e fiscalização os alvarás de construção para obras em geral, não 

deverão permanecer no local das mesmas, juntamente com o projeto aprovado. 

e) Documentos como o alvará de construção não necessitam ser protegidos contra a ação do 

tempo, porém devem ser facilmente acessíveis à fiscalização da Municipalidade, durante 

sábados, domingos e feriados. 

 


