ESTADO DO MARANHÃO
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR (EDITAL 01/2018)
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

CARGO: FISCAL DE POSTURA (CÓD. 135)

Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 50 (cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a
prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Exemplo:
Português
15

Informática
05

Conhecimentos Específicos
30

A

B

A

D

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre outros.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. O candidato que, por
qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado em ata e será
automaticamente eliminado do Concurso Público.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta)
minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público.
10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME:____________________________________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO_____________

DURAÇÃO:
4 horas

HORÁRIO: (MANHÃ)
8h às 12h

DATA: (2ª ETAPA)
10 de março de 2019

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursopacolumiar@outlook.com
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

TEXTO
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A rede mundial de computadores interligados – internet – é uma maneira muito eficiente
de se ter acesso a um grande número de informações de forma simultânea, dando oportunidade de
se interagir com outras pessoas e se debater sobre assuntos relevantes. A internet facilita a resolução
de problemas em comum sem que haja necessidade de sair de casa para reunir-se em um mesmo
lugar e hora, mas mesmo com essa vantagem ela não pode e não deve substituir o diálogo pessoal,
face a face.
A internet é uma ferramenta maravilhosa, porém nem sempre é usada corretamente e acaba
trazendo consequências desagradáveis quando usada por pessoas inescrupulosas ou mal
intencionadas que provocam grandes estragos em empresa e na vida de pessoas, por isso é preciso
que se tenha responsabilidade para manipular uma ferramenta tão importante nos dias de hoje.
A cada dia que passa, a informática vem adquirindo cada vez mais relevância na vida das
pessoas. Sua utilização já é vista como instrumento de aprendizagem e sua ação no meio social vem
aumentando de forma rápida entre as pessoas. Cresce o número de famílias que possuem em suas
residências um computador. Esta ferramenta está auxiliando pais e filhos mostrando-lhes um novo
jeito de aprender e ver o mundo.
Hoje é possível encontrar o computador nos mais variados contextos: empresarial,
acadêmico, domiciliar; o computador veio para inovar e facilitar a vida das pessoas. Não se pode
mais fugir desta realidade tecnológica. E a educação não pode ficar para trás, vislumbrando
aprendizagem significativa por meio de tecnologias obsoletas.
Quando se aprende a lidar com o computador novos horizontes se abrem na vida do
usuário.
Nas organizações não poderia ser diferente, toda empresa necessita ser informatizada para
se manter no mercado de trabalho e acompanhar as tecnologias, o computador veio para inovar e
facilitar a vida das empresas.
Atualmente nenhuma empresa pode ficar sem o auxílio da informática, é através dela, que
tudo é resolvido. O mundo está informatizado, a informática talvez seja a área que mais influenciou
o curso do século XX. Se hoje vivemos na Era da Informação, isto se deve ao avanço tecnológico
na transmissão de dados e às novas facilidades de comunicação, ambos impensáveis sem a evolução
dos computadores.
O fruto maior da informática em nossa sociedade é o de manter as pessoas devidamente
informadas, através de uma melhor comunicação, possibilitando assim, que elas decidam pelos seus
rumos e os de nossa civilização.
Existe informática em quase tudo que fazemos e em quase todos os produtos que
consumimos. É muito difícil pensar em mudanças, em transformações, inovações em uma empresa
sem que, em alguma parte do processo, a informática não esteja envolvida.
FONTE: http://simonecappellati.blogspot.com/

CARGO: FISCAL DE POSTURA (CÓD. 135)
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QUESTÃO 01

Da leitura do texto, infere-se que:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÃO 05

Sobre os elementos linguísticos do texto, é CORRETO
afirmar:

A) há dificuldades de se estabelecer limites na internet.
B) na atualidade, torna-se impossível imaginar o mundo

A) Os conectores “que” e “que”, em “que provocam

sem Internet por sua abrangência em todos os

grandes estragos em empresa e na vida de pessoas, por

segmentos.

isso é preciso que se tenha responsabilidade” (L.9/10),

C) a importância do computador se sobrepõe à internet.
D) as informações cada vez mais transmitidas pela internet
exemplificam a segurança que ela representa.

são iguais do ponto de vista morfológico.
B) O predicado da oração “tudo é resolvido” (L.26) é
verbal.
C) A expressão “de computadores interligados” (L.1)

QUESTÃO 02

Entre as ideias que compõem o texto, existe uma relação
subjacente de causa e consequência no fragmento
transcrito em:
A) “a informática talvez seja a área que mais influenciou o
curso do século XX.” (L.26/27).
B) “Quando se aprende a lidar com o computador, novos
horizontes se abrem na vida do usuário.” (L.20/21).
C) “A cada dia que passa, a informática vem adquirindo
cada vez mais relevância na vida das pessoas.” (L.11/12).
D) “A internet é uma ferramenta maravilhosa, porém nem
sempre é usada corretamente” (L.7).
QUESTÃO 03

O termo “isto” (L.27) é referente a:
A) “a informática talvez seja a área que mais influenciou o
curso do século XX.” (L.26/27).
B) “O mundo está informatizado” (L.26).
C) “se deve ao avanço tecnológico” (L.27).
D) “Se hoje vivemos na Era da Informação” (L.27).
QUESTÃO 04

Sobre o termo transcrito, está CORRETO o que se afirma
em

funciona como complemento nominal.
D) A expressão conjuntiva “por isso” (L.9) tem valor
explicativo.
QUESTÃO 06

No que se refere aos recursos da língua usados no texto,
está CORRETO o que se afirma em:
A) A expressão “necessidade” (L.4) mudará de função
sintática caso haja a substituição do verbo “haver” pela
forma verbal correlata “existir”.
B) Os vocábulos “se”, em “Quando se aprende a lidar
com o computador, novos horizontes se abrem na vida
do usuário.” (L.20/21), são iguais do ponto de vista da
articulação argumentativa, quanto à intenção
comunicativa do articulista.
C) Na oração “...porém nem sempre é
corretamente” (L.7) tem predicado nominal.

usada

D) Na palavra “Hoje” (L.16) não há ocorrência de dígrafo.
QUESTÃO 07

O verbo é uma importante marca linguística do discurso,
que expressa diferentes ideias e, através de suas flexões,
informa voz, pessoa, modo, tempo e número em que está
sendo usado, além de outra categoria: aspecto.
A partir dessa informação, está CORRETO o que se afirma
sobre a forma verbal transcrita em:

A) “ou” (L.8) indica alternância excludente.

A) “poderia ser” (L.22) indica a incerteza de um fato
passado.

B) “como” (L.12) exprime ideia de conformidade.

B) “seja” (L.26) expressa um fato incerto no presente.

C) “quase” (L.33) indica aproximação.

C) “vem adquirindo”
momentânea.

D) “uma”, em “inovações em uma empresa” (L.34),
individualiza o termo “empresa”.
CARGO: FISCAL DE POSTURA (CÓD. 135)

(L.11)

expressa

uma

ação

D) “haja” (L.4) indica um fato certo no presente.
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QUESTÃO 08

Leia:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÃO 12

O termo “obsoletas” (L.19) significa:

I - “...A internet é uma ferramenta maravilhosa, (L. 7)
II - porém nem sempre é usada corretamente”. (L.7).

A) “Precisas.”
B) “modernas”.

Em relação ao item I, o segundo fragmento expressa uma

C) “defasadas”.

ideia de:

D) “Comuns”.

A) Adição.
B) Conclusão.
C) Explicação.
D) Ressalva.
QUESTÃO 09

Com referência ao texto, é CORRETO afirmar:
A) Os termos “lhes” (L.14) e “em um mesmo lugar”
(L.4/5) completam o sentido de um verbo.
B) O vocábulo “informática” (L.33) exerce função sintática
de objeto direto.
C) A expressão “que passa” (L.11) tem valor enfático,
podendo ser retirada da frase sem que ela sofra
alteração de natureza sintática.
D) O pronome “toda” (L.22) individualiza o substantivo
com o qual de relaciona.

QUESTÃO 13

Exerce a mesma função sintática que o termo “das pessoas”
(L.11/12) a expressão:
A) “de problemas” (L.4).
B) “de famílias” (L.13).
C) “de tecnologias obsoletas” (L.19).
D) “de dados” (L.28).
QUESTÃO 14

Os grupos de letras encontrados na palavra “grande” (L.2)
são classificados como:
A) Encontro consonantal e dígrafo, respectivamente.
B) Dígrafo e encontro consonantal, respectivamente.
C) Apenas encontros consonantais
D) Apenas dígrafos

QUESTÃO 10

De acordo com texto:
A) “devidamente” (L.30) possui valor superlativo.
B) “para” (L.18) expressa finalidade.
C) “sobre” (L.3) tem valor de causa.
D) “por” (L.19) indica lugar.

QUESTÃO 15

Há dígrafo e ditongo, respectivamente, na alternativa:
A) “cresce” (L.13) e “dia” (L.11).
B) “empresas” (L.24) e “sociedade” (L.30).
C) “nossa” (L.30) e “tecnologias” (L.23).

QUESTÃO 11

D)

“mundo” (L.26) e “decidam” (L.31).

Há correspondência modo-temporal entre a forma verbal
simples “influenciou” (L.26) e a composta:
A) tivesse influenciado.
B) tinha influenciado.
C) teria influenciado.
D) tem influenciado.
CARGO: FISCAL DE POSTURA (CÓD. 135)
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INFORMÁTICA

QUESTÕES DE 16 A 20
QUESTÃO 19

QUESTÃO 16

Sobre site de buscas na internet, utilizando a ferramenta de
pesquisa GOOGLE, julgue as afirmativas abaixo:

Considere o texto a seguir.

I.

“Programa similar ao worm e que possui mecanismos de

II.

III.

Para excluir palavras da pesquisa, coloque - antes de
uma palavra que você queira deixar de fora. Por
exemplo, Futebol –jogador.
Para pesquisar uma palavra ou frase exata, coloque o
trecho entre aspas. Por exemplo, “o maior time do
mundo”.
Para pesquisar em um site específico, coloque site:
antes
de
um
site
ou
domínio.
Por
exemplo, site:institutomachadodeassis.com.br

comunicação com o invasor que permitem que ele seja
remotamente controlado”
Trata-se de um:
A) Ransomware.
B) Rootkit.

Está CORRETO o que se afirma em:

C) Bot.

A) I e II, apenas.

D) Vírus.

B) II, apenas.
C) II e III, apenas.

QUESTÃO 20

D) I, II e III

A respeito das definições e características do hardware e do
QUESTÃO 17

software, analise as afirmações a seguir.

Em relação ao Word 2013 assinale o item INCORRETO:
A) A tecla F1 é usada para verificação de ortografia e
gramática.
B) No Word, você pode automatizar tarefas usadas com
frequência, criando e executando macros.
C) Para colocar bordas em uma página,
funcionalidade encontrada na guia DESIGN.

utilize

D) Você pode limpar facilmente toda a formatação
(como negrito, sublinhado, itálico, cores, sobrescrito,
subscrito e outros elementos) em seu texto e voltar
o texto para estilos de formatação padrão.
QUESTÃO 18

Em uma planilha elaborada no Microsoft Excel, na sua
configuração padrão, considere a seguinte fórmula, presente
na célula A1.
=MOD(7;3) + MÉDIA(1;2;3)^SOMA(2;3)

I.

O cache L1 é extremamente rápido, trabalhando
próximo à frequência nativa do processador.

II.

SETUP é um programa responsável pelo auto teste
feito sempre que ligamos o Micro.

III.

A RAM (Random Access Memory) é um tipo de
circuito eletrônico de memória que permite a leitura e
a escrita de dados.

Está CORRETO o que se afirma em:
A) I, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I e III, apenas.
D) I, II e III

Qual será o resultado?
A) 243
B) 7777
C) 33
D) 0
CARGO: FISCAL DE POSTURA (CÓD. 135)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 50

QUESTÃO 21

QUESTÃO 24

É atribuição do Fiscal de Posturas:
A) Responsabilizar-se pela elaboração de projetos e
assistência técnica nas áreas de: crédito rural e
agroindustrial para efeitos de investimento e custeio;
topografia na área rural; impacto ambiental; paisagismo,
jardinagem e horticultura construção de benfeitorias
rurais; drenagem e irrigação.
B) Elaborar programas de computador,
definição do analista de informática.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

conforme

C) Fiscalizar o cumprimento da legislação tributária.
D) Tomar todas as providências pertinentes à violação das
normas e posturas municipais e da legislação
urbanística.
QUESTÃO 22

De acordo com a lei orgânica do município de Paço do
Lumiar, o poder público municipal, com a finalidade de
assegurar as funções sociais da cidade e da propriedade, o
adequado aproveitamento do solo urbano não edificado,
subutilizado ou não utilizado, adotará as seguintes medidas
na forma da lei:

De acordo com o Código de Postura do Município de Paço
do Lumiar, no atendimento ao consumidor, deverão ser
respeitadas as seguintes regras:
I. Nos casos em que houver hora marcada para
atendimento, o tempo de espera além do combinado não
poderá ultrapassar 20 (vinte) minutos.
II. Nos casos em que houver fila em que se espere de pé, o
tempo de espera não poderá ultrapassar 30 (trinta)
minutos.
III. Nos casos em que houver fila em que se espere sentado,
o tempo de espera não poderá ultrapassar 40 (quarenta)
minutos.
É verdadeiro o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)

I, II e III
I e III
III
II

QUESTÃO 25

Salvo os casos de interesse público, as terras públicas do
município serão utilizadas para:

I. Desapropriação.
II. Parcelamento ou edificações compulsórias.
III. Imposto progressivo no tempo.

II.

É CORRETO o que se afirma em:

III.

A)
B)
C)
D)

É verdadeiro o que se afirma em:

I, II e III
II e III
I e II
I

QUESTÃO 23

É o campo de atuação profissional da Arquitetura e
Urbanismo que envolve atividades técnicas relacionadas à
concepção e execução de projetos para espaços externos,
livres e abertos, privados ou públicos, como parques e
praças, considerados isoladamente ou em sistemas, dentro
de várias escalas, inclusive a territorial.
O fragmento acima se refere à:
A)
B)
C)
D)

Arquitetura moderna.
Arquitetura de interiores.
Arquitetura paisagística.
Arquitetura secular.

CARGO: FISCAL DE POSTURA (CÓD. 135)

I.

Projetos que visem o desenvolvimento do município,
respeitando o meio ambiente e o Plano Diretor.
Área de reserva ecológica e proteção ao meio
ambiente.
Assentamentos rurais e loteamentos rurais e urbanos.

A)
B)
C)
D)

I e III
II
I
I, II e III

QUESTÃO 26

A adequação de projetos e planos às normas técnicas,
nacionais e internacionais dos selos de eficiência energética e
construtiva, a fim de aumentar o ciclo de vida útil, melhorar
o desempenho e reduzir o impacto sobre o meio ambiente,
é denominado de:
A)
B)
C)
D)

Certificação ambiental.
Coleta de dados.
Cadastro técnico multifinalitário.
Conservação.
Página | 7
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QUESTÃO 27

Assinale a alternativa que apresenta
desempenhada pelo Fiscal de Postura:

QUESTÃO 30

uma

função

A) Exercer plenamente o poder de polícia de trânsito em
todo o âmbito do Município, direta ou
concomitantemente com convênios firmados pelo
Município.
B) Compreende
as
atribuições
de
trabalhos
administrativos e datilográficos, aplicando a legislação
pertinente aos serviços municipais.
C) Fiscalizar o cumprimento das leis de uso, ocupação e
parcelamento do solo, posturas municipais, código de
obras ou lei correlata.
D) Cuidar de crianças, jovens, adultos e idosos portadoras
de necessidades especiais, zelando pelo bem-estar,
saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura,
recreação e lazer da pessoa com necessidades
especiais.
QUESTÃO 28

De acordo com o art. 17 da Lei Orgânica do Município de
Paço do Lumiar, são bens do município:
I.

Os bens móveis e imóveis do seu domínio pleno, direto
e útil.
As rendas provenientes do exercício das atividades de
sua competência e prestações de seus serviços.
As terras devolutas indispensáveis à defesa das
fronteiras, das fortificações e construções militares, das
vias federais de comunicação e à preservação ambiental,
definidas em lei.

II.
III.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

Acerca do disposto no Código de Postura do município de
Paço do Lumiar sobre a preservação das águas, assinale a
opção INCORRETA.
A) Os resíduos líquidos ou sólidos somente poderão ser
lançados nas águas, superficiais ou subterrâneas,
situadas no território do Município, após o tratamento
adequado para eliminar ou reduzir o índice de poluição,
de acordo com o determinado pelo órgão Municipal
competente.
B) Os proprietários deverão manter permanentemente
limpos os cursos d’água ou veios em sua propriedade, e
submeter às obras à prévia licença, às exigências do
Município e à anuência prévia do órgão estadual
competente.
C) O Município, em consonância com o órgão estadual
competente, deverá proceder à classificação das águas
situadas no território do Município.
D) Devem ser mantidos os mananciais, os cursos e
reservatórios de águas e demais recursos hídricos do
Município, sendo permitidas a sua alteração, obstrução
ou aterro, sem a aprovação prévia da Administração e
prévio parecer autorizativo do órgão estadual
competente.
QUESTÃO 31

O sistema de proteção por chuveiros automáticos deverá
atender às seguintes condições:
I. Proteção total.

É CORRETO o que se afirma em:

II. Mínimo de interferência com a descarga de água.

A)
B)
C)
D)

III. Posição em relação ao teto ou telhado de forma a obter

I
I e II
I, II e III
II

QUESTÃO 29

“É a atividade que consiste na inspeção e no controle
técnico sistemático de obra ou serviço técnico, tendo por
finalidade verificar se a execução obedece às diretrizes,
especificações e prazos estabelecidos no projeto”.
O enunciado acima se refere à/ao:
A)
B)
C)
D)

Parecer técnico.
Fiscalização de obra ou serviço técnico.
Laudo técnico.
Gerenciamento de obra ou serviço técnico.

CARGO: FISCAL DE POSTURA (CÓD. 135)

sensibilidade adequada de funcionamento, considerando
o acúmulo mais rápido de calor junto ao chuveiro
automático.
IV. Área máxima por chuveiro automático, de acordo com o
risco a proteger.
É CORRETO o que se afirma em:
A) I, II, III e IV
B) I, II e III
C) II, III e IV
D) I e IV
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QUESTÃO 32

O fiscal de Postura realiza a seguinte atividade:
A) Emitir notificações e lavrar Autos de Infração e
Imposição de Multa e de Apreensão, cientificando
formalmente o infrator, bem como requisitar o auxílio
de força pública ou requerer ordem judicial, quando
indispensável à realização de diligências ou inspeções.
B) Coordenar todas as atividades escolares, incluindo os
educandos e o corpo docente.
C) Transcrição de textos acadêmicos para a escrita Braille.
D) Integrar equipes de vigilância sanitária e epidemiológica.
QUESTÃO 33

De acordo com o art. 13 da lei orgânica do município de
Paço do Lumiar, compete ao Município, EXCETO:
A) Dispor sobre a aquisição, administração, utilização e
alienação de seus bens.
B) Estabelecer e implantar a política de educação para a
segurança do trânsito.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÃO 35

De acordo com o art. 93 do Código de Postura do
Município de Paço do Lumiar, os proprietários devem
manter limpas as calçadas relativas aos respectivos imóveis.
Constituem atos lesivos à conservação e limpeza das
calçadas:
I. Depositar, lançar ou atirar direta ou indiretamente nas
calçadas, papéis, invólucros, ciscos, cascas, embalagens,
resíduos de qualquer natureza, confetes e serpentinas,
ressalvadas quanto aos dois últimos a sua utilização nos
dias de comemorações públicas especiais.
II. Distribuir manualmente, ou lançar nas calçadas, papéis,
volantes, panfletos, folhetos, comunicados, avisos,
anúncios, reclames e impressos de qualquer natureza.
III. Realizar trabalhos que impliquem em derramar óleo,
gordura, taxa, tinta, combustíveis, líquidos de tintura,
nata de cal, cimento e similares no passeio e no leito das
vias.
IV. Colocar lixo nas calçadas fora do horário de
recolhimento da coleta regular e dos padrões de higiene
e acondicionamento adequados.
A quantidade de itens CORRETOS é:
A)
B)
C)
D)

1
4
3
2

C) Elaborar os seus orçamentos.
D) Explorar, diretamente ou mediante autorização,
concessão ou permissão os portos marítimos, fluviais e
lacustres.
QUESTÃO 34

As estacas são peças alongadas, cilíndricas ou prismáticas,
que são cravadas ou confeccionadas no solo com os fins de:
I.

Transmitir as cargas da estrutura a uma camada profunda
e resistente.

II.

Conter empuxos de terra ou de água (estacas prancha).

III.

Compactar terrenos, através da vibração gerada na
cravação das estacas (geralmente de madeira).

QUESTÃO 36

São fundações de forma cilíndrica, com base alargada ou não,
destinados a transmitir as cargas da estrutura a uma camada
de solo ou substrato rochoso de alta resistência e grande
profundidade.
O enunciado se refere à/ao(s):
A)
B)
C)
D)

Radier.
tubulões.
Sapatas.
Blocos de fundação.

QUESTÃO 37

É CORRETO o que se afirma em:

O _____________________ é uma máquina de propulsão
capaz de reduzir o volume de resíduos sólidos nela
introduzidos por processo físico e sem adição de água.

A) I

Marque a alternativa que preenche corretamente a lacuna
acima.

B) I, II e III
C) III
D) II

CARGO: FISCAL DE POSTURA (CÓD. 135)

A)
B)
C)
D)

hidrante.
compactador de resíduos sólidos.
esguicho.
carretel de mangotinho.
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QUESTÃO 38

QUESTÃO 41

Segundo o art. 150 do Código de Postura do município de
Paço do Lumiar, em todas as casas de diversões públicas
devem ser observadas as seguintes disposições para
funcionamento, EXCETO:
A) São obrigatórias instalações sanitárias separadas para
homens e mulheres, dotadas de exaustores, quando
não houver ventilação natural.
B) As salas de entrada e as de espetáculo não devem ser
mantidas higienicamente limpas.
C) Durante os espetáculos, deve-se conservar as portas
abertas, tanto as internas como as externas, vedadas
apenas com cortinas, quando internas.
D) As portas e os corredores para o exterior devem ser
conservadas sempre livres de grades, móveis ou
quaisquer objetos que possam dificultar a retirada, em
caso de emergência.
QUESTÃO 39

Acerca dos muros
CORRETA.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

De acordo com a lei orgânica do município de Paço do
Lumiar, o município organizará a sua administração e
planejará as suas atividades atendendo às peculiaridades
locais, obedecidos os princípios de legalidade, moralidade,
publicidade e, também ao seguinte:
A) A investidura em cargo ou emprego público municipal
dependerá de aprovação prévia em concurso público
de provas e título sempre.
B) Os cargos, empregos e funções públicas não são
acessíveis a todos os brasileiros.
C) É assegurado ao servidor público municipal a livre
associação sindical e o seu direito de greve será
definido em lei complementar estadual.
D) O prazo de validade do concurso será de até 2(dois)
anos, prorrogável a critério da administração.
QUESTÃO 42

de

gravidade, assinale a opção

A) Muros de gravidade são estruturas corridas (contínuas)
que suportam os esforços (empuxos) pelo seu peso
próprio. Geralmente são executados para conter
desníveis pequenos ou médios, inferiores a cerca de 5
metros.
B) Os muros de gravidade podem, também, ser
construídos para conter terraplenos (aterros). Nesse
caso, o muro deve ser executado integralmente para
receber o maciço somente ao final da sua construção,
ou à medida que for sendo erguido.
C) Os muros de gravidade podem ser construídos com
diversos tipos de materiais ou elementos.
D) Todas as alternativas anteriores são corretas.
QUESTÃO 40

São atividades desempenhadas pelo Fiscal de Postura:
I. Contribuir para o tratamento e prevenção de problemas
de origem psicossocial e econômica que interferem no
tratamento médico.
II. A fiscalização de normas municipais, estaduais ou federais
repassadas
ao
município
mediante
convênios,
relacionadas ao zoneamento, urbanização, meio
ambiente, direitos e defesa do consumidor, transportes,
edilícias e de posturas em geral e aquelas atividades de
fiscalização relacionadas ao poder de polícia
administrativa.
III. Desenvolver estratégias para atender os alunos através
de Oficinas de Orientação e Mobilidade.

A respeito da elaboração dos projetos, observe os itens a
seguir:
I. Os projetos devem ser elaborados a partir de
entendimentos entre o projetista, o cliente e o
construtor, levando-se em consideração três pontos
fundamentais: i) as características do terreno (localização,
metragem, acessos, serviços públicos existentes,
orientação NS, prédios vizinhos); ii) as necessidades do
cliente (tipo de construção: residencial, comercial,
industrial ou mista; número de pavimentos;
características da edificação: número de cômodos,
tamanho dos cômodos, distribuição, etc.; características
dos acabamentos; verba disponível para a obra); e iii) a
técnica construtiva a ser adotada
II. Na fase de estudos preliminares, o projetista deve ir ao
lote e identificá-lo, medindo sua testada e seu perímetro.
Deverá ser feita também uma verificação da área de
localização e situação do lote dentro da quadra
(distâncias do lote às esquinas), e medidas de ângulos
através de levantamentos expeditos ou topográficos (se
for o caso), comparando-se os dados assim levantados
com as informações contidas na escritura do lote.
III. os levantamentos topográficos são feitos para se obter
dados fundamentais à elaboração do projeto, como:
dimensões exatas do lote, ângulos formados entre os
lados adjacentes, perfil do terreno, existência de
acidentes geológicos, afloramento de rochas, etc.

É verdadeiro o que se afirma em:

É CORRETO o que se afirma em:

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

I, II e III
I e III
II
I

CARGO: FISCAL DE POSTURA (CÓD. 135)

II
I
I, II e III
III
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QUESTÃO 43

QUESTÃO 45

“Atividade que consiste em verificar, mediante exame
minucioso, a conformidade de um projeto arquitetônico,
urbanístico ou paisagístico

em relação a todos

os

condicionantes legais que lhes são afetos, com vistas à sua
aprovação e obtenção de licença para a execução da obra,

Direção de obra ou serviço técnico é a:
A) Atividade realizada com antecedência, que envolve o
levantamento de custos, de forma sistematizada, de
todos os elementos inerentes à execução de
determinado empreendimento.
B) Atividade que leva à consecução de modelos ou
protótipos, ou ao aperfeiçoamento de dispositivos,
equipamentos, bens ou serviços, a partir de
conhecimentos obtidos através da pesquisa científica ou
tecnológica.

instalação ou serviço técnico a que ele se refere”.
O trecho acima se refere à(s):
A) Áreas de atuação compartilhadas.

C) Atividade técnica que consiste em determinar,
comandar e essencialmente decidir com vistas à
consecução de obra ou serviço, definindo uma
orientação ou diretriz a ser seguida durante a sua
execução por terceiros.

B) Arbitragem.
C) Análise de projeto.
D) Restrição de obra.

D) Atividade de difundir, propagar ou publicar matéria de
conteúdo técnico.

QUESTÃO 44

Uma instalação elétrica pode ser dividida nas seguintes
partes:
I. Infraestrutura

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

da

instalação

elétrica:

compõem

a

infraestrutura os eletrodutos, caixas de passagem, caixa
de medidores, fixadores para cabos, bandejas elétricas,
leitos elétricos, eletrocalhas, suportes e etc.
II. Medição e proteção: Esta parte da instalação elétrica é
composta por todos os medidores, disjuntores, fusíveis e

QUESTÃO 46

São materiais quimicamente inertes que se unem aos
aglomerantes a fim de dar liga e consistência:
A)
B)
C)
D)

Agregados.
Aglomerantes minerais.
Aglomerantes.
Nenhuma das alternativas anteriores é correta.

QUESTÃO 47

relés que monitoram e protegem as instalações elétricas.
III. Cabeamento: são os condutores responsáveis por
conectar a fontes às cargas elétricas, como equipamentos
elétricos e eletrônicos, motores e etc.
IV. Controle: A parte de controle numa residência por
exemplo são interruptores para o sistema de iluminação,
sensores para automatização ou sistemas para controle
de uma bomba de piscina. Sua função é acionar e
desacionar cargas.
É CORRETO o que se afirma em:
A) I, II e III
B) III e IV
C) I, II, III e IV
D) I e IV
CARGO: FISCAL DE POSTURA (CÓD. 135)

Observe os itens a seguir relacionados à argamassa.
I. As argamassas protegem contra agentes agressivos, tais
como a umidade, o vento, o calor, ruídos, dentre outros,
auxiliando as vedações em seus mecanismos, regulando a
superfície dos elementos, além de desempenhar
importantíssimo papel na base para demais revestimentos
e na estética da fachada.
II. A argamassa desempenha a função de cobrir
imperfeições grosseiras, cometidas por problemas no
alinhamento, sob pena de comprometimento das funções
do revestimento.
III. As argamassas podem ser empregadas para
impermeabilização de superfícies.
É CORRETO o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)

I, II e III
II
I e III
III
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QUESTÃO 48

Sobre o disposto no Código de Postura do município de
Paço do Lumiar acerca do funcionamento do comércio, da
indústria e de prestadores de serviços, assinale a opção
ERRADA.
A) Nenhum estabelecimento comercial, industrial ou
prestador de serviço pode funcionar sem a prévia
licença de localização, concedida pela Prefeitura
Municipal, quando observadas as disposições deste
Código e demais normas legais e regulamentares
pertinentes e efetuado o pagamento dos tributos
devidos.
B) O exercício do comércio ambulante e as atividades dos
feirantes dependem sempre de licença especial, que
deve ser concedida de conformidade com as normas
pertinentes.
C) Para efeito de fiscalização, o proprietário do
estabelecimento deve colocar o alvará em local visível e
o exibi-lo à autoridade competente sempre que esta o
exigir.
D) A licença de localização é concedida pela Câmara
Municipal quando da abertura da empresa, da mudança
de endereço e, também, quando da mudança do ramo
de atividade.

QUESTÃO 50

O Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA é:
A) Análise

técnica

e

empreendimento

econômico-financeira
arquitetônico,

de

um

urbanístico

ou

paisagístico para fins de subsidiar planos de estudos e
projetos da mesma natureza
B) O parecer ou estudo técnico que aponta, em
determinada área de interesse, os aspectos físicos,
ambientais e legais, que se constituem condicionantes,
impedimentos

e/ou

limitações

em

relação

ao

empreendimento ou projeto que se pretende instalar.
C) Um estudo executado de forma a contemplar os
impactos positivos e negativos de um empreendimento
ou atividade na área e suas proximidades, em
conformidade com a legislação vigente.
D) Atividade que implica a representação gráfica por meio
de linhas, pontos e manchas, com objetivo técnico.

QUESTÃO 49

Os materiais de uma construção são escolhidos seguindo-se
conceitos de técnicas de aplicação, vantagens econômicas
sobre seu uso e quanto a estética que se deseja obter na
utilização dos mesmos. Conhecer os materiais para
construção possibilita, EXCETO:
A) Otimizar a construção para que ela se torne
ambientalmente sustentável.
B) Deteriorar custos e tempo de construção.
C) Entender os processos de logística e armazenamento
de material, evitando o contato com substâncias que
poderiam invariavelmente danificar ou até mesmo
inviabilizar o uso de um material.
D) Valorizar a obra, sabendo-se os custos e a dificuldade
na obtenção das características desejadas de um
material.

CARGO: FISCAL DE POSTURA (CÓD. 135)
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