PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO
Estado de São Paulo

CONCURSO PÚBLICO
02/2019

FISCAL (POSTURAS)

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM.
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA.
 Desligue o celular e outros aparelhos.
 Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões da Prova do seu Cargo. Verifique se este
caderno corresponde com a sua opção de inscrição.
 Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões.
Responda a todas as questões.
 Os candidatos poderão levar consigo o caderno de questões após o tempo mínimo de permanência
na sala de Provas.
 Você deve assinar a Folha de Respostas. Confira todos os seus dados (Nome, RG, Data de
Nascimento) e assine no campo indicado para assinatura.
A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática
do mesmo.
 Para preenchimento da Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica azul ou preta.
 Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão.
 Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o
exemplo:
 Assinale apenas uma alternativa para cada questão. Mais de uma marcação anulará a resposta.
 Não será permitido substituir a Folha de Respostas. Não rasure, amasse ou dobre a Folha.
 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova.
 A prova terá duração de 2 horas.
O tempo mínimo de permanência na sala é de 1 hora.
 Sairão simultaneamente os 3 (três) últimos candidatos de cada sala. Havendo insistência por parte
do candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Concurso Público.
 Deixe sobre a carteira apenas RG, Caneta, Lápis e Borracha.
 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala.
BOA PROVA !
REALIZAÇÃO
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¿?

Texto para as questões de 03 a 08

01

E o mundo não se acabou

"O ministro da Economia falou nesta segunda-feira
(25/11/19), em entrevista coletiva, depois de evento no
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em
Washington, sobre o novo recorde do dólar comercial,
que atingiu R$ 4,213. 'Eu não estou preocupado com a
alta do dólar', afirmou o ministro. 'Pelo contrário. Achei
absolutamente compreensível.' O dólar comercial
registrou valorização nesta segunda-feira devido a dados
decepcionantes das contas externas, cujo déficit atingiu
3% do PIB, no resultado acumulado para o período de 12
meses findo em outubro."

(1938)
(Assis Valente)

Fonte: Adaptado de O Globo, 26/11/2019. Disponível em <https://tinyurl.com/u4ykjxk>

¿?

Anunciaram e garantiram
Que o mundo ia se acabar
Por causa disso
Minha gente lá de casa
Começou a rezar
E até disseram que o sol
Ia nascer antes da madrugada
Por causa disso nessa noite

Assinale o nome do ministro da Economia do Brasil:

Lá no morro

(A)

Abraham Weintreub

Não se fez batucada

(B)

Guido Mantega

(C)

Henrique Meirelles

Acreditei nessa conversa mole

(D)

Paulo Guedes

Pensei que o mundo ia se acabar
E fui tratando de me despedir

02

E sem demora fui tratando

"A Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento
Regional e da Amazônia rejeitou nesta quarta-feira
(11/12/19) proposta que torna os recifes de corais da foz
do Rio Amazonas, localizados no litoral do Pará e do
Amapá, como Área de Preservação Permanente (APP).
Avistados pela primeira vez em 2010 pelos
pesquisadores, os recifes da foz do Rio Amazonas
formam o que os cientistas chamam de Grande Sistema
de Recifes do Amazonas, com 56 mil quilômetros
quadrados de extensão. A descoberta causou surpresa,
pois pensava-se que estas formações se davam bem
apenas em águas cristalinas. Os recifes amazônicos
estão alojados em águas profundas e barrentas, de até
120 metros de profundidade. Em vez de usarem a luz do
sol, esses organismos utilizam compostos inorgânicos,
como o ferro, nitritos e o enxofre, para gerar a energia
necessária para sobreviverem."

De aproveitar

Fonte: Adaptado de Agência Câmara Notícias, 11/12/2019. Disponível em
<https://tinyurl.com/v63qgrh>

Assinale o nome do rio que não faz parte da bacia
amazônica:
(A)

Amazonas

(B)

Negro

(C)

São Francisco

(D)

Xingu

Beijei a boca
De quem não devia
Peguei na mão
De quem não conhecia
Dancei um samba
Em traje de maiô
E o tal do mundo
Não se acabou
(...)
Chamei um gajo
Com quem não me dava
E perdoei a sua ingratidão
E festejando o acontecimento
Gastei com ele
Mais de quinhentão
Agora eu soube
Que o gajo anda
Dizendo coisa
Que não se passou
Vai ter barulho
Vai ter confusão
Porque o mundo não se acabou
03
Na passagem “Anunciaram e garantiram/ Que o mundo ia
se acabar/ Por causa disso/ Minha gente lá de casa/
Começou a rezar”, considerando o contexto, o termo em
destaque estabelece ideia de:
(A)
Causa
(B)
Finalidade
(C)
Conclusão
(D)
Consequência
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04
Em “E até disseram que o sol ia nascer antes da
madrugada”, o termo em destaque tem por finalidade:
(A)
Intensificar o ato de dizer.
(B)
Incluir algo em relação ao que é dito.
(C)
Excluir o que se diz.
(D)
Suavizar a afirmação sobre o fim do mundo.
05
Segundo a gramática normativa, se substituíssemos o
termo grifado em “Por causa disso nessa noite/ Lá no
morro/ Não se fez batucada” por ‘sambas’, mantendo-se
o mesmo tempo e o mesmo modo verbais, teríamos:
(A)
“Por causa disso nessa noite/ Lá no morro/ Não se
fez sambas”
(B)
“Por causa disso nessa noite/ Lá no morro/ Não se
fizeram sambas”
(C)
“Por causa disso nessa noite/ Lá no morro/ Não se
faz sambas”
(D)
“Por causa disso nessa noite/ Lá no morro/ Não se
fazem sambas”
06
Em “Chamei um gajo/ Com quem não me dava”, se a
expressão em destaque fosse substituída pelo verbo
gostar, mantendo-se os mesmos tempo e modo verbais,
teríamos, segundo a gramática normativa:
(A)
“Chamei um gajo/ que eu não gostava”
(B)
“Chamei um gajo/ de quem eu não gostava”
(C)
“Chamei um gajo/ com quem eu não gostava”
(D)
“Chamei um gajo/ a quem eu não gostava”
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09
Um jogador de basquete fez, nos quatro primeiros jogos
da temporada, 48 cestas que valeram dois ou três pontos
cada. No total ele marcou 108 pontos. Comparando os
dois tipos de cestas, pode se afirmar que:
(A)
Ele marcou três vezes mais cestas de 3 pontos
(B)
Ele marcou três vezes mais cestas de 2 pontos
(C)
Ele marcou duas vezes mais cestas de 2 pontos
(D)
Ele marcou duas vezes mais cestas de três pontos
10
Pedro contratou um engenheiro para projetar a planta de
sua residência e quando recebeu o projeto percebeu que
os desenhos formavam um retângulo que, uma vez
construída a casa, gerariam uma residência de 80 m².
Como ele tinha mais terreno disponível pediu para o
engenheiro continuar o mesmo desenho e disposição da
casa, alterando apenas a área para que se construísse
uma residência proporcionalmente 40% maior. Um dos
quartos da construção inicial media 7,5 m². Nas
condições da nova planta, quanto de área a mais terá
este quarto?
(A)
3 m²
(B)
6,5 m²
(C)
10,5 m²
(D)
12 m²

07
No texto, a passagem “Dancei um samba/ Em traje de
maiô/ E o tal do mundo/ Não se acabou” contém um
elemento em destaque que, pelo contexto, sugere:
(A)
Valorização do mundo, uma vez que o fim da
humanidade estaria determinado.
(B)
Desprezo pela sociedade, pois a letra retrata a
hipocrisia social.
(C)
Desvalorização irônica do mundo, que está prestes a
acabar, posicionamento justificado pelas atitudes do
eu-lírico descritas ao longo da composição.
(D)
Angústia do eu-lírico diante de sua existência repleta
de erros, de valores superficiais e de
posicionamentos equivocados.

ÁREA PARA
RASCUNHO

08
A letra da canção acima se vale, em vários momentos, da
variante informal e da variante formal da língua, ambas
no plano conversacional, sobressaindo-se, entretanto,
aquela sobre esta. Sobre o uso da variante informal, no
tom coloquial, é correto afirmar que ela é usada com a
finalidade de:
(A)
Causar estranhamento no interlocutor.
(B)
Instituir um tom formal, de distanciamento e de
respeitabilidade.
(C)
Gerar humor e fazer com que o interlocutor não se
identifique com a produção artística.
(D)
Estabelecer a aproximação entre a composição e o
leitor, de forma a construir o processo de
identificação deste com o que se afirma na narrativa.
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11
Uma turma escolar é composta de 25 estudante e o
gráfico abaixo foi criado a partir da contagem da
professora entre os presentes e a quantidade de meninas
presentes na aula. A escolha por inserir a quantidade de
meninas no gráfico se deu por ser uma turma onde elas
representam três quintos da quantidade total de
estudantes. A partir da interpretação deste gráfico, pode
se afirmar que todos os meninos foram na aula em
quantos dos dias apurados?

(A)
(B)
(C)
(D)

1
2
3
4

ÁREA PARA
RASCUNHO
12
O gráfico abaixo mostra a evolução dos casos do novo
coronavírus (covid-19) no final de janeiro e começo de
fevereiro no mundo todo:

Vemos claramente que após o dia 04 de fevereiro, ocorre
uma diminuição mundial no número de casos
confirmados. Analisando os casos confirmados entre o
dia 4 e o dia 10 de fevereiro podemos dizer que essa
diminuição foi de aproximadamente
(A)

62,5 %.

(B)

45,5 % .

(C)

37,5 % .

(D)

20,5 %.
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14

O índice de massa corporal (IMC) algumas vezes é
considerado impreciso porque não consegue distinguir
massa óssea, massa muscular e excesso de gordura.

O oposto do inverso de 3, elevado ao inverso do oposto
de 5 resulta em:
(A)

raiz cúbica de -3.

Para melhorar, cientista desenvolveram e publicaram na
revista Scientific Reports, uma nova fórmula chamada de
índice de massa gorda relativa, ou RFM, e usa apenas as
medidas de altura e circunferência da cintura como
podemos ver:

(B)

raiz quinta de -3.

(C)

raiz quadrada de -3.

(D)

raiz quarta de -3.

𝟔𝟒 − (𝟐𝟎 𝒙 𝒂𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂 / 𝒄𝒊𝒓𝒄𝒖𝒏𝒇𝒆𝒓ê𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒂 𝒄𝒊𝒏𝒕𝒖𝒓𝒂)
= 𝑹𝑭𝑴 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒉𝒐𝒎𝒆𝒏𝒔
𝟕𝟔 − (𝟐𝟎 𝒙 𝒂𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂 / 𝒄𝒊𝒓𝒄𝒖𝒏𝒇𝒆𝒓ê𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒂 𝒄𝒊𝒏𝒕𝒖𝒓𝒂)
= 𝑹𝑭𝑴 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒎𝒖𝒍𝒉𝒆𝒓𝒆𝒔
Um homem com 180 cm de altura e uma circunferência
da cintura igual a 95 cm, possui um RFM de
aproximadamente:
(A)

26,11 .

(B)

38,11 .

(C)

53,44.

(D)

65,44 .

ÁREA PARA
RASCUNHO

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

¿?

15

ÁREA PARA
RASCUNHO

Um dos benefícios de se trabalhar com arquivos digitais
é a facilidade de reprodução integral deles ou de parte de
seu conteúdo, por meio da combinação das famosas
teclas de atalho "Ctrl+C" e "Ctrl+V". Ao se pressionar
"Ctrl+C", onde o sistema operacional armazena
temporariamente uma cópia do conteúdo selecionado?
(A)
(B)
(C)
(D)

Disco Rígido
Área de Transferência
Área de Trabalho
Pasta Auxiliar de Troca

16
Foi solicitado ao estagiário de uma empresa que fossem
impressas a capa de um documento no formato .docx e
as página 21, 22 e 23. Qual formato deverá ser
preenchido no campo de customização do Intervalo de
Páginas para impressão?
(A)
(B)
(C)
(D)

IPEFAE

C, 21, 22, 23
0, 21- 22 - 23
1 - 21 - 23
1, 21-23
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17
Considerando a atuação municipal acerca dos
profissionais, empresas e outros segmentos sociais
sobre a legislação que regulamenta as posturas do
Município, quanto ao caráter das ações, assinale a
alternativa correta:
(A)
As ações de postura do município devem ser
exclusivamente coercitivas, para a efetivação do
poder de polícia do ente público.
(B)
A Fiscalização Municipal deve apresentar um caráter
coercitivo e ao mesmo tempo educativo e
preventivo.
(C)
A fiscalização municipal não tem caráter coercitivo,
uma vez que a administração pública não pode
realizar prisões.
(D)
As ações de postura do município estão limitadas ao
caráter educativo através da ampla publicidade das
leis.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

alternativa que apresenta um objetivo geral do plano
diretor:
(A)
Democratizar o acesso à terra e à habitação,
estimulando os mercados acessíveis às faixas de
baixa renda.
(B)
Promover uma política agrícola de desenvolvimento
rural, através do CMDR (Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural).
(C)
Proteger o meio ambiente e preservar o Patrimônio
Ambiental, Histórico, Paisagístico e Turístico do
Município por meio de política de conscientização e
participação comunitária e através dos Conselhos
Municipais: COMDEMA (Conselho de Defesa do
Meio Ambiente), CONDEPHIC (Conselho de Defesa
do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural) e
CONTUR (Conselho Municipal de Turismo).
(D)
Implantar um sistema viário que assegure fluxo mais
dinâmico no tráfego de veículos, visando reduzir o
tempo de deslocamento entre os bairros, bem como
entre os bairros e o centro.
22

18
São funções abrangidas pela fiscalização de Posturas
Municipais:
(A)
Realizar vistoria para a expedição de “Habite-se” das
edificações novas ou reformadas.
(B)
Definir a numeração das edificações, a pedido do
interessado.
(C)
Apurar denúncias de crime contra a vida.
(D)
Autorizar o funcionamento de eventos, shows,
parques de diversões, circos.
19
No cumprimento da rotina de seu trabalho, o agente
fiscal deverá utilizar algumas ferramentas para registrar
os fatos observados e, se pertinente, dar início ao
processo administrativo. A ferramenta que tem por
finalidade descrever, de forma ordenada e minuciosa,
aquilo que se viu, ouviu ou observou durante a vistoria é
chamada (o):
(A)
Relatório de Fiscalização
(B)
Notificação
(C)
Embargo
(D)
Auto de Infração

A fiscalização de obras e posturas é uma atividade
municipal exercida a fim de verificar se os projetos e
serviços na cidade estão sendo executados conforme as
exigências, normas e legislações específicas. São
atividades que devem ser coibidas pela fiscalização de
posturas, EXCETO:
(A)
Uso irregular da área pública.
(B)
Atividades com licença da prefeitura.
(C)
Propaganda, publicidade, placas e anúncios em
locais ou tamanhos não autorizados.
(D)
Mal funcionamento ou irregularidades em eventos,
shows, parques de diversões, circos.
23
Considerando o parcelamento, uso e ocupação do solo
urbano, a subdivisão de gleba em lotes destinados a
edificação, com abertura de novas vias de circulação, de
logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou
ampliação das vias existentes, é denominada:
(A)
Desmembramento
(B)
Urbanização
(C)
Loteamento
(D)
Extensão

20

24

O documento que tem por objetivo informar ao
responsável pelo serviço ou seu representante legal,
sobre a existência de pendências e/ou indícios de
irregularidades
no
empreendimento
objeto
de
fiscalização, servindo, ainda, para solicitar informações,
documentos e/ou providências, visando regularizar a
situação dentro de um prazo estabelecido, é a (o)
(A)
Relatório de Fiscalização
(B)
Notificação
(C)
Embargo
(D)
Auto de Infração

Os logradouros públicos estão sempre expostos às
ocupações irregulares, desde a simples presença de um
vendedor ambulante às colocações de mesas e cadeiras
de um bar, considerando a competência dos municípios
em fiscalizar e coibir tais abusos, assinale a alternativa
correta:
(A)
As ruas, praças e jardins são bens públicos de uso
comum, de fruição própria do povo.
(B)
Os logradouros públicos são bens alienáveis.
(C)
As ruas praças e jardins públicos, por pertencerem
ao povo, devem sempre possuir registros
imobiliários.
(D)
O Município é o proprietário dos logradouros e
demais bens de uso comum do povo, por isso
exerce fiscalização sobre eles.

21
O Plano Diretor é um instrumento formal de política de
desenvolvimento urbano e rural municipal. Assinale a
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25

28

A fiscalização é uma atividade técnica exercida para
verificar as conformidades das obras e serviços
executados com as exigências, normas e especificações
aplicáveis. A fiscalização é exercida por meio de:
(A)
vistorias que envolvem aspectos técnicos e
administrativos da execução das obras e serviços.
(B)
informações essenciais aos agentes de fiscalização,
para que o seu trabalho seja realizado de forma
eficiente e eficaz.
(C)
padrões de comportamento desejáveis para todos os
envolvidos.
(D)
sugestões e/ou críticas fundamentadas, que
contribuam para o aperfeiçoamento do processo.

Qualquer obra em andamento, sejam elas construções,
ampliações ou reformas, poderá ter embargo imediato,
não cabendo notificação, quando:

26

Está correto o que se afirma em:

Sobre as premissas a serem observadas pelos agentes
fiscais, no desempenho da fiscalização, considere a
alternativa que descreve a Otimização:
(A)
Os agentes de fiscalização devem promover a
notoriedade das ações fiscalizatórias voltadas à
valorização das boas práticas profissionais,
baseadas nos princípios éticos, em prol da
sociedade, visando à segurança, à qualidade de vida
e à preservação do meio ambiente e da cultura.
(B)
Na ação fiscalizatória deve-se congregar eficiência e
eficácia, assegurando a confiabilidade dos dados
coletados, com vistas à cobertura territorial, precisão
e à obtenção de melhores resultados.
(C)
A fiscalização deve ser voltada, prioritariamente,
para a verificação factual dos aspectos relacionados
ao
cumprimento
da
legislação
municipal,
adentrando-se em aspectos qualitativos da atividade
fiscalizada somente quando isto for necessário à
caracterização da infração.
(D)
A estrutura de fiscalização do Município deve
planejar e executar suas ações racionalizando os
recursos humanos e materiais disponíveis,
utilizando-se de parcerias, cooperações ou
convênios com outros órgãos públicos e apoiandose nas estruturas de fiscalização neles existentes,
por meio das quais se buscará promover a extensão
e a integração da fiscalização sobre todo o território
de sua jurisdição.

(A)
(B)
(C)
(D)

27
A notificação ao proprietário, responsável técnico ou
empresa construtora deverá ser aplicada pelo Município
através de AUTO DE NOTIFICAÇÃO. Esta, não se aplica,
em casos de:
(A)
falsear medidas, a fim de violar dispositivos da
legislação.
(B)
iniciar ou executar obras com o devido
licenciamento, respeitados os alinhamentos e
índices urbanísticos estabelecidos.
(C)
modificar projeto aprovado.
(D)
omitir nos projetos a existência de cursos de água,
naturais ou artificiais, ou de topografia acidentada
que exija obra de contenção de terreno.

IPEFAE

I-

iniciar ou executar obra sem o devido
licenciamento, quando não estiverem sendo
respeitados os alinhamentos e índices
urbanísticos estabelecidos.

II -

executar obra sem responsável técnico,
legalmente, habilitado, quando indispensável.

III -

executar obra, em loteamentos aprovados, pelo
Município.

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

29
A cobrança pelo uso intermitente da área pública decorre
de preço público. Tal fato nada impede da cobrança de
uma taxa (tributo) ao ser examinada a possibilidade de
ser liberada a licença de uso da área pública, tendo por
fato imponível os serviços de análise, vistoria e
aprovação,
decorrentes
do
poder
de
polícia
administrativa. São elementos que caracterizam o preço
público, exceto:
(A)
trata-se de uma prestação, decorrente de um
contrato oneroso entre o interessado e a
Administração Pública.
(B)
é pecuniário, sempre medido em termos de
unidades financeiras.
(C)
manifesta-se por meio da livre vontade das partes,
ou seja, a obrigação é compulsória.
(D)
decorre de uma contraprestação relativa à cessão
do espaço público.
30
No cumprimento da rotina de seu trabalho, o agente
fiscal deverá utilizar algumas ferramentas para registrar
os fatos observados e, se pertinente, dar início ao
processo
administrativo.
São
ferramentas
imprescindíveis ao agente fiscal, necessárias à boa
execução do seu trabalho. São ferramentas para
registros e fatos observados, exceto:
(A)
Notificação.
(B)
Denúncia pública.
(C)
Relatório de fiscalização.
(D)
Embargo.

___________
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