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A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D).
Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique
imediatamente ao fiscal.
Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela
leitura eletrônica do cartão-resposta.
Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda
ou rasura.
Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do
início da prova.
Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem
fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook;
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.

GABARITO RASCUNHO
Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte.

Nome do Candidato
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número
correspondente no Cartão-Resposta.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1

Os últimos acontecimentos no Brasil, que nos causam um crescente desconforto, inconformismo,

2

descrença e vontade de escapar de tanta escuridão, precisam ser revistos com olhar afinado para que possamos

3

procurar padrões, respostas, caminhos. A crise de identidade nos puxa para dentro de nós mesmos e desconstrói

4

a autoimagem de cordialidade e hospitalidade que tem sido a base de nossa identidade nacional, ao lado da

5

miscigenação e do sincretismo antropofágico que elegem valores como o jeito moleque, o drible, a ginga e a

6

malemolência, como prerrogativas para a felicidade.

7

Áudios vazados descortinam a conspiração de importantes figuras públicas apenas interessadas em

8

manter o status quo para salvaguardar suas vantagens corporativas e assegurar impunidades constitucionais – a

9

repetição da história de pouco mais de 500 anos do nosso país. As estruturas do poder refletem nossa

10

colonização, nossas elites conservadoras, nossa mentalidade autoritária, repressora, violenta. A democracia,

11

ainda jovem no Brasil, enfrenta a resistência de uma cultura forjada no sangue e na subjugação do outro. Nada

12

muito diferente do que acontece em outras democracias pelo mundo, já que a história das nações é repleta de

13

disputas fratricidas pelo poder. A novidade é que hoje uma parte considerável das pessoas tem acesso aos

14

acontecimentos em tempo real e canais onde podem expressar sua voz. Esse contexto é propício para avançarmos

15

para um novo patamar da democracia, mas o novo se confronta com o velho e as resistências de todo tipo

16

afloram, raivosas.

17

A desigualdade/violência contra as mulheres também é um tema em alta em vários lugares do mundo.

18

A luta pela igualdade entre os gêneros (incluindo aqui LGBTTs) em suas várias frentes, mobiliza, engaja e

19

empodera mulheres e minorias, aumentando a consciência de todos nós. Esse movimento mais uma vez toca em

20

algo ancestral, talvez o aspecto cultural mais arraigado que se possa encontrar – o papel do homem. Na coletiva

21

de imprensa dos delegados/secretário de segurança/Ministro da Justiça, que investigam um caso escandaloso de

22

estupro, ninguém consegue explicar por que suspeitos identificados não estão presos. A gravação e divulgação

23

do vídeo, a presença deles no momento em que estava sendo exposta a intimidade de uma adolescente de 16

24

anos, nada disso leva à detenção, nem mesmo preventiva. Não existem elementos jurídicos suficientes, eles

25

dizem. A cristalização do papel do homem está na legislação, está nos estatutos das instituições, na formação

26

dos profissionais, no senso comum que baliza nossas relações cotidianas. Mesmo as estruturas econômicas de

27

competição e disputa de poder são heranças da mentalidade guerreira, masculina em essência.

28

É possível argumentar que tudo o que construímos até aqui, como humanidade, é resultado dessa visão

29

de mundo e que não teríamos conseguido de outra forma. Mas mesmo esse argumento está estruturado na cultura

30

hegemônica. Não se trata de uma competição para definir qual o melhor modelo, ou de um julgamento do que é

31

do bem e o que é do mal. A mentalidade da guerra não pode servir como parâmetro para o novo que se anuncia.
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32

O mergulho é profundo, catártico. Ao mesmo tempo que, como brasileiros, somos compelidos a

33

repensar os parâmetros históricos que construímos para nossa convivência social, temos que rever nossos

34

impulsos atávicos que afloram estimulados pela reação defensiva que nos quer seguros em nossa zona de

35

conforto, por mais nefasta que ela seja. Uma dissonância cognitiva que nos obriga a agir, seja para conservar,

36

seja para mudar. Por isso tantas manifestações emocionais, rompimentos, agressões e ranger de dentes. Dói e a

37

dor é um motor potente.

38

Mais do que qualquer outro país, nossa miscigenação e nosso sincretismo antropofágico podem nos

39

ajudar a caminhar para esse futuro mais democrático e mais feminino. A ginga, a malemolência, a capacidade

40

de se adaptar e construir relações cordiais e hospitaleiras, sonho identitário que baliza nossa busca pela

41

felicidade, tem uma relação muito forte com o feminino. Nossa pátria mãe gentil, nós os filhos da floresta,

42

devotos de Iemanjá e de Nossa Senhora Aparecida, abraçaremos por fim os valores que nos são tão caros – a

43

amizade, o cuidado, o brincadeira, a transcendência. Desta vez, temos que fazer uma escolha consciente pela

44

ternura, mas ela prevalecerá porque já existe dentro de nós.

MAURICIO

ZANOLINI

–

FONTE:

https://bloguniversidadelivrepampedia.com/2016/05/31/a-crise-de-

identidade-do-brasil-nos-reinventara/
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01) Segundo o texto,

05) Com referência ao texto, pode-se afirmar:

A) A democracia no Brasil ainda não está consolidada
por ser ainda jovem.
B) A crise de identidade no Brasil não será resolvida,
pois o brasileiro perdeu seu jeito cultural de ser.
C) A democracia pressupõe compromisso de todos
com valores éticos, políticos e sociais que devem
norteá-la.
D) O desânimo existente no Brasil é prenúncio de que
o povo ainda é imaturo para enfrentar os problemas
advindos da democracia.

A) “nos” (L.1) e “nós” (L.3) exercem a mesma função
sintática.
B) “elementos” (L.24) complementa o verbo.
C) “na legislação” (L.25) tem valor predicativo.
D) “que”, em “temos que rever” (L.33), do ponto de
vista morfológico, vale por uma preposição, assim
como o “que”, em “temos que fazer” (L.43).

02) Sobre o texto, é CORRETO afirmar:

A) “argumentar” (L.28) constitui uma oração com
valor subjetivo.
B) “raivosas” (L.16) exerce a mesma função sintática
de “escandaloso” (L.21).
C) “elementos” (L.24), se for substituído o verbo
existir por haver, não muda a função sintática.
D) “apenas” (L.7) tem valor semântico de inclusão.

A) É dissertativo-argumentativo uma vez que
apresenta a defesa de uma opinião a respeito do
assunto em evidência.
B) Trata-se de uma exposição de fatos sem a emissão
de qualquer opinião a respeito do tema tratado.
C) É injuntivo, pois tem a finalidade de orientar, ditar
normas com a finalidade instruir.
D) A intenção do enunciador é criar na mente do leitor
uma imagem do que está sendo descrito. Por isso,
pode-se dizer que se trata de uma descrição.
03) A expressão “no momento” (L.23) expressa uma
circunstância que encontra equivalência no termo:
A) “no Brasil” (L.1).
B) “apenas” (L.7).
C) “ainda” (L.11).
D) “por fim” (L.42).
04) Sobre os elementos linguísticos usados no texto, é
CORRETO afirmar:
A) O termo “status quo” (L.8) sugere movimento.
B) A contração “do”, em “Nada muito diferente do que

06) Quanto aos recursos da língua usados no texto, é
correto afirmar:

07) A alternativa em que há uma explicação correta para
o termo transcrito é:
A) “tanta” (L.2) vale por um advérbio com valor
semântico de intensidade.
B) Na palavra “hoje” (L.13), o “h” é uma consoante
brasileira.
C) A oração “Não existem elementos jurídicos
suficientes” (L.24) exerce função objetiva.
D) “seguros” (L.34) exerce função de adjunto
adnominal.
08) No texto, o termo:
A) “bem” (L.31) é exemplo de derivação imprópria.
B) “mais”

acontece” (L.11/12), equivale a daquilo.
C) O travessão da linha 20 antecede um vocativo.
D) A expressão “ranger de dentes” (L.36) está usada
em seu sentido literal.

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO

(L.35)

modifica

“nefasta”

(L.35),

quantificando a ação por ele expressa.
C)

“Por isso” (L.36), indica, nesse caso, modo.

D) “do que” (L.38) expressa comparação e não admite
apenas o uso de “que” para indicar a mesma ideia.
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09) A oração “já que a história das nações é repleta de
disputas fratricidas pelo poder” (L.12/13), em
relação à declaração principal, exprime:
A)
B)
C)
D)

Explicação.
Causa.
Conclusão.
Conformidade.

10) Uma análise dos elementos linguísticos que
compõem o texto permite afirmar:
A) “que” e “que”, em “É possível argumentar que tudo
o
que
construímos
até
aqui”
(L.28),
respectivamente, do ponto de vista morfológico,
pertencem à mesma classe gramatical.
B) O termo “até” (L.28) indica, nesse caso, acréscimo.
C) A forma verbal “acontece” (L.12) apresenta-se com
a mesma regência que “trata” (L.30).
D) O vocábulo “mesmos” (L.3), por ser expletivo e
representar apenas reforço, pode ser retirado da
frase, que manterá a coerência e correção
gramatical.
11) Foram usados por diferentes razões os sinais de
pontuação indicados em:
A) As vírgulas que separam, no contexto, “que nos
causam um crescente desconforto” (L.1) e “que
investigam um caso escandaloso de estupro”
(L.21/22).
B) Os travessões que destacam “a repetição da história
de pouco mais de 500 anos do nosso país” (L.8/9) e
“o papel do homem” (L.20).
C) As vírgulas que separam “raivosas” (L.16) e
“catártico” (L.32).
D) O travessão que antecede “a amizade, o cuidado, o
brincadeira, a transcendência” (L.47) e as vírgulas
que isolam “sonho identitário que baliza nossa
busca pela felicidade” (L.40/41).

13) A alternativa em que a oração transcrita tem função
restritiva é:
A) “que nos causam um crescente desconforto” (L.1).
B) “que possamos procurar padrões” (L.2/3).
C) “que hoje uma parte considerável das pessoas tem
acesso aos acontecimentos em tempo real”
(L.13/14).
D) “que se anuncia.” (L.31).
14) Exerce a mesma função sintática da expressão “das
nações” (L.12) o termo:
A)
B)
C)
D)

“de identidade” (L.3).
“da história” (L.9).
“do outro” (L.11).
“do vídeo” (L.23).

15) A ação verbal que está devidamente explicada é:
A) “possamos” (L.2) – ação certa no presente.
B) “tem sido” (L.4) – ação passada que se projeta para
o presente.
C) “estava “ (L.23) – ação passada concluída.
D) “teríamos” (L.29) – ação hipotética realizável no
futuro.

12) A alternativa em que há correspondência
sinonímica entre o termo transcrito e a expressão
indicada à direita é:
A)
B)
C)
D)

“forjada” (L.11) – misturada.
“fratricidas” (L.13) – mata o irmão.
“Arraigado” (L.20) – direcionado.
“catártico” (L.32) – contraído.

CARGO: FISCAL DE OBRAS E POSTURAS
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INFORMÁTICA
16) Sobre conceitos de Internet, tecnologias,
ferramentas,
aplicativos
e
procedimentos
associados a Internet/Intranet e ferramentas e
aplicativos comerciais de navegação, de correio
eletrônico, julgue as afirmativas abaixo:
I.

No Google Chrome, a combinação de teclas CTRL
+ H é utilizada para acessar o Histórico do seu
navegador.
II. Os cookies são vírus, cujo objetivo é capturar dados
e senhas para uso em fraudes eletrônicas.
III. O protocolo SNMP é usado nos programas clientes
de e-mail para o envio de mensagens.
Está CORRETO o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)

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

17) Hardware é a parte física do computador, ou seja, o
conjunto de peças e equipamentos que fazem o
computador funcionar. Sobre conceitos de
hardware, julgue os itens abaixo:
I.

Na especificação de equipamentos de informática,
quando se diz que "um computador possui 120 GB
SSD ", a referência está relacionada à memória
RAM do computador.
II. O programa necessário para dar partida no
computador é armazenado em uma memória cache,
que está localizada na placa-mãe do computador.
Assim, quando ligamos o computador, o
processador lê e executa o programa que está
localizado na memória cache do computador.
III. Teclado, mouse e Microfone são exemplos de
dispositivos de entrada de dados.
Está CORRETO o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)

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

CARGO: FISCAL DE OBRAS E POSTURAS

QUESTÕES DE 16 A 20
18) Sobre o Microsoft Word 2013, em sua configuração
original, marque a alterativa CORRETA:
A) Para voltar a um cabeçalho ou rodapé para fazer
alterações, clique duas vezes na área do cabeçalho
ou rodapé.
B) Para usar um atalho de teclado para alternar entre
letras minúsculas, maiúsculas e para colocar a
primeira letra de cada palavra em maiúscula,
selecione o texto e pressione Ctrl+F3 até que a
formatação desejada seja aplicada.
C) O Word salva automaticamente no formato de
arquivo dotx. É possível salvar seu documento em
um formato diferente.
D) O Microsoft Word 2013 não faz verificação
gramatical para textos em português.
19) Considerando que foi digitado 110 na célula B2 de
uma planilha do Excel 2013, na sua configuração
padrão, assinale a alternativa que contém o
resultado da fórmula a seguir:
=MOD(B2;2)
A)
B)
C)
D)

55
110
0
2

20) O sistema operacional Windows 10 disponibiliza
diversos programas que são essenciais para uso
diário desse sistema. Um desses programas, a
Cortana, é um assistente virtual inteligente do
sistema operacional. Ela ajudará você a realizar
tarefas como: Abrir aplicativo no sistema, gerenciar
seu calendário, enviar lembretes com base na hora
etc.
Assinale a alternativa que contém a tecla de atalho para
abrir a área Pesquisar, onde normalmente estaria a
Cortana.
A)
B)
C)
D)

Win + E
Win + S
Win + CTRL + D
Win + K
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Nas questões de nºs 1 a 10, o termo “CF/88” se refere à
Constituição Federal de 1988.
21) Segundo o art. 3º da Constituição Federal de
1988(CF/88), constituem objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil, EXCETO:
A) Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais.
B) Promover o bem de todos, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação.
C) Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
D) Garantir o desenvolvimento nacional.
22) À luz do art. 4º da CF/88, a República Federativa do
Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos
seguintes princípios:
I.
II.
III.
IV.

a cidadania.
não-intervenção.
repúdio ao terrorismo e ao racismo.
cooperação entre os povos para o progresso da
humanidade.

QUESTÕES DE 21 A 40
C) As entidades associativas, quando expressamente
autorizadas, têm legitimidade para representar seus
filiados judicial ou extrajudicialmente.
D) É livre a expressão da atividade intelectual,
artística,
científica
e
de
comunicação,
independentemente de censura ou licença.
24) De acordo com o art. 5º, inciso XXXVIII da CF/88,
é reconhecida a instituição do júri, com a
organização que lhe der a lei, assegurados,
EXCETO:
A)
B)
C)
D)

o sigilo das votações.
a plenitude de defesa.
a soberania dos veredictos.
a competência para o julgamento dos crimes
dolosos contra a vida e patrimônio.

25) De acordo com o art. 7° da CF/88, são direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais:
I. Ação, quanto aos créditos resultantes das relações
de trabalho, com prazo prescricional de três anos
para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite
de cinco anos após a extinção do contrato de

É correto o que se afirma em:

trabalho.
A)
B)
C)
D)

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

II. Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do
empregador, sem excluir a indenização a que este
está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.
III. Duração do trabalho normal não superior a nove

23) Acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos
expressos no art. 5º da CF/88, assinale a opção
ERRADA.

horas diárias e quarenta e quatro semanais,
facultada a compensação de horários e a redução da
jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de

A) Aos autores pertence o direito exclusivo de
utilização, publicação ou reprodução de suas obras,
transmissível aos herdeiros pelo período máximo de
quinze anos.
B) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas,
em locais abertos ao público, independentemente de
autorização, desde que não frustrem outra reunião
anteriormente convocada para o mesmo local,
sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade
competente.

CARGO: FISCAL DE OBRAS E POSTURAS

trabalho.
IV. Repouso semanal remunerado, preferencialmente
aos domingos.
A quantidade de assertivas corretas é:
A)
B)
C)
D)

2
4
1
3
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26) A respeito do disposto na CF/88 acerca
da associação profissional ou sindical, indique a
opção INCORRETA.

29) Sobre o disposto na CF/88 acerca da Administração

A) É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a
partir do registro da candidatura a cargo de direção
ou representação sindical e, se eleito, ainda que
suplente, até um ano após o final do mandato, salvo
se cometer falta grave nos termos da lei.
B) É obrigatória a participação dos sindicatos nas
negociações coletivas de trabalho.
C) A assembleia geral fixará a contribuição que, em se
tratando de categoria profissional, será descontada
em folha, para custeio do sistema confederativo da
representação
sindical
respectiva,
independentemente da contribuição prevista em lei.
D) A lei poderá exigir autorização do Estado para a
fundação de sindicato, ressalvado o registro no
órgão competente, vedadas ao Poder Público a
interferência e a intervenção na organização
sindical.

A) Lei reservará percentual dos cargos e empregos

Pública, assinale a opção INCORRETA.

públicos para as pessoas portadoras de deficiência e
definirá os critérios de sua admissão.
B) É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer
espécies

remuneratórias

para

o

efeito

de

remuneração de pessoal do serviço público.
C) As funções de confiança, exercidas exclusivamente
por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os
cargos em comissão, a serem preenchidos por
servidores de carreira nos casos, condições e
percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se
apenas às atribuições de chefia
D) Ressalvados os casos especificados na legislação, as

27) Compete privativamente à União legislar sobre:

obras, serviços, compras e alienações serão

A) proteção à infância e à juventude.
B) jazidas, minas, outros recursos minerais e
metalurgia.
C) criação, funcionamento e processo do juizado de
pequenas causas.
D) produção e consumo.

contratados mediante processo de licitação pública

28) Segundo o art. 30 da CF/88, compete aos
Municípios:
I. Promover a proteção do patrimônio históricocultural local, observada a legislação e a ação
fiscalizadora federal e estadual.
II. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência,
bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da
obrigatoriedade de prestar contas e publicar
balancetes nos prazos fixados em lei.
III. Estabelecer princípios e diretrizes para o sistema
nacional de viação.
IV. Planejar e promover a defesa permanente contra as
calamidades públicas, especialmente as secas e as
inundações.

que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual
somente permitirá as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações.
30) De acordo com o art. 39, §6° da CF/88, Os Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão
________________ os valores do subsídio e da
remuneração dos cargos e empregos públicos.
Marque a alternativa que preenche de forma correta a
lacuna acima.

É correto o que se afirma em:

A) bimestralmente.

A)
B)
C)
D)

B) mensalmente.

I e II
II, III e IV
I, II e III
I, II, III e IV
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31) Segundo o art. 14 da Lei Orgânica do município de
Jijoca de Jericoacoara, ao Município é proibido:
I. Criar distinções entre brasileiros ou preferências
entre si.
II. Recusar fé aos documentos públicos.
III. Subvencionar ou auxiliar, de qualquer modo, com
recursos pertencentes aos cofres públicos – quer
colocando a disposição seus bens móveis, quer pela
imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante ou
ainda, qualquer outro meio de comunicação –
propaganda político-partidária ou fins estranhos a
administração.
IV. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas,
subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento
ou manter com eles e seus representantes relações
de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da
Lei, a colaboração de interesse público.
A quantidade de assertivas corretas é:
A)
B)
C)
D)

3
1
4
2

32) Sobre o disposto na Lei Orgânica do município de
Jijoca de Jericoacoara acerca dos postos de saúde e
da fiscalização sanitária, assinale a opção FALSA.
A) É obrigação do Município promover campanhas de
saúde pública ou combate as doenças endêmicas,
bem como, auxiliar em campanhas que sejam
realizadas pelo estado ou pela União, contribuindo
com auxílios técnicos, de pessoal e material que
estejam ao seu alcance.
B) Compete à Secretaria Estadual de Saúde, promover
a fiscalização de vacarias, currais e outros
estabelecimento na área urbana da cidade que
causem problema de saúde a sua população.
C) É da competência do Município a fiscalização
sanitária de todo e qualquer alimento vendido em
mercados públicos feiras, principalmente carnes e
pescados.
D) É vedado na zona urbana a criação de bovinos,
suínos, caprinos e equinos com fins especulativos,
sendo terminantemente proibida a manutenção de
currais e chiqueiros.

33) De acordo com o art. 34, parágrafo único da Lei
Orgânica do município de Jijoca de Jericoacoara,
são consideradas leis complementares:
I. O Código de obras.
II. A Lei instituidora do Regime Jurídico Único dos
servidores municipais.
III. O Código Tributário do Município.
IV. O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado.
É correto o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)

34) De acordo com disposição expressa do art. 6º do
Código de Obras e Posturas do município de Jijoca
de Jericoacoara, as edificações com mais de
______________ deverão apresentar projeto de
segurança contra incêndio, de acordo com as
normas do Corpo de Bombeiros e NBR 9077.
Assinale a alternativa que preenche de forma correta a
lacuna acima.
A)
B)
C)
D)

1500 m2 (mil e quinhentos metros quadrados)
2000 m2 (dois mil metros quadrados)
750 m2 (setecentos e cinquenta metros quadrados)
800 m2 (oitocentos metros quadrados)

35) Segundo o art. 16 do Código de Obras e Posturas do
município de Jijoca de Jericoacoara, dependerão
obrigatoriamente de licença para construção as
seguintes obras:
I. Implantação de canteiro de obras em imóvel distinto
daquele onde se desenvolve a obra.
II. Avanço de tapume sobre parte do passeio público.
III. Construção de novas edificações.
IV. Construção de abrigos provisórios para operários ou
depósitos de materiais, no decurso de obras já
licenciadas.
É correto o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)

CARGO: FISCAL DE OBRAS E POSTURAS

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

I, II e III
I e III
II e IV
I e IV
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36) À luz do disposto no Código de Obras e Posturas do
município de Jijoca de Jericoacoara, o instrumento
que compreende as normas legais e diretrizes
técnicas para o desenvolvimento do município, sob
os seus aspectos físico, social, econômico e
administrativo, é denominado de:
A)
B)
C)
D)

Talude.
Plano diretor.
Código de Águas.
Habite-se.

37) ______________ é a declaração do Estado ou de
quem o represente, que produz efeitos jurídicos
imediatos, com observância da lei, sob o regime
jurídico de direito público e sujeita ao controle pelo
Poder Público.
Marque a alternativa que preenche de forma correta a
lacuna acima.
A)
B)
C)
D)

Pode de Polícia
Ato da Administração
Ato administrativo
Fato administrativo

39) “Esse princípio indica que os atos da
Administração devem merecer a mais ampla
divulgação possível entre os administrados, e isso
porque constitui fundamento do princípio propiciarlhes a possibilidade de controlar a legitimidade da
conduta dos agentes administrativos. Só com a
transparência dessa conduta é que poderão os
indivíduos aquilatar a legalidade ou não dos atos e
o grau de eficiência de que se revestem”.
O princípio citado acima é:
A)
B)
C)
D)

Autotutela.
Continuidade dos serviços públicos.
Moralidade.
Publicidade.

40) Quanto ao seu destinatário, os atos administrativos
podem ser classificados em:
A)
B)
C)
D)

atos vinculados e discricionários.
atos gerais e individuais.
atos de império e de gestão.
atos internos e externos.

38) Sobre as noções básicas acerca de Estado, Governo
e Administração Pública, assinale a opção
ERRADA.
A) Em sentido estrito, a Administração compreende
tanto as atividades de elaboração das políticas
públicas quanto a sua respectiva execução.
Compreende, da mesma forma, tanto os agentes
políticos (Chefes do Poder Executivo e
Parlamentares, que são os responsáveis pela
formulação das políticas públicas) quanto os
agentes
administrativos,
subordinados
hierarquicamente e com a estrita função de executar
as atividades estatais.
B) O Estado é considerado uma pessoa jurídica de
direito público constituída por três elementos
indissociáveis: povo, território e governo soberano.
C) De acordo com o Hely Lopes Meirelles, o Governo
pode ser dividido em três diferentes sentidos, sendo
eles o formal, o material e o operacional.
D) As atividades de Governo são exercidas, em sua
maior parte, por agentes políticos, que possuem
suas competências estabelecidas diretamente na
Constituição
e
não
são
subordinados
hierarquicamente. Na Administração Pública, por
sua vez, existem agentes administrativos, sujeitos à
hierarquia e subordinação e com atividades
tipicamente executórias.
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