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Concurso Público
Chapecó/SC

Fiscal de Posturas
•

Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha,
solicite a substituição ao fiscal.

•

Este caderno de questões está assim constituído:

Caderno de questões • Instruções Gerais

DISCIPLINAS

Nº QUESTÕES

Conhecimentos Gerais
Português
Matemática
Informática
Legislação Municipal
Conhecimentos Específicos
•

10
07
04
04
25

Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado.

•

O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à
caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no
cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro
cometido por candidato.

•

Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco.

•

Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.

•

O tempo de duração da prova objetiva será de até 4 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de
Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo
início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido
copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.

•

Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.

•

Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor.

•

Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e
assinado.

•

Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais
até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após
concluído.
Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

Boa Prova!

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.

Nome do(a) Candidato(a)

Nº de inscrição



Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal.
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Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.

CONHECIMENTOS GERAIS
Português
A natureza sob risco
Qual o real impacto das ações humanas na vida –
mais exatamente na sobrevivência – de outros animais e
das plantas do planeta? Até pouco tempo, não se sabia ao
certo a resposta para essa incômoda questão. Contudo, a
Organização das Nações Unidas (ONU) divulgou um
amplo levantamento que __________________ as
consequências mais concretas do avanço civilizatório,
desde a pré-história, sobre os seres vivos, com especial
destaque para o que ocorreu nas últimas cinco décadas.
Ao longo de três anos, 145 cientistas de
cinquenta
países
–
ligados
à
Plataforma
Intergovernamental
Político-Científica
sobre
Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (IPBES), o
braço da ONU responsável pela compilação – se
________________ sobre 15.000 artigos científicos para
chegar aos resultados. O cenário é alarmante. Dos cerca
de 8 milhões de espécies de animais e plantas existentes
no globo, 1 milhão está sob ameaça de extinção. No
continente, o principal grupo de risco são os anfíbios –
40% deles podem desaparecer em poucas décadas.
Nos oceanos, o perigo é maior para os
mamíferos, com um terço no limiar. ________________
decisivamente para isso o fato de que 47% dos
ecossistemas foram reduzidos. Em números absolutos, a
natureza sofreu em um patamar ainda maior. Estima-se
que a biomassa global – a soma da massa de todos os
organismos vivos – dos mamíferos selvagens tenha sido
reduzida em 82%. Somente a partir de 1900, a quantidade
de espécies nativas de cada hábitat caiu, em média, 20%.
https://veja.abril.com.br/mundo/... - adaptado.

1) Tendo em vista a concordância verbal, assinalar a
alternativa que preenche as lacunas do texto
CORRETAMENTE:
a) dimensionaram - debruçou - Contribuíram
b) dimensionou - debruçaram - Contribuíram
c) dimensionou - debruçou - Contribuiu
d) dimensionou - debruçaram - Contribuiu

2) Considerando-se o texto, marcar C para as afirmativas
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa
que apresenta a sequência CORRETA:
(---) Um grupo de 145 cientistas de cinquenta países foi
responsável por analisar como animais e plantas
foram atingidos desde os últimos 3 anos pelas ações
humanas.
(---) Cerca de metade das espécies de animais e plantas
existentes no globo está sob ameaça de extinção.
(---) A contar de 1900, a quantidade de espécies nativas
de cada hábitat caiu para 20%.
a) C - E - E.
b) E - C - E.
c) E - C - C.
d) E - E - E.
3) Referentemente às regras de acentuação, analisar os
itens abaixo:
I. A palavra “incômoda” (primeiro parágrafo) recebe acento
pela mesma regra que preceitua o uso do acento em
“últimas” (primeiro parágrafo).
II. A palavra “anfíbios” (segundo parágrafo) perdeu seu
acento após o novo acordo ortográfico, sendo assim,
não deveria estar acentuada.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.
4) O verbo sublinhado em “Em números absolutos, a
natureza sofreu em um patamar ainda maior.” (terceiro
parágrafo) está no mesmo tempo e modo verbal que o
verbo sublinhado em:
a) Até pouco tempo, não se sabia ao certo a resposta para
essa incômoda questão.
b) 40% deles podem desaparecer em poucas décadas.
c) 47% dos ecossistemas foram reduzidos.
d) Estima-se que a biomassa global (...) dos mamíferos
selvagens tenha sido reduzida em 82%.
5) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo
CORRETAMENTE:
Em relação à frase “Ontem à noite fomos ao teatro”, o
termo sublinhado é classificado como ___________.
a) adjunto adnominal
b) adjunto adverbial
c) aposto
d) vocativo
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6) A palavra sublinhada em “Precisamos nos concentrar,
pois há certa premência.” encontra sinônimo em:

Matemática

a) Dificuldade.
b) Tempo.
c) Exigência.
d) Urgência.

11) Pedro decidiu pintar o quarto e a sala da sua casa de
modo que as cores de cada cômodo sejam distintas.
Sabendo-se que ele possui 6 cores distintas, ao todo, de
quantos modos distintos ele pode fazer essa escolha de
cores?

7) Relativamente ao uso ou não da crase, assinalar a
alternativa
que
preenche
as
lacunas
abaixo
CORRETAMENTE:

a) 12
b) 15
c) 20
d) 30

Eu me refiro à minha mãe e não ___ sua.
Precisarei falar ___ toda essa gente.
Eles estavam aliviados, pois conseguiram chegar ___
terra firme.
a) à - a - a
b) a - a - à
c) à - à - à
d) a - à - a
8) Quanto ao uso dos porquês, marcar C para as
sentenças Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(---) Por que você não me deixa em paz? Por quê?
(---) Não sei o motivo por que as pessoas reclamam tanto.

12) Em certa residência, sabe-se que 3 pessoas
consomem 5 litros de água por dia. Mantendo-se o
mesmo consumo por pessoa, ao todo, quantos litros
seriam consumidos se essa residência tivesse 9 pessoas?
a) 13L
b) 14L
c) 15L
d) 16L

a) E - E.
b) E - C.
c) C - E.
d) C - C.
9) Considerando-se a pontuação, assinalar a alternativa
CORRETA:
a) Ele foi para casa, perdendo assim, o prêmio.
b) Devido a tudo que tinha para fazer cansou-se.
c) Não se entende com ninguém; é, pois, odiada.
d) Se ele tem razão disse ela, deve segui-lo.

13) A quantidade de parafusos na caixa de ferramentas de
certo mecânico corresponde ao valor de x, que satisfaz a
equação abaixo. Sendo assim, ao todo, quantos parafusos
esse mecânico possui em sua caixa de ferramentas?
2x + 369 = 531 - x

10) Em relação ao diminutivo das palavras, marcar C para
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) “Grânulo” é diminutivo de “grão”.
(---) “Gotícula” é diminutivo de “gota”.
(---) “Corpúsculo” é diminutivo de “corpo”.

a) 48
b) 50
c) 52
d) 54

a) E - E - E.
b) E - C - C.
c) C - C - E.
d) C - C - C.

www.objetivas.com.br
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14) Um ciclista treina diariamente para uma competição. O
quadro abaixo apresenta a distância percorrida por ele
nos treinamentos de cinco dias. Sendo assim, pode-se
afirmar que a distância média diária percorrida por ele
durante esses treinos foi de:
Dia
1
2
3
4
5

Distância
51km
52km
46km
57km
49km

a) 50km
b) 51km
c) 52km
d) 53km

17) Daniel, Evandro e Felipe são casados com Adriana,
Bruna e Carla, não necessariamente nessa ordem. Sabese que as profissões das esposas são médica, engenheira
e advogada (não necessariamente nessa ordem). Com
base nas afirmações abaixo, assinalar a alternativa
CORRETA:






Daniel é casado com a advogada.
Evandro não é casado com Bruna.
Adriana é médica.
Felipe é casado com Carla.

a) Evandro é casado com a engenheira.
b) Daniel é casado com Adriana.
c) Bruna é advogada.
d) Felipe é casado com a advogada.

Informática

15) Em certa urna foram colocadas 80 fichas. Sabe-se
que 35% das fichas são da cor verde e o restante da cor
vermelha. Sendo assim, quantas fichas vermelhas há
nessa urna?
a) 46
b) 48
c) 50
d) 52

Atenção! Para responder às questões de Informática, a
menos que seja explicitamente informado o contrário,
considerar que os programas mencionados encontram-se
na versão Português-BR e em sua configuração padrão
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está
configurado para destros, um clique ou duplo clique
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar
corresponde à operação de pressionar uma tecla e,
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez.
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que
compõem os programas abordados nesta prova
encontram-se na configuração padrão.

18) Sobre os tipos de impressoras, analisar os itens
abaixo:
16) Certo boleto com valor nominal de R$ 368,00 foi pago
em atraso, de modo que foram gerados juros simples no
valor de R$ 88,32. Sabendo-se que a taxa de juros
simples mensal desse boleto é de 4%, ao todo, com
quantos meses de atraso esse pagamento foi efetuado?
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6

I. A impressora de jato de tinta utiliza um toner que
contém um pó fino que, quando aquecido, gruda no
papel e permite que o texto seja “fixado” na folha.
II. A impressão na impressora a laser é feita por meio de
centenas de gotas muito pequenas de tintas, as quais
são liberadas a partir de uma minúscula abertura
existente nos cartuchos de tintas.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

19) Sobre o Excel 2010, analisar os itens abaixo:
I. A delimitação de uma célula ativa se dá por uma linha
pontilhada.
II. A célula selecionada, na qual os dados são inseridos
quando se inicia a digitação, é denominada célula ativa.
III. Ao inserir células em branco, o Excel desloca outras
células da mesma coluna para uma nova planilha.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e II.
d) Somente os itens II e III.
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20) Em relação ao hardware, marcar C para as afirmativas
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa
que apresenta a sequência CORRETA:

24) De acordo com a Lei Complementar nº 130/2001 Estatuto dos Servidores Públicos do Município, a
nomeação far-se-á em caráter:

(---) Hardware é a parte física do computador, ou seja, é o
conjunto de peças e equipamentos que fazem o
computador funcionar.
(---) O disco rígido e o sistema operacional são exemplos
de hardware.
(---) A memória RAM e a placa de vídeo são exemplos de
hardware.

a) Efetivo, quando se tratar de cargo de provimento efetivo
e em comissão, inclusive na condição de substituto,
para cargos declarados em decreto de livre nomeação
e exoneração.
b) Emergencial, inclusive na condição de interino, para
cargos declarados em Lei de livre nomeação e
exoneração.
c) De contratação especial, inclusive na condição de
interino, para cargos declarados em Lei de livre
nomeação e exoneração.
d) Efetivo, quando se tratar de cargo de provimento efetivo
e em comissão, inclusive na condição de interino, para
cargos declarados em Lei de livre nomeação e
exoneração.

a) C - C - E.
b) E - C - C.
c) C - E - C.
d) E - C - E.

21) Sobre o histórico de navegação no Internet Explorer
11, assinalar a alternativa CORRETA:
a) Ele não inclui dados digitados em formulários e senhas.
b) É somente possível excluir os sites visitados na última
hora.
c) Ao excluir o histórico de navegação, não é possível
excluir os cookies.
d) Ao excluir o histórico de navegação, sobre o histórico
de downloads, apenas a lista é excluída e não os
arquivos efetivamente baixados.

25) De acordo com a Lei Complementar nº 130/2001,
Estatuto dos Servidores Públicos do Município, a
investidura em cargo público ocorre com a:
a) Nomeação.
b) Readaptação.
c) Posse.
d) Reversão.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Legislação Municipal
22) De acordo com a Lei Orgânica do Município, o
processo legislativo municipal compreende a elaboração
de:
a) Apenas emendas à Lei Orgânica.
b) Leis Complementares e Leis Ordinárias.
c) Emendas à Lei Orgânica, às Leis Complementares e às
Leis Ordinárias.
d) Emendas à Lei Orgânica, às Leis Complementares, às
Leis Ordinárias, às Leis Delegadas, às Resoluções e
aos Decretos Legislativos.

26) De acordo com a Constituição Federal, NÃO constitui
objetivo fundamental da República Federativa do Brasil:
a) Captar tributos mediante fiscalização da Receita
Federal.
b) Garantir o desenvolvimento nacional.
c) Construir uma sociedade livre, justa e solidária.
d) Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação.

27) O Poder Legislativo é exercido pelo(a):
23) De acordo com a Lei Orgânica do Município, compete
ao Município:
a) Instituir e arrecadar os tributos municipais, bem como
aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade
de prestar contas e publicar balancetes nos prazos
fixados em Lei.
b) Elaborar o plano semestral e o orçamento semestral.
c) Estimular a participação popular na formulação de
políticas públicas, sem a ação governamental,
estabelecendo programas de incentivo a novos projetos
de organização político-partidária, nos campos social e
econômico, nas cooperativas de produção e de
mutirões.
d) Controlar o uso do solo, sem incidir em planejamento,
porém não controlando o parcelamento e a ocupação
do solo em seu território, especialmente o de sua zona
urbana.

www.objetivas.com.br

a) Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal.
b) Senado Federal e pelo Supremo Tribunal Federal.
c) Câmara dos Deputados e pelos Vereadores dos
Municípios.
d) Congresso Nacional, que se compõe do Senado
Federal e por um integrante do Ministério Público
Federal.
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28) De acordo com o disposto na Constituição Federal, os
tratados e as convenções internacionais sobre Direitos
Humanos que forem aprovados, em cada Casa do
Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos
votos dos respectivos membros, serão equivalentes às:
a) Leis Ordinárias.
b) Leis Complementares.
c) Emendas Constitucionais.
d) Leis Delegadas.

32) De acordo com a Lei nº 8.429/1992, analisar a
sentença abaixo:
Na fixação das penas previstas nesta Lei, o juiz não levará
em conta a extensão do dano causado, somente o
proveito patrimonial obtido pelo agente (1ª parte). As
sanções penais, civis e administrativas previstas não
devem
ser
aplicadas
cumulativamente,
independentemente da gravidade do fato (2ª parte).
A sentença está:

29) De acordo com a Constituição Federal, são direitos
dos trabalhadores urbanos e rurais elencados no texto
constitucional, EXCETO:
a) Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo
empregatício permanente e o trabalhador avulso.
b) Fundo de garantia do tempo de serviço.
c) Irredutibilidade de salário, em nenhuma hipótese.
d) Salário mínimo, fixado em Lei.

30) Conforme preconiza a Constituição, assinalar a
alternativa que NÃO constitui um dos fundamentos da
República Federativa do Brasil:
a) A independência nacional.
b) A dignidade da pessoa humana.
c) O pluralismo político.
d) A soberania.

31) Considerando-se a Lei nº 8.429/1992, analisar os itens
abaixo:
I. Não se considera um ato de improbidade administrativa
dificultar a licitude de processo licitatório ou de
processo seletivo para celebração de parcerias com
entidades sem fins lucrativos.
II. Liberar a verba pública sem a estrita observância das
normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a
sua aplicação irregular constitui ato de improbidade
administrativa que causa lesão ao erário.
III. É necessário permitir ou facilitar a alienação, permuta
ou locação de bem integrante do patrimônio de
qualquer das entidades por preço inferior ao de
mercado para a garantia de licitude dos contratos de
serviço.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e II.
d) Somente os itens I e III.

a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.

33) Em conformidade com a Lei nº 12.527/2011, são
consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade
ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as
informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam,
entre outros:
I. Prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e
desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como
a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse
estratégico nacional.
II. Pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a
integridade do território nacional.
III. Prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações
ou as relações internacionais do País, ou as que
tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros
Estados e organismos internacionais.
IV. Pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da
população.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e IV.
c) Somente os itens II, III e IV.
d) Todos os itens.

34) Sobre a Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com
Deficiência, analisar os itens abaixo:
I. O poder público, após certificar a acessibilidade de
edificação ou de serviço, determinará a colocação, em
espaços ou em local de ampla visibilidade, do Símbolo
Internacional de Acesso.
II. O projeto e a construção de edificação de uso privado
multifamiliar devem atender aos preceitos de
acessibilidade.
III. As edificações públicas e privadas de uso coletivo já
existentes não são obrigadas a garantir a acessibilidade
à pessoa com deficiência.
IV. É autorizada a cobrança de valores adicionais para a
aquisição de unidades internamente acessíveis.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II, III e IV.
d) Todos os itens.
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35) Considerando-se a Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da
Pessoa com Deficiência, assinalar a alternativa
CORRETA:

40) Em conformidade com ALEXANDRINO e PAULO, em
relação à autorização de uso de bem público, assinalar a
alternativa CORRETA:

a) Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem
impedimento de curto prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial.
b) A avaliação da deficiência, quando necessária, será
biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e
interdisciplinar.
c) A avaliação da deficiência não considerará os
impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo.
d) Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais
não fazem parte da avaliação da deficiência.

a) É regulamentada por Decreto Municipal, considerando
que tem prazo de duração.
b) É um ato administrativo discricionário, precário e, como
regra, sem previsão de prazo para duração.
c) Não se justifica pelo predomínio do interesse do
particular, mesmo que atenda ao interesse público.
d) O fechamento de uma rua para a realização de uma
festa popular não é um exemplo de autorização de uso
de bem público, trata-se apenas de uma autorização
constitucional fundamental do ir e vir.

36) São bens públicos os bens de domínio:

41) O exercício da função de Fiscal de Posturas é uma
das mais importantes do serviço público municipal, já que
exterioriza uma das formas de exercício do poder de
polícia que maior reflexo traz. Diante dessa definição,
assinalar a alternativa CORRETA:

a) Nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito
público interno.
b) Privado pertencentes às pessoas físicas.
c) Público e privado pertencentes às pessoas jurídicas de
direito público interno.
d) Nacional pertencentes somente às fundações e
autarquias.

37) Segundo ALEXANDRINO e PAULO, os bens públicos
são tradicionalmente classificados:
a) Quanto à titularidade, quanto à propriedade e quanto
disponibilidade.
b) Quanto à legitimidade, quanto à propriedade e quanto
disponibilidade.
c) Quanto à titularidade, quanto à destinação e quanto
disponibilidade.
d) Quanto à autoridade, quanto à destinação e quanto
propriedade.

à
à
à

42) A fiscalização deve ser:
à

38) Em conformidade com ALEXANDRINO e PAULO,
quanto às características dos bens públicos, assinalar a
alternativa CORRETA:
a) São inalienáveis os bens que, pela sua própria
natureza, não têm valor patrimonial.
b) São prescritíveis, suscetíveis, portanto, ao usucapião.
c) São penhoráveis, para satisfazer eventual débito da
Administração.
d) São onerosos, podendo ser dados como garantia em
favor de terceiros.

39) De acordo com ALEXANDRINO e PAULO, as terras
devolutas indispensáveis à defesa de fronteiras, das
fortificações e construções militares, das vias federais de
comunicação e à preservação ambiental pertencem:
a) Ao município, considerando que a União delega essa
obrigatoriedade.
b) À União.
c) Ao Estado.
d) À União e ao Estado, considerando as estradas
federais e estaduais para os militares transitarem, em
eventual estado de defesa.
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a) O Fiscal de Posturas está vinculado à realidade local,
por isso tamanha importância.
b) O Fiscal de Posturas está vinculado ao que acontece
nos outros municípios, considerando o modelo utilizado
por cada municipalidade para interagir com seus
cidadãos.
c) O Fiscal de Posturas, via de regra, realiza funções
delegadas de outras atividades, por exemplo, as do
Fiscal de Obras.
d) O Fiscal de Posturas apenas fiscaliza terrenos urbanos
e não edificados.

a) Uma ação apenas de observação do funcionamento do
município.
b) Uma ação planejada, coordenada e avaliada de forma
contínua, tendo em foco o alcance dos seus objetivos.
c) Ampliada a todos os cargos, considerando legitimidade
que cada servidor municipal tem para exercer o poder
de polícia.
d) Focada no alcance das metas estabelecidas pelo
Estado, em especial na fiscalização de obras.

43) O Fiscal de Posturas deve promover a notoriedade
das ações fiscalizatórias:
a) 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) Para se sobressair aos demais fiscais, objetivando
atingir as metas do município.
c) Sem, no entanto, ser possível assegurar a
confiabilidade dos dados coletados, já que o trabalho é
realizado na rua e não há possibilidade de coleta
assertiva sobre o que de fato acontece no município.
d) Baseadas somente no princípio da publicidade, em prol
do
atendimento
às
demandas
oriundas
da
Administração Pública.
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44) É o ato administrativo que já nasce com um vício
insanável, normalmente resultante da ausência de um de
seus elementos constitutivos, ou de defeito substancial em
algum deles, não podendo produzir efeitos válidos entre
as partes. O trecho refere-se ao ato:

49) De acordo com a obra de KASPARY, sobre a
conceituação e a técnica de elaboração de uma certidão,
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e,
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:

a) Nulo.
b) Válido.
c) Legítimo.
d) Convalidável.

(---) É o documento revestido de formalidades legais
adequadas, mandado fornecer por autoridade
competente, a requerimento do interessado, solicitado
ou requisitado ex officio por autoridade administrativa
ou judicial e destinado a fazer certa a existência de
registro em livro, processo ou documento qualquer em
poder do expedidor, referente a determinado ato ou
fato, ou dar por certa a inexistência de tal registro.
(---) As certidões podem ser de inteiro teor, ou resumidas,
contanto que exprimam fielmente o que se contém no
original donde foram extraídas.
(---) A certidão não pode ser escrita em linhas corridas.

45) O serviço público é toda atividade prestada pelo
Estado, diretamente ou através de terceiros, sob regime
jurídico total ou parcialmente público, destinada à
satisfação dos interesses da coletividade. Relativamente
ao objeto, os serviços públicos podem ser:
I. Administrativos.
II. Sociais.
III. Uti singuli e uti universi.
Está(ão) CORRETO(S):

a) C - C - E.
b) E - C - C.
c) C - E - E.
d) E - C - E.

a) Somente o item III.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens I e III.
d) Todos os itens.

50) Considerando-se os tipos de arquivo, no que se refere
à frequência do uso ou consulta, analisar os itens abaixo:

46) O ato de nomeação de um servidor público é um ato:

I. O arquivo ativo guarda documentos e papéis que
oferecem menor frequência de uso, consulta ou
referência.
II. O arquivo morto armazena documentos de frequência
de uso, consulta ou referências quase nulas.

a) Desconstitutivo.
b) Enunciativo.
c) Constitutivo.
d) Nomeativo.

a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

47) Ao se tratar de controle da Administração Pública, a
referência ao recurso hierárquico pode ser definida como:
a) O pedido de reexame do ato dirigido à autoridade
superior àquela que proferiu o ato.
b) Aquele dirigido a autoridade ou órgão inferior dentro da
mesma pessoa jurídica em que o ato foi praticado.
c) O ato utilizado pelo servidor público quando punido pela
Administração Pública, no momento em que se
descobrem novas provas de sua inocência.
d) Aquele pelo qual o interessado requer o reexame do
ato à própria autoridade que o emitiu.

48) Em conformidade com a obra de KASPARY, o trecho
abaixo refere-se a qual documento:
São ordens escritas, de caráter uniforme, expedidas a
determinados funcionários ou agentes administrativos
incumbidos de certo serviços, ou de desempenho de
certas atribuições em circunstâncias especiais.
a) Atas.
b) Contratos.
c) Circulares.
d) Convênios.
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