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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ 
Estado de São Paulo 

 
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 

 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

02/2018 

 

 

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM. 

AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA. 

 

 Desligue o celular e outros aparelhos e entregue ao Fiscal de prova, podendo somente retirá-lo após o 
termino e entrega da prova. 

 
 Você deve assinar, no campo específico para isto, a Folha de Respostas. 

A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação 
automática do mesmo. 

 
 Você está recebendo um Caderno de Questões com 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 restando 30 (trinta) minutos do 

término da prova. 

 
 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: 
 

 
 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova. 

 
 A prova terá duração de 3 horas. 

O tempo mínimo de permanência na sala é de 40 minutos. 

 
 Os três últimos candidatos sairão simultaneamente da sala. Havendo insistência por parte do 

candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Processo Seletivo. 

 
 Deixe sobre a carteira apenas RG, Caneta, Lápis e Borracha. 

 
 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala. 

  BOA PROVA !  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) No que diz respeito às atribuições do Prefeito, a Lei 
Orgânica Municipal determina diversas competências 
privativas do Chefe do Poder Executivo. Assinale 
abaixo qual alternativa NÃO corresponde a uma 
dessas atribuições: 
 
(A) Aplicar multas previstas em leis e contratos, bem como 
relevá-las quando impostas irregularmente; 
(B)  Organizar e dirigir, nos termos da lei, os serviços 
relativos às terras do Município; 
(C)  Solicitar a intervenção do Estado no Município; 
(D)  Fazer publicar os atos oficiais. 
 
2) De acordo com a Lei Orgânica Municipal, o servidor 
público estável só perderá o cargo: 
 
(A) mediante declaração administrativa que proclama a 
desnecessidade do servidor. 
(B) mediante ato discricionário de seu superior hierárquico. 
(C)  pela extinção do cargo. 
(D) em virtude de sentença judicial transitada em julgado 
 
3) Segundo a Lei Orgânica Municipal são considerados 
feriados municipais as seguintes datas, EXCETO: 
 
(A) Dia de Finados. 
(B) Sexta-Feira Santa. 
(C) 16 de Agosto. 
(D)  Festa de São Benedito. 
 
4) De acordo com a Lei Orgânica do Município de São 
Bento do Sapucaí, assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) Os Vereadores são invioláveis no exercício do 
mandato, e nas circunscrições do território nacional, por 
suas opiniões, palavras e votos. 
(B) É permitido ao Prefeito desempenhar função de 
administração em qualquer empresa privada, desde que 
em horário compatível com o expediente da Prefeitura. 
(C) Compete privativamente à Câmara Municipal tomar e 
julgar as contas do Prefeito, deliberando sobre o parecer 
do Tribunal de Contas do Estado. 
(D) São Poderes do Município, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário. 
 
5) O Plano Diretor menciona que as atribuições, em 
âmbito municipal, no que se refere à operação e 
análise de processos para início de atividades 
empresariais e obtenção da Licença para Localização e 
Funcionamento são dos órgãos: 
 
(A) Vigilância Sanitária e Departamento de Cadastro. 
(B)  Sala do Empreendedor e Departamento de Cadastro. 
(C)  Secretaria de Meio Ambiente e Vigilância Sanitária. 
(D)  Vigilância Sanitária e Sala do Empreendedor.  
 
 
 
 

6) A Lei Complementar nº 1632, de 24 de fevereiro de 
2014, traz como título qual tema: 
 
(A) Código Sanitário do Município. 
(B) Lei Orgânica Municipal. 
(C) Código de Posturas. 
(D) Proibição de venda de bebidas alcoólicas pelo comércio 
ambulante. 
 
7) Dos impostos abaixo elencados, de acordo com o 
Código Tributário Municipal, qual deles NÃO compõe o 
sistema tributário municipal: 
  
(A) Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana. 
(B) Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. 
(C) Imposto de Renda. 
(D) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. 
 
8) A Prefeitura recentemente passou a permitir o 
comércio ambulante na Área do Centro, em local 
delimitado e definido pelo setor competente, de qual das 
categorias abaixo indicadas: 
 
(A) vendedores de gêneros alimentícios em carrinhos de até 
2 (dois) metros. 
(B) trailers e food trucks. 
(C) vendedores ambulantes de CDs e bijuterias. 
(D) vendedores de gêneros alimentícios em carrinhos de até 
3 (três) metros. 
 
9) Em alteração citada na Lei Complementar nº 
1632/2014, a infração a qualquer um de dos dispositivos 
do Código de Posturas (Lei nº 564/88) ensejará em 
Notificação e pode sujeitar o infrator a multas variáveis 
de: 
 
(A) 10 (dez) a 100 (cem) UFESP – Unidades Fiscais do 
Estado de São Paulo. 
(B) R$ 100,00 (cem reais) a R$ 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos reais). 
(C) R$ 100,00 (cem reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 
(D) 5 (cinco) a 50 (cinquenta) UFESP – Unidades Fiscais do 
Estado de São Paulo. 

 
10) Em relação ao Word, analise: 
 
I – A combinação das teclas CTRL + N formata o texto 
selecionado em negrito. 
II – A combinação CTRL + I abre a janela de opções para 
impressão. 
III – A tecla F7, quando pressionada, permite verificar 
ortografia e gramática do texto. 
 
Dos itens acima mencionados: 
 
(A) Apenas a opção I está correta. 
(B) Apenas as opções I e III estão corretas. 
(C) Todas as opções estão corretas. 
(D) Apenas as opções II e III estão corretas. 
 
11) No MS-Word 2007, na guia Início, grupo Edição, 
existe o seguinte ícone. 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 



 

 

 
Por meio desse ícone, é possível: 
 
(A) Colar uma palavra ou frase no texto. 
(B) Ordenar os elementos de uma tabela. 
(C) Localizar uma palavra ou frase específica. 
(D) Selecionar todo o texto do arquivo. 
 
12) Para realizar a navegação na Internet pode ser 
utilizado qualquer Browser ou Navegador. 
Normalmente, eles oferecem um recurso para que o 
usuário possa cadastrar as páginas web de sua 
preferência, denominado: 
 
(A) Favoritos. 
(B) Sites visitados. 
(C) Destinos preferidos. 
(D) Histórico. 
 
13) A respeito do Internet Explorer, sua principal 
função é 
 
(A) navegar entre as pastas locais do computador. 
(B) impedir a infecção de vírus enviados por e-mail. 
(C) acessar páginas web e fazer download de arquivos. 
(D) navegar entre as pastas de computadores remotos. 
 
14 – Assinale, dentre as opções abaixo, aquela que não 
é considerado browser / navegador: 
 
(A) Safari. 
(B) Linux. 
(C) Google Chrome. 
(D) Mozilla Firefox. 
 
15) Os programas e sites para o envio de correio 
eletrônico (e-mail) possuem o recurso identificado por 
Cco que é utilizado para: 
 
(A) Que os endereços contidos nessa opção receberão a 
mensagem, mas esses endereços não estarão visíveis 
para os outros destinatários da mensagem. 
(B) Que os endereços contidos nessa opção consigam 
visualizar apenas o assunto da mensagem, mas não o 
conteúdo, que estará invisível. 
(C) Que os endereços contidos nessa opção não recebam 
a mensagem, mas seu endereço de e-mail estará visível 
para todos os outros destinatários. 
(D) Anexar um arquivo de forma oculta à mensagem, ou 
seja, sem a apresentação do link na mensagem. 

 
 

 
 

  

Texto para as questões de 16 a 20. 

 

PODA RADICAL DESFIGURA ÁRVORES E CRIA 

RISCOS VANESSA CORREA 

 

Uma poda bem feita, que respeita o equilíbrio da copa e 

permite rápida cicatrização dos ramos cortados, faz toda a 

diferença quando o assunto é a queda de árvores, concordam os 

especialistas em arborização urbana. Mas o que se vê ao circular 

por São Paulo são intervenções que mais parecem ter inspirações 

artísticas. Essas podas são feitas normalmente pela AES 

Eletropaulo, em conjunto com a prefeitura, quase sempre em 

função da fiação elétrica existente na cidade. O problema é que elas 

aumentam o risco de quedas, muito comuns na cidade em dias de 

chuva forte. "Cada árvore tem arquitetura de copa definida pela 

genética, mas também por exigências ambientais, como velocidade 

e sentido dos ventos em cada localidade urbana, e resultam de anos 

de crescimento", diz o professor da Esalq-USP Demóstenes da Silva 

Filho, especialista em árvores urbanas. "Ao se tirar uma porção da 

copa, há deslocamento do centro de gravidade da árvore, elevando o 

risco de queda durante chuvas e ventos fortes", explica Silva Filho. 

Podas radicais também deixam árvores suscetíveis a pragas, porque 

as plantas não conseguem cicatrizar antes de ter a madeira 

apodrecida e invadida por cupins e fungos. "Isso mina a saúde geral 

da planta e resulta em quedas e acidentes", afirma Ricardo Cardim, 

mestrando em botânica da USP.  

 

PLANEJAMENTO  

 

E o que fazer para manter nas cidades as árvores, que 

prestam serviços ambientais como retenção de poluentes e da água 

da chuva, além de gerar sombra, diminuindo a temperatura nas 

ruas? Segundo Francisco Rollo, mestre pela Esalq-USP e 

especialista em recursos florestais, as árvores de grande porte 

podem ser podadas desde o início de seu crescimento, para que as 

copas se formem acima da rede elétrica. Da mesma forma, as de 

médio porte podem ser podadas para ficar abaixo dos fios. A 

empresa AES Eletropaulo, única com permissão de fazer poda em 

árvores que tocam fios elétricos (no ano passado foram 320 mil), 

afirma que, na maioria dos casos, o erro foi no planejamento da 

arborização e que as podas, mesmo que radicais, são feitas para 

garantir o fornecimento de energia.    

Fonte: 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1601201126.htm 

 

16- Na passagem “Mas o que se vê ao circular por São Paulo são 

intervenções que mais parecem ter inspirações artísticas”, o 

termo em destaque estabelece, em relação à passagem anterior, 

ideia de: 

  

 (A) Adição  

 (B) Conclusão  

 (C) Oposição  

 (D) Causa  

 

17- Considerando a mesma passagem citada na questão 05, 

pode-se afirmar que:  

 

  (A) As podas são extremamente bem feitas, a ponto de inspirarem 

intervenções artísticas nos ambientes urbanos da capital.  

  (B) As podas são extremamente mal feitas, e a expressão 

inspirações artísticas é usada de forma irônica.  

  (C) As podas são feitas apenas por artistas.  

  (D) As podas fazem parte de programas culturais estimulados pela 

prefeitura.  

 

18-  Em “O problema é que elas aumentam o risco de quedas, 

muito comuns na cidade em dias de chuva forte”, o termo em 

destaque recupera, por coesão, a palavra:  

  (A) árvores 

  (B) prefeitura  

  (C) cidades  

  (D) podas  

 

19- Na frase “Isso mina a saúde geral da planta e resulta em 

quedas e acidentes”, se o verbo resultar, em destaque, fosse 

substituído pelo verbo implicar, observando-se a regência 

verbal adequada, qual seria a reescrita correta dessa mesma 

passagem?  

LINGUA PORTUGUESA 
 



 

 

 

  (A) Isso mina a saúde geral da planta e implica quedas e 

acidentes.  

  (B) Isso mina a saúde geral da planta e implica em quedas e 

acidentes.  

  (C) Isso mina a saúde geral da planta e implica com quedas e 

acidentes.  

  (D) Isso mina a saúde geral da planta e implica a quedas e 

acidentes.  

 

20-  Segundo o texto, é possível afirmar que:  

   

  (A) A poda das árvores pode ser feita por qualquer um, desde 

que não suje as calçadas e não atrapalhe a passagem de carros e 

de pedestres.  

  (B) A poda das árvores só deve ser feita para que elas gerem 

sombra e diminuam a temperatura das ruas.  

  (C) A poda adequada das árvores faz com que elas sejam 

mantidas saudáveis no ambiente urbano, contribuindo para o 

processo de arborização.  

  (D) A poda das árvores não deve ser feita em hipótese alguma, 

pois isso prejudica o crescimento de suas copas. 

 

21- Assinale a alternativa correta, quanto à concordância. 

 

(A)  Fazem oito anos que ouvi falar na Estação Ecológica Carijós. 

(B)  É proibido a entrada de pessoas estranhas ao serviço. 

(A)  A paixão de Luísa é os cuidados com nossa flora e fauna. 

(D) No Horto Florestal há patos, peixes e tartarugas, bosque com 

diversas espécies vegetais e animais nativas de nossa região – 

tudo que nos alegra e encanta. 

22- Se chegares sempre aonde quiseres, ganhaste.      

      

Se a frase acima for reescrita na 1ª pessoa do plural ficará assim 

redigida: 

(A)  Se chegar sempre aonde quiser, ganhou. 

(B)  É proibida a entrada de pessoas estranhas ao serviço. 

(C)  Se chegarmos sempre aonde quisermos, ganhamos. 

(D)  Se chegarem sempre aonde quiserem, ganharam. 

 

23- Essa indagação perplexa é o lugar-comum  de cada 

história de gente.  

 

A palavra sublinhada na frase acima faz o plural da mesma forma 

que, EXCETO: 

 

(A) carro-forte 

(B) cachorro-quente 

(C) obra-prima 

(D)  ave-maria 

 

24- O menino enraiveceu ao ser chamado de bobo. 

 

O verbo da oração acima é formado por: 

(A) justaposição 

(B)derivação imprópria 

(C)derivação parassintética 

(D)aglutinação 

 

25-Considere o trecho a seguir. 

_____ quase vinte anos, Maria Vanete passou _____ a 

se interessar pelas trabalhadoras rurais. Esse interesse 

permitiu _____ mulheres criar uma organização. 

Para preencher as lacunas, a opção correta é: 

(A)  (A) Há – à – às 

(B) Há – a – às 

(C)  À – a – às 

(D) A – à - as 

 

   

   

 

  

 

26- A atmosfera está carregada de substâncias cancerígenas 

devido à poluição do ar. Estima-se que em seis anos, no estado 

de São Paulo quase 100 mil pessoas morreram por conta da 

poluição do ar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(adaptada de: 

http://www.fiamfaam.br/momento/?pg=leitura&id=5033&cat=1) 

 

Com base no infográfico, só por morar em São Paulo uma 

pessoa fuma aproximadamente: 

 

(A) 1460 cigarros por ano. 

(B) 48 cigarros por ano. 

(C) 1000 cigarros por ano. 

(D) Nenhum cigarro. 

 

 

27- Qual é a negação da proposição “Se um quadrado perfeito é 

par, então sua raiz quadrada é par”? 

 

(A) A raiz quadrada de nenhum número é par. 

(B) Se a raiz quadrada de um número é par, então esse número 

não é par. 

(C) Se a raiz quadrada de um número não é par, então esse 

número não é um quadrado perfeito par. 

(D) Se um quadrado perfeito não é par, então sua raiz quadrada é par 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 
 

http://www.fiamfaam.br/momento/?pg=leitura&amp;id=5033&amp;cat=1


 

 

28- O ano de 2016 foi marcado por fenômenos 

astronômicos como a Super Lua, a Chuva de Meteoros e o 

Trânsito de Mercúrio (evento raro no qual o planeta passa 

em frente ao Sol, em plena luz do dia). Supondo que a 

Super Lua aconteça de 30 em 30 meses, a Chuva de 

Meteoros de 36 em 36 meses e o Trânsito de Mercúrio de 

40 em 40 meses, qual o próximo ano em que esses três 

fenômenos acontecerão novamente? 

 

(A)       2025. 

(B)       2046. 
(C)       2122. 

(D)       2376. 

 

29- A área de um terreno é 288 m
2
. Sabendo-se que a sua 

largura é metade do seu comprimento, quais são as 

dimensões do terreno? 

 

(A) 10 m e 20 m. 

(B) 12 m e 24 m. 

(C) 16 m e 18 m. 

(D) 15m e 30m. 

 

30- Joga-se N vezes um dado comum, de seis faces, não 

viciado, até que se obtenha 6 pela primeira vez. A 

probabilidade de que N seja menor do que 4 é: 

 

 

(A) 150/216 

(B) 91/216. 

(C) 75/216. 

(D) 55/216. 


