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INSTRUÇÕES
LEIA COM ATENÇÃO
1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 12, é constituído de 50 (cinqüenta)
questões objetivas, cada uma com cinco alternativas, assim distribuídas:
01 a 10 – Língua Portuguesa
11 a 15 – Raciocínio Lógico
16 a 20 – Noções de Informática
21 a 50 – Conhecimentos Específicos
2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite
ao fiscal que o substitua.
3. Sobre a Marcação da Folha de Respostas
As respostas deverão ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta preta
não porosa para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para correção. Não
haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.

3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para
a marcação da alternativa escolhida na FOLHA DE RESPOSTAS, pinte completamente
o campo correspondente.
Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida.
N.º da
Questão
A
B
C

D
E
3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou
emendada, ou não houver marcação.
3.3. Não rasure nem amasse a FOLHA DE RESPOSTAS.
4. A duração da prova é de quatro horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da
FOLHA DE RESPOSTAS e à coleta de impressão digital.
5. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho.
6. Será permitida a saída de candidatos da sala de prova somente após decorridas duas horas
e trinta minutos do início da prova. Nesse caso, o candidato deverá entregar,
obrigatoriamente, ao fiscal o Caderno de Prova e a Folha de Respostas.
7. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes de transcorridas duas horas e trinta
minutos do início da prova deverá assinar Termo de Ocorrência declarando desistência do
Concurso.
8. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente após três horas
e trinta minutos do início da prova.
9. É vedado ao candidato copiar as marcações feitas na Folha de Respostas.
10. Terminada a prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal a FOLHA DE
RESPOSTAS.

LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia o texto de João Ubaldo Ribeiro para responder às questões de 01 a 10.
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Não entendo nada de mulher, claro. Aliás, ninguém entende, nem mesmo Freud, que, num momento de aparente
exasperação, perguntou o que as mulheres querem e morreu sem saber.
Sou provocado a aventurar-me em terreno tão resvaladiço por causa das notícias, cada vez mais freqüentes, de
moças que, na busca de atingir o padrão de beleza vigente, caem vítimas de anorexia nervosa e morrem. Ninguém gosta de
saber desses acontecimentos tristes, motivados pela ânsia de identificação com o modelo hegemônico ou, mais patético ainda,
pelo afã de ter sucesso numa carreira equivocadamente julgada fácil, mas dificílima e penosíssima, onde um número enorme
de jovens se perde todos os anos. Mas, claro, só aparecem as lindas e bem sucedidas, cuja vida para seus admiradores é um
mar de rosas de festas e glamour.
E que padrão de beleza é esse, será mesmo, digamos, “natural”, será de fato o preferido por homens e mulheres que
não estão comprometidos com o conhecido “Barbie look”? Quanto às mulheres, massacradas sem clemência por gostosas
irretocáveis (na verdade retocadas pelo Photoshop), que não têm uma manchinha na pele, uma estriazinha escondida, uma
celulitezinha e ostentam dotes de uma perfeição na verdade fictícia, não posso falar muito. Mas quanto aos homens posso,
porque ouço a opinião de muitos deles e não só saudosistas do modelo violão (em inglês “hour-glass look”, aparência de
ampulheta), mas jovens também.
Em primeiro lugar, devo afirmar enfaticamente, não por demagogia ou qualquer interesse subalterno, mas em função
de uma permanente pesquisa sociológica informal, existe vasto e devotado mercado para as gordinhas e até para as mais
gordinhas do que as gordinhas.
Mulher tem que ter cintura, violão ou ampulheta não interessa, mas é vital a formosa concavidade entre as costelas e
as ancas. Creio mesmo que, consultada a opinião pública, tanto de homens como de mulheres, mesmo as descinturadas por
uma malhação perversa, a maioria concordaria em que mulher tem que ter cintura, faz parte da figura feminina, é clássico, e
até constituinte do doce mistério das mulheres. E há muitas gordinhas, sim senhor, mantidas no modelo violão. Está bem,
violoncelo, mas com a cintura no lugar. E sei que as descinturadas, conscientemente ou não, também sabem disso, porque
noto, entre as muito fotografadas, que elas procuram sempre posar curvando os quadris para um lado, fingindo ainda ter a
cintura insensatamente perdida.
Agora, para alegria dos violonófilos e cinturistas, chega evidência científica de que o padrão esquelético ou Barbie
nunca esteve com nada, não deverá estar com nada no futuro e só está com alguma coisa no presente devido a interesses de
mercado circunstanciais. Diz aqui numa revista científica que o doutor indiano Devendra Sinhg, da Universidade do Texas,
chefiando uma equipe que analisou centena de milhares de textos literários ocidentais, onde eles refletiam as preferências
estéticas de suas épocas, chegou à conclusão de que a cintura, notadamente a cintura fina, sempre foi elogiadíssima nas
mulheres e tida como um elemento básico de sua beleza. E, mais ainda, não se trataria de algo arbitrário na evolução da
espécie, mas relacionado com a saúde. As que têm cintura - a-ha! - têm mais saúde. Isto sem dúvida abre horizontes quiçá
radiosos para muitos de nós, homens ou mulheres, hoje escravizados pelo pensamento único imposto por estetas de meiatigela.
Espero que o país se una em torno do restabelecimento do legítimo padrão nacional e que a mulher brasileira,
pioneira natural solertemente desviada por uma falsa modernidade colonizada, reassuma sua estatuesca e inimitável
majestade de Vênus tropical, das cheinhas às magrinhas, todas com cintura e bunda, o Criador seja louvado.
(O Estado de São Paulo, 14/01/2007.)

QUESTÃO 01
Em relação ao gênero, pode-se afirmar que o texto é
A) ensaio de divulgação científica.
B) relato de experimento.
C) artigo de opinião sobre tema da contemporaneidade.
D) editorial que apresenta bibliografia comentada.
E) crônica de cunho intimista.
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QUESTÃO 02
Que intencionalidade estrutura o texto?
A) Contrapor os ideais de beleza de homens e mulheres.
B) Corroborar as opiniões correntes na indústria da moda sobre elegância e beleza.
C) Fazer um elogio às mulheres que buscam vencer no mercado de trabalho.
D) Criticar regimes feitos sem acompanhamento médico, o que leva à anorexia.
E) Questionar os padrões de beleza feminina, a partir de discussões recentes sobre distúrbios alimentares.

QUESTÃO 03
A argumentação de João Ubaldo caracteriza-se também por
A) apresentar falas diretas de pessoas ligadas à moda.
B) antecipação de contra argumento.
C) distanciar-se do seu leitor, tratando-o por senhor.
D) uso de perguntas que quebram a seqüencialidade, introduzindo novo assunto.
E) descompromisso em persuadir o leitor, com uma linguagem predominantemente objetiva, denotativa.

QUESTÃO 04
Em relação à linguagem do texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

) A ocorrência de neologismos como violonófilos e cinturistas garante expressividade ao texto.
) O uso de interjeições como a-ha e claro caracteriza o registro formal adotado para o texto.
) A parodização de discurso solene causa efeito de humor: Espero que o país se una em torno do restabelecimento do
legítimo padrão nacional e que a mulher brasileira, pioneira natural solertemente desviada por uma modernidade colonizada,
reassuma sua estatuesca e inimitável majestade...
) A opção pelo diminutivo tem objetivo irônico, depreciador em: ...que não têm uma manchinha na pele, uma estriazinha
escondida, uma celulitezinha.

Assinale a seqüência correta.
A) V, F, V, V
B) V, F, V, F
C) F, V, F, V
D) V,V, V, V
E) F, F, V, V

QUESTÃO 05
Em relação à coesão textual, marque a afirmativa correta.
A) Em Aliás, ninguém entende, o conector introduz oposição em relação à frase anterior (linha 1).
B) A expressão a formosa concavidade entre as costelas e as ancas tem como referente o termo ampulheta (linha 18).
C) Em Agora, para alegria dos violonófilos e cinturistas, chega evidência científica, o termo agora introduz idéia alternativa, sem
expressar temporalidade (linha 25).
D) A repetição de quanto estabelece coordenação entre duas orações seqüentes (linhas 10 e 12).
E) O conector não só ....mas também relaciona idéias contrastantes, de adversidade (linha 13).

QUESTÃO 06
Assinale o trecho do texto em que o adjetivo permanece no grau normal, sem assumir a forma superlativa.
A) número enorme de jovens
B) notícias, cada vez mais freqüentes
C) as mais gordinhas do que as gordinhas
D) carreira dificílima, penosíssima
E) terreno tão resvaladiço
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QUESTÃO 07
Assinale o trecho em que há exemplo de conotação.
A) uma equipe que analisou centena de milhares de textos literários ocidentais
B) Ninguém gosta de saber desses acontecimentos tristes
C) reassuma sua estatuesca e inimitável majestade de Vênus tropical
D) a maioria concordaria em que mulher tem que ter cintura
E) elas procuram sempre posar curvando os quadris para um lado

QUESTÃO 08
Assinale a alternativa em que a vírgula separa aposto, tal como em: Diz aqui numa revista científica que o doutor indiano Devendra
Sinhg, da Universidade do Texas, chefiando...
A) a maioria concordaria em que mulher tem que ter cintura, faz parte da figura feminina, é clássico, e até constituinte do doce
mistério das mulheres.
B) Sou provocado a aventurar-me em terreno tão resvaladiço por causa das notícias, cada vez mais freqüentes, de moças que, na
busca de atingir o padrão de beleza vigente, caem vítimas de anorexia nervosa e morrem.
C) Isto sem dúvida abre horizontes quiçá radiosos para muitos de nós, homens e mulheres, hoje escravizados pelo pensamento
único imposto por estetas de meia-tigela.
D) E há muitas gordinhas, sim senhor, mantidas no modelo violão.
E) E, mais ainda, não se trataria de algo arbitrário na evolução da espécie, mas relacionado com a saúde.

QUESTÃO 09
Sobre estruturas morfossintáticas do texto, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) São intransitivos todos os verbos do período: Aliás, ninguém entende, nem mesmo Freud, que, num momento de aparente
exasperação, perguntou o que as mulheres querem e morreu sem saber.
B) A oração o Criador seja louvado! equivale a Louve-se o Criador!, com verbo no imperativo, expressando ordem ou convite.
C) Em só aparecem as lindas e bem sucedidas, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito posposto.
D) O termo conclusão funciona como adjunto adverbial em: chegou à conclusão de que a cintura... sempre foi elogiadíssima
E) Gostosas irretocáveis funciona como agente da passiva em: mulheres, massacradas sem clemência por gostosas irretocáveis.

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa em que mesmo possui sentido semelhante ao que revela no trecho: mesmo as descinturadas por uma
malhação perversa (linhas 19 e 20).
A) Sinto o mesmo que você.
B) Mesmo que seja convidado, não irei.
C) E que padrão de beleza é esse, será mesmo “natural”?
D) Seria bom que todas as escolas tivessem o mesmo nível de qualidade.
E) Qualquer um pode se candidatar, mesmo eu ou você.

RACIOCÍNIO LÓGICO
QUESTÃO 11
A contra-positiva da proposição “se beber, não dirija” é:
A) Se não beber, dirija.
B) Se não dirigir, beba.
C) Se beber, dirija.
D) Se dirigir, não beba.
E) Se não dirigir, não beba.
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QUESTÃO 12
Dizer que “Carlos planta soja ou Ana não planta algodão” é logicamente equivalente a dizer:
A) Se Carlos planta soja, então Ana não planta algodão.
B) Se Ana planta algodão, então Carlos planta soja.
C) Se Carlos não planta soja, então Ana planta algodão.
D) Se Ana planta algodão, então Carlos não planta soja.
E) Carlos não planta soja e Ana não planta algodão.

QUESTÃO 13
Se é falsa a afirmação “Todo brasileiro é um forte”, então é verdade que
A) existe pelo menos um brasileiro não forte.
B) existe brasileiro forte.
C) todo brasileiro é não forte.
D) todo forte é não brasileiro.
E) todo forte é brasileiro.

QUESTÃO 14
Se é verdade que “alguns atletas são cantores” e “nenhum médico é cantor”, também é necessariamente verdade que
A) algum atleta é médico.
B) algum médico é atleta.
C) algum atleta não é médico.
D) algum cantor não é atleta.
E) algum cantor é médico.

QUESTÃO 15
Sobre as cidades de origem de três mato-grossenses, Carlos, Henrique e Arquimedes, sabe-se que eles nasceram em três cidades
distintas e que:





Carlos é de Várzea Grande ou Henrique é de Cuiabá.
Henrique é de Cuiabá ou Arquimedes é de Várzea Grande.
Carlos é de Rondonópolis ou Arquimedes é de Cuiabá.
Arquimedes é de Várzea Grande ou Carlos é de Rondonópolis.

A partir dessas afirmações, pode-se concluir que as cidades de origem de Carlos, Henrique e Arquimedes são, respectivamente:
A) Cuiabá, Rondonópolis e Várzea Grande.
B) Rondonópolis, Várzea Grande e Cuiabá.
C) Rondonópolis, Cuiabá e Várzea Grande.
D) Várzea Grande, Cuiabá e Rondonópolis.
E) Várzea Grande, Rondonópolis e Cuiabá.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 16
Impressora laser, scanner e pen drive são dispositivos periféricos, respectivamente, de
A) saída; entrada e saída; entrada.
B) entrada; saída; entrada e saída.
C) entrada; entrada e saída; saída.
D) entrada e saída; saída; entrada.
E) saída; entrada; entrada e saída.
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QUESTÃO 17
Qual a tarefa que NÃO pode ser realizada diretamente com o programa Windows Explorer do Windows XP?
A) Abrir uma homepage da web.
B) Copiar um arquivo de uma pasta para outra.
C) Conferir o espaço disponível em um disco.
D) Executar um outro programa.
E) Editar um arquivo tipo DOC.

QUESTÃO 18
O botão
representa, no MS-Word 2003, uma ação de
A) coloração do interior de uma figura.
B) cópia de uma formatação de texto.
C) execução de um software gráfico.
D) inserção de uma figura no documento.
E) criação de um texto no WordArt.

QUESTÃO 19
Assinale a alternativa que apresenta procedimento para, no MS-Excel 2003, selecionar simultaneamente a área B3:D7 e a coluna
H, a fim de executar uma única ação de formatação que se aplique a ambas.
A) Digitar, na barra de fórmulas, o texto de metacomando #SELECT(B3:B7;H)
B) Usar o menu Formatar e, após escolher a opção de formatação, digitar a referência na caixa de diálogo do comando.
C) Usar o comando Ir para, do menu Editar, e digitar a referência na caixa de diálogo que surgir.
D) Digitar B3:D7;H:H na caixa de nome que está localizada à esquerda da barra de fórmulas.
E) Usando o mouse, selecionar a área B3:D7 e, mantendo pressionada a tecla Alt, clicar em qualquer célula individual da coluna
H.

QUESTÃO 20
No Internet Explorer 6, a ativação do comando Histórico, localizado no sub-menu Barra do Explorer do menu Exibir, gera
A) uma lista com sites visitados nas últimas semanas, em uma área separada da janela do navegador.
B) uma lista com as atualizações e complementos do navegador, na própria área de navegação.
C) a lista com os créditos a todos os profissionais que contribuíram na construção do navegador na Microsoft.
D) uma lista com todos os links favoritos do usuário, na própria área de navegação.
E) o texto, em HTML, que foi criado pelo autor na página web, que lhe serve como fonte.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
O meio ambiente é considerado por lei federal especial, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, como
A) uma reserva natural a ser claramente definida e protegida.
B) uma propriedade a ser legalmente controlada.
C) uma reserva a ser classificada e definida legalmente.
D) um patrimônio público a ser necessariamente delimitado.
E) um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido.

QUESTÃO 22
Meio ambiente é definido pelo Estado brasileiro, nos termos da norma especial, como
A) o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em
todas suas formas.
B) o ambiente natural a ser preservado para a garantia de vida das espécies.
C) o conjunto de formas naturais e sociais que determinam a possibilidade de manutenção e preservação das espécies.
D) o ambiente ecológico que contenha as formas naturais necessárias à preservação da vida em todas as suas formas.
E) o conjunto de condições ambientais que preservam a vida e a interação entre as espécies.
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QUESTÃO 23
Sobre o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(

) Estabelece, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades poluidoras.
) Tem competência para decidir, como última instância administrativa em grau de recurso, sobre penalidades impostas pelo
IBAMA.
) Está vedado a estabelecer normas para controle de poluição das aeronaves, em face da competência da Agência Nacional
de Aviação (ANAC).

Assinale a seqüência correta.
A) V, F, V
B) V, F, F
C) V, V, F
D) F, V, V
E) F, F, V

QUESTÃO 24
São recursos ambientais, assim definidos em lei nacional:
A) A atmosfera, o solo, as águas, os animais, as plantas, a espécie humana e os elementos sociais e econômicos que garantem a
vida.
B) A biosfera, o solo, os minerais escassos, a fauna, a flora e a energia potencial.
C) As águas, o ar, a fauna e a flora passíveis de recuperação e preservação para manutenção da vida.
D) A atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da
biosfera, a fauna e a flora.
E) Os recursos naturais, a atmosfera e os componentes sociais e econômicos necessários à preservação biológica.

QUESTÃO 25
A fiscalização e o controle exercidos pelo município para a preservação do meio ambiente devem observar as definições contidas na
lei. Assinale a afirmativa que NÃO se trata de definição legal.
A) A degradação da qualidade ambiental ocorre quando há alteração adversa das características do meio ambiente e a poluição,
quando há degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde.
B) A poluição como degradação ambiental ocorre quando resultante da atividade que crie condições adversas às atividades sociais
e econômicas.
C) A degradação da qualidade ambiental ocorre quando há alteração adversa das características do meio ambiente e a poluição,
quando há degradação que afete as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente.
D) A degradação do meio ambiente ocorre quando se realiza atividade econômica adversa à organização social ambiental.
E) Há degradação da qualidade ambiental quando há afetação da biota praticada por pessoa física ou jurídica.

QUESTÃO 26
Sobre o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), nos termos de lei especial municipal de
Cuiabá, assinale a afirmativa correta.
A) Não poderá ser concedido licenciamento ambiental para empreendimentos sem a apresentação do EIA e do RIMA.
B) São instrumentos para subsidiar licenciamento de empreendimentos considerados de significativo impacto ambiental.
C) O custeio para apresentação do RIMA e para realização de Audiência Pública será realizado à conta das taxas ambientais
recolhidas pelo Poder Público.
D) Realizado o RIMA, o empreendedor estará sujeito apenas ao cumprimento de exigências contidas na licença, não facultado ao
Poder Público promover eventual responsabilização penal.
E) O Fundo Municipal Ambiental está destinado a garantir a realização dos Estudos de Impacto Ambiental ou outro estudo
ambiental.
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QUESTÃO 27
A ação institucional do IBAMA, no exercício da fiscalização e controle da aplicação dos critérios, normas e padrões de qualidade
ambiental será exercida, em relação com os órgãos estadual e municipal correspondentes, com o caráter
A) preponderante.
B) supletivo.
C) determinante.
D) subordinado.
E) concorrente.

QUESTÃO 28
A apuração e a definição administrativas do dano ambiental estão definidas em lei. Sobre o assunto, assinale a afirmativa
INCORRETA.
A) Dado conhecimento à autoridade ambiental, esta tem o poder discricionário para decidir definitivamente sobre a existência de
dano ambiental, sem a necessidade de procedimento administrativo.
B) O funcionário público cometerá crime quando sonegar dados técnico-científicos em procedimento de licenciamento ambiental,
conceder permissão para atividades em desacordo com normas ambientais, descumprir obrigação de relevante interesse
ambiental ou obstar a ação fiscalizadora de outro funcionário público.
C) São considerados crimes a elaboração de procedimento administrativo parcialmente falso e a apresentação de laudo enganoso,
mesmo que por omissão.
D) Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação aos fiscais dos órgãos ambientais integrados ao
sistema nacional, que estarão autorizados a exercer o poder de polícia.
E) A autoridade ambiental deverá lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo por dano ambiental
conhecido por informação oral de terceiro ou por promoção de fiscal municipal.

QUESTÃO 29
A Lei Federal n.º 9.605/1998 define os crimes ambientais, dentre eles os contra a Administração Ambiental. Qual conduta é
considerada Crime Contra a Administração Ambiental?
A) Inutilizar arquivo e instalação científica protegidos por ato administrativo.
B) Alterar o aspecto de edificação especialmente protegida por lei, em razão de seu valor turístico, sem autorização da autoridade
competente.
C) Conceder o funcionário público licença em desacordo com as normas ambientais para atividades cuja realização dependa de ato
autorizativo do poder público.
D) Promover a construção em solo não edificável, assim considerado em razão de seu valor etnográfico, em desacordo com
autorização concedida.
E) Grafitar edificação urbana em desacordo com a lei.

QUESTÃO 30
Sobre crimes ambientais, analise as afirmativas.
I
II
III
IV

-

É crime ambiental causar poluição em níveis que provoquem a mortandade de animais.
A pena para o crime ambiental de poluir é agravada quando dificultar o uso público de praias.
É crime ambiental executar pesquisa de recursos minerais sem autorização ou licença competente.
Considera-se crime ambiental reformar estabelecimento poluidor sem autorização ou licença competente.

Estão corretas as afirmativas
A) I, III e IV, apenas.
B) III e IV, apenas.
C) II, III e IV, apenas.
D) I, II e IV, apenas.
E) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 31
A Constituição Federal determina definições, atividades e atribuições fundamentais para a edição de normas legislativas e
administrativas. As partes constitucionais relativas aos princípios gerais da atividade econômica, à saúde e ao meio ambiente trazem
as definições constantes da coluna da esquerda que correspondem cada uma à outra da coluna da direita. Com essa referência,
numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.
1 - Bem de uso comum do povo.
2 - Agente normativo e regulador da atividade econômica.
3 - Suas ações e serviços são de relevância pública.

(
(
(

) Saúde
) Meio ambiente
) Estado

Marque a seqüência correta
A) 2, 1, 3
B) 3, 2, 1
C) 1, 2, 3
D) 1, 3, 2
E) 3, 1, 2

QUESTÃO 32
O Poder de Polícia municipal, nos termos da Lei Complementar Municipal n.º 004, de 24/01/92, pode ser considerado
A) ação da polícia municipal para assegurar a ordem legal e administrativa no exercício da fiscalização.
B) constrição administrativa realizada pela publicização regulatória de atividades sanitárias, ambientais e econômicas no interesse
público, que demande inquérito policial.
C) ação policial requisitada para assegurar exercício da fiscalização e do controle municipais.
D) atividade administrativa de limitação de direitos, interesses e liberdades para regular prática de ato em razão do bem estar
público.
E) atividade administrativa investigativa que condiciona a constrição administrativa e conseqüente processo administrativo.

QUESTÃO 33
Nos termos da legislação do município de Cuiabá, condiciona-se à prévia licença municipal
A) o tráfego de veículos em vias públicas.
B) o trânsito de pessoas em logradouros públicos.
C) a instalação domiciliar de serviços públicos.
D) a poda de árvores situadas nos passeios públicos.
E) a colocação de veículo de divulgação de anúncio institucional.

QUESTÃO 34
Nos termos da legislação municipal cuiabana, a atividade fiscalizadora será exercida de forma
A) organizada, coletiva e sistemática.
B) sistemática, planejada e formal.
C) sistemática, dirigida ou periódica.
D) planejada, documentada e pública.
E) administrativa, informal ou judicial.

QUESTÃO 35
O agente público, no exercício da fiscalização municipal, para formalizar registro de atividade contrária às normas municipais, deverá
de imediato
A) lavrar Auto de Infração ou de Notificação, quando for o caso.
B) formalizar ao superior hierárquico a ocorrência para instruções.
C) abrir procedimento administrativo para apurar infração normativa e lavrar o competente Auto de Infração.
D) advertir o infrator quando a infração for de natureza leve e logo após lavrar o competente Auto de Infração.
E) lavrar Auto de Notificação e, nesse caso, proceder à comunicação policial para registro.
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QUESTÃO 36
O agente público encarregado da fiscalização responderá
A) pela advertência dada quando desacompanhada de procedimento administrativo.
B) pela declaração que inserir no Auto de Infração e será passível de punição por falta grave quando preencher incorretamente o
Auto de Notificação.
C) pela lavratura de Auto de Infração sem que tenha colhido a assinatura do infrator.
D) pela ausência de testemunhas na lavratura da autuação.
E) pela aplicação de dispositivo legal infringido a maior.

QUESTÃO 37
Após apresentação da defesa administrativa do autuado, que deverá ser escrita, fundamentada e com os documentos que entender
necessários, qual o procedimento a ser adotado pela autoridade municipal competente?
A) Remeter ao fiscal autuante para apresentação de contestação com o devido retorno para julgamento.
B) Determinar a formação de comissão julgadora para emitir decisão administrativa, da qual caberá recurso.
C) Apreciar e, no caso de infração leve, determinar a aplicação da multa ou seu cancelamento.
D) Lançar a sua decisão e notificar o autuado para pagar a multa ou utilizar-se de recurso administrativo ou judicial.
E) Decidir previamente sobre a gravidade da infração para estabelecer a instância própria.

QUESTÃO 38
A norma legal especial que regula procedimentos administrativos municipais para a fiscalização de vigilância sanitária, de meio
ambiente, de obras e edificações e de posturas municipais, prevê penalidades próprias quando contrariada. Assinale a alternativa que
apresenta princípios comuns na aplicação de quaisquer penalidades.
A) A possibilidade de apreensão do bem ou coisa, a cassação de funcionamento, a anulação de projeto e obrigatoriedade de
reparação do dano.
B) A apresentação de projeto técnico reparador para o desagravamento ou isenção da penalidade.
C) A possibilidade de interdição da atividade comercial, industrial ou de prestação de serviço após não cumprido o prazo de 30 dias
para a regularização.
D) A indistinção entre a culpa e a voluntariedade na formação da atividade infratora.
E) A assinatura do infrator não implica confissão e sua recusa não agrava eventual pena imposta, bem como, quando o fiscal
verificar que a infração é de caráter leve, poderá conceder prazo para a regularização, advertindo o infrator.

QUESTÃO 39
A emissão da licença ambiental municipal obedece a uma gradação que atende a situações de fato específicas, razão pela qual a
legislação municipal prevê três instrumentos formais. Quais são esses instrumentos?
A) Licença de funcionamento, licença de instalação e licença de comercialização.
B) Licença prévia, licença ambiental e licença de operação.
C) Licença prévia, licença de instalação e licença de operação.
D) Licença de localização, licença de recuperação e licença de modificação.
E) Licença de funcionamento, licença de modificação e licença de ocupação.

QUESTÃO 40
Assinale a alternativa que apresenta unicamente instrumentos de política urbana definidos no Estatuto da Cidade.
A) O plano diretor, o zoneamento ambiental, a organização funcional e sistemática da administração pública.
B) O plano diretor, a disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo, o zoneamento ambiental e a contribuição de
melhoria.
C) O plano diretor e o controle administrativo exercido pelo corpo de fiscalização sanitário.
D) Os programas sociais, o zoneamento sanitário e a desburocratização da administração pública.
E) O zoneamento ambiental, os programas sociais e o legislativo.
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QUESTÃO 41
As ações de vigilância sanitária, na forma da legislação municipal, são privativas
A) do órgão sanitário e somente podem ser exercidas pela autoridade sanitária e pelo corpo de fiscalização com qualificação
específica de níveis médio e superior.
B) da autoridade administrativa e exercidas por profissional de nível superior com a qualificação específica exigida para a área.
C) do órgão sanitário e da gerência tributária do município.
D) da autoridade sanitária e da autoridade tributária, realizadas concomitantemente, representadas pelo corpo de fiscalização com
formação especial.
E) da autoridade municipal sanitária e da autoridade municipal de administração, sempre representadas pelo corpo de fiscalização
sanitário integrado por profissionais de saúde.

QUESTÃO 42
Segundo a legislação municipal, são autoridades sanitárias municipais:
A) O Prefeito Municipal, o Secretário de Saúde e o Diretor de Vigilância Sanitária.
B) O Prefeito Municipal, o Secretário de Saúde e o Chefe do Corpo de Fiscalização Sanitária.
C) O Secretário de Saúde, os Servidores Médicos e o Engenheiro Sanitarista.
D) O Secretário de Saúde, o Secretário de Agricultura e os Servidores Médicos municipais.
E) O Secretário de Saúde, o Secretário de Agricultura e os Dirigentes da Vigilância Sanitária.

QUESTÃO 43
Qual atribuição NÃO pode ser exercida pelos membros do Corpo de Fiscalização Sanitário municipal?
A) Licenciamento
B) Poder de polícia
C) Lavratura de autos de infração
D) Apreensão de produtos sujeitos a controle sanitário em situação irregular
E) Interdição cautelar de serviços e ambientes irregulares

QUESTÃO 44
O Fiscal de Obras e Edificações do município, na verificação da ocorrência de atividade contrária à legislação municipal em obra em
andamento e dependendo das circunstâncias, poderá
A) suspender o Alvará, decretar a prisão do infrator, interditar a obra e aplicar multa.
B) embargar a obra, requisitar força policial para deter o infrator, aplicar multa e abrir processo administrativo.
C) abrir processo administrativo, suspender o Alvará, interditar a obra e aplicar multa.
D) lavrar o Auto de Infração e mandar demolir a obra, encerrando a ação administrativa.
E) invalidar o Alvará, embargar a obra, interditar a obra, demolir a obra e aplicar multa.

QUESTÃO 45
A poluição sonora, grave problema urbano, tem sido, pouco a pouco, tratado pela legislação municipal e pela ação do Poder Público.
Sobre o assunto, analise as afirmativas.
I - Som: fenômeno físico provocado pela propagação de vibrações mecânicas em um meio elástico, dentro da faixa de freqüência
de 16 Hz e 20 Hz e passível de exercitar o aparelho auditivo.
II - Ruído de fundo: toda emissão de som que, direta ou indiretamente, seja ofensiva ou nociva à saúde, à segurança e ao bemestar da coletividade ou transgrida as disposições fixadas em lei.
III - Distúrbio sonoro: qualquer som que ponha em perigo ou prejudique a saúde de seres humanos ou animais.
IV - Som impulsivo: de curta duração, com início abrupto e parada rápida, caracterizado por um pico de pressão de duração menor
que um segundo.
Estão corretas as afirmativas
A) I, II, III e IV.
B) I, III e IV, apenas.
C) III e IV, apenas.
D) II, III e IV, apenas.
E) I e II, apenas.
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QUESTÃO 46
A lei de improbidade administrativa ampliou o controle sobre as ações de agentes públicos, estabelecendo condutas proibidas e
penalidades correspondentes. Para tanto necessitou delimitar quem poderia estar definido como “agente público”. Sobre o assunto,
marque V para as assertivas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

) Considera-se agente público a pessoa que exerce, mesmo que de forma transitória e sem remuneração, função em
administração municipal.
) Considera-se agente público a pessoa que, sendo servidor, exerce cargo remunerado, seja por nomeação, designação ou
contratação.
) Considera-se agente público a pessoa investida em função pública, mas somente a de hierarquia superior e quando
obrigada a velar pelos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.
) Considera-se agente público a pessoa que exerce mandato eletivo no Legislativo, razão pela qual não responde por
improbidade administrativa.

Assinale a seqüência correta.
A) V, V, F, V
B) F, V, F, V
C) V, V, V, F
D) V, V, F, F
E) F, F, V, F

QUESTÃO 47
A lei de improbidade administrativa define o que seja “agente público” para efeito de aplicação de pena à conduta considerada
administrativamente ímproba e, assim, passível de responsabilização. Sobre o assunto, analise as afirmativas.
I - Estará passível de ser punido por improbidade administrativa o contratado por entidade que receba incentivo fiscal de órgão
público.
II - Não estará sujeito à responsabilização por improbidade administrativa, sem prejuízo de outra penal ou civil, a pessoa que
exerça mandato eletivo em conselho de órgão regulador.
III - Poder-se-á aplicar ao agente fiscal concursado e também ao agente controlador nomeado as penalidades previstas na lei de
improbidade administrativa.
IV - A condição hierárquica do agente público e a percepção de remuneração condicionam a aplicabilidade ou não da penalidade
por improbidade administrativa.
Estão corretas as afirmativas
A) I, II e IV, apenas.
B) III e IV, apenas.
C) II, III e IV, apenas.
D) I e III, apenas.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 48
Os agentes de fiscalização municipal podem ser penalizados administrativa e judicialmente por omissão ou ato voluntário do dever,
como pela não aplicação de penas a que está obrigado por lei. Assinale a alternativa que apresenta unicamente penalidades
específicas da competência dos Fiscais de Posturas Municipais nos termos de lei municipal.
A) Interdição, multas em decorrência de infração do Código de Posturas e apreensão de bens e documentos que constituam prova
material de infração às normas de posturas e demolição.
B) Advertência, multas em decorrência de infração do Código de Posturas e apreensão de bens e documentos que constituam prova
material de infração às normas de posturas.
C) Notificação, advertência, multas em decorrência de infração do Código de Posturas e embargo.
D) Multas em decorrência de infração do Código de Posturas e embargos.
E) Advertência, apreensão de bens e documentos que constituam prova material de infração às normas de posturas e interdição e
apreensão de produtos tóxicos.
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QUESTÃO 49
O Código de Posturas Municipais, contido no texto legislativo municipal n.º 004/1992, trata de
A) disciplinar a postura municipal acerca dos direitos individuais e coletivos urbanos.
B) definir os conceitos e medidas das edificações construídas e mantidas pelo Poder Público.
C) organizar o meio urbano e preservar a sua identidade como fator essencial para o bem estar da população.
D) estabelecer, entre outras regras e distinções, a classificação dos bens públicos.
E) fixar os critérios para elaboração do Plano Diretor Municipal.

QUESTÃO 50
Deverá ser aplicada penalidade funcional prevista na Lei Complementar Municipal n.º 004/1992 quando
A) o agente fiscal deixar de entregar cópia do Auto de Infração ao infrator.
B) o agente fiscal e, especialmente, o funcionário prestar orientação enganosa involuntária ao munícipe.
C) o funcionário negar prestar orientação solicitada na forma legal pelo munícipe ou quando o agente fiscal, por negligência ou má
fé, lavrar auto sem obediência aos requisitos legais, acarretando nulidade.
D) o funcionário público municipal autorizar licenciamento.
E) o servidor ou agente fiscal desobedecer à ordem administrativa hierárquica para lavratura ou cancelamento de Auto de Infração.
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