
1. O contém questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções
A, B,C, D e E.

2. Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição,
data de nascimento, cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao
fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.

3. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde
corretamente a cada uma delas. O será o único documento válido
para a correção eletrônica. O preenchimento do e a respectiva
assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do

, por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de
tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .

- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com
marcação de mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de
dúvida, solicite a presença do coordenador local.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora
contada do seu efetivo início, .

7. Você só poderá levar o próprio caso permaneça na sala até
1 hora antes do término da prova.

8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no
e no . Qualquer outro tipo de anotação será motivo de

eliminação automática do candidato.

9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material,
enquanto aguarda o horário de início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue
o .

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o .
Não esqueça seus pertences.

12. O será disponibilizado no site www.concursos.uff.br,
conforme estabelecido no Cronograma.
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“Tenha coragem de fazer uma revolução em sua vida e vá atrás do que dita a sua alma.”

Universidade
Federal
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Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

1 Ponte Vecchio, tesouro arquitetônico e
coração turístico de Florença. A multidão ignora a
deslumbrante perspectiva das pontes que se
sucedem e se refletem no espelho do Rio Arno. Os
olhos se voltam para grosseiras imitações de
marcas famosas que imigrantes africanos, com os
olhos assustados e gestos nervosos dos sem
documentos, espalham pelo chão.
2 Um quarteirão adiante, a sede mundial de
um dos ícones da moda, instalada em um palácio
renascentista, garante a autenticidade de sua
marca, símbolo de elegância e nobreza. O palácio
é frequentado por poucos. A ponte é um
formigueiro humano. Verdadeira ou falsa, todos
usam a mesma marca.
3 A publicidade associa uma bolsa a um
estilo de vida como se dentro dela viessem a
felicidade e o refinamento. Quem não tem acesso
ao produto verdadeiro compra na calçada, ao
preço do camelô, a ilusão de uma vida que não tem
e não terá, mas encena como real. Assim é se lhe
parece.
4 Uma celebridade vende a peso de ouro sua
imagem para associar seu nome a uma
determinada marca. Marcas famosas não
precisam produzir beleza ou qualidade. O que elas
produzem passa a ser o padrão de beleza e
qualidade. Seu valor é simbólico, muito mais do
que real. Símbolos cobiçados mesmo sabendo
tratar-se de uma contrafação. Mas um dia o feitiço
se volta contra o feiticeiro.
5 Anders Breivik, assassino de jovens na
Noruega, sinistra celebridade pela carnificina que
provocou, ostenta orgulhoso as camisas de
renomada marca. No manifesto psicótico que
lançou na rede sugere que gente refinada como
e l e d e v e r i a v e s t i r - s e a s s i m . S e m
arrependimentos, apresenta-se como padrão de
elegância. A tentativa da empresa dona da marca
de impedi-lo de vestir sua camisa fracassou. Na
Noruega, o tratamento dado aos presos, por mais
repugnante que tenha sido o crime, é respeitoso.
Desastrosa reversão de expectativas, uma
antipropaganda de alcance mundial.
6 Os promotores de marcas famosas sabem
− e é a chave do seu sucesso − que as
necessidades têm limites, mas os desejos, não.
Não previram que assassinos, corruptos,
mafiosos, cada vez mais numerosos e milionários,
se enfeitariam com suas grifes na tentativa de
ascender a uma suposta elite. Agora a publicidade
terá que rever suas estratégias e proteger as
marcas desvinculando-as de rostos − que

LÍNGUA PORTUGUESA
ninguém sabe o que farão −, renunciando à sua
vocação de vendedora de sonhos e
aproximando-se do mundo real, terreno mais
seguro e convincente.

(OLIVEIRA, Rosiska Darcy de. O Globo: 17/09/2011.)

1. Todos os termos a seguir são usados para
avaliar, explicar ou individualizar o ser ou objeto
nomeado anteriormente na frase, COM
EXCEÇÃO de:

A) “tesouro arquitetônico e coração turístico de
Florença” (parágrafo 1).

B) “a sede mundial de um dos ícones da moda”
(parágrafo 2).

C) “s ímbo lo de e legânc ia e nobreza”
(parágrafo 2).

D) “assassino de jovens na Noruega, sinistra
celebridade pela carnificina que provocou”
(parágrafo 5).

E) “terreno mais seguro e convincente”
(parágrafo 6).

2. No parágrafo primeiro, o adjetivo usado, não
para fazer uma avaliação pessoal do que é visto
em Florença, mas para documentar objetivamente
a realidade observada, encontra-se em:

A) “deslumbrante perspectiva”.
B) “grosseiras imitações”.
C) “olhos assustados”.
D) “gestos nervosos”.
E) “imigrantes africanos”.

3. Equivoca-se na interpretação do texto aquele
que entender que o pronome ou advérbio
pronominal em destaque se refere ao elemento
indicado em:

A) “QUE imigrantes africanos (...) espalham pelo
chão” (parágrafo 1) / marcas famosas.

B) “ASSIM é se lhe parece” (parágrafo 3) / real.
C) “SEU valor é simbólico” (parágrafo 4) / beleza e

qualidade.
D) “Sem arrependimentos, apresenta-SE como

padrão de elegância” (parágrafo 5) / ele
(Anders Breivik).

E) “desvinculando-AS de rostos” (parágrafo 6) / as
marcas.
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4. Na frase: “Símbolos cobiçados mesmo sabendo
tratar-se de uma contrafação” (parágrafo 4), a
palavra “mesmo” encontra-se empregada com
sentido idêntico ao que ela manifesta em:

A) Seguiam todos cansados, MESMO os mais
jovens.

B) Quanto ao pai, ele MESMO não falava de outra
coisa.

C) Todos tinham, afinal, o MESMO prazer de
viajar.

D) As crianças estavam MESMO felizes com a
ideia.

E) MESMO cansados, prosseguiram a viagem.

5. Em: “a publicidade terá que rever suas
e s t r a t é g i a s e p r o t e g e r a s m a r c a s
desvinculando-as de rostos − que ninguém sabe o
que farão” (parágrafo 6), emprega-se “rostos” por
“pessoas” − figura de linguagem conhecida como:

A) personificação.
B) paradoxo.
C) ironia.
D) metonímia.
E) eufemismo.

6. Dentre as tentativas de, com auxílio de
conectivo, reunir dois períodos do texto num
mesmo e único período, aquela que contraria a
sintaxe da língua culta encontra-se em:

A) A multidão ignora a deslumbrante perspectiva
das pontes que se sucedem e se refletem no
espelho do Rio Arno, UMA VEZ QUE os olhos
se voltam para grosseiras imitações de marcas
famosas que imigrantes africanos (...)
espalham pelo chão. (parágrafo 1)

B) O palácio é frequentado por poucos,
AO PASSO QUE a ponte é um formigueiro
humano. (parágrafo 2)

C) A publicidade associa uma bolsa a um estilo de
vida como se dentro dela viessem a felicidade e
o refinamento; POR ISSO, quem não tem
acesso ao produto verdadeiro compra na
calçada, ao preço do camelô, a ilusão de uma
vida que não tem e não terá. (parágrafo 3)

D) Marcas famosas não precisam produzir beleza
ou qualidade, POIS o que elas produzem passa
a ser o padrão de beleza e qualidade.
(parágrafo 4)

E) A tentativa da empresa dona da marca de
impedi-lo de vestir sua camisa fracassou,
ONDE, na Noruega, o tratamento dado aos
presos, por mais repugnante que tenha sido o
crime, é respeitoso. (parágrafo 5)

7. A opção em que as palavras cujos prefixos
expressam, respectivamente, a mesma noção que
os prefixos de “imigrantes” (parágrafo 1) e
“antipropaganda” (parágrafo 5) é:

A) intramuscular − retroagir.
B) transpor − opor.
C) importação − exportação.
D) ilegal − antebraço.
E) intrometer − contragosto.
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11. O Sr. Rodolfo tem três filhos e prometeu repartir
entre eles a quantia de R$ 500,00 em partes
diretamente proporcionais às notas que eles
tirassem na prova de Matemática da Escola.
André, o filho mais velho, tirou a nota 7,0; Ricardo,
o filho do meio, tirou a nota 8,0 e Sérgio, o mais
novo, tirou a nota 10,0. A parte que coube a Sérgio
na partilha da quantia foi de:

A) R$ 140,00.
B) R$ 160,00.
C) R$ 200,00.
D) R$ 240,00.
E) R$ 300,00.

12. Um elevador comporta 12 crianças ou
9 adultos. Se nesse elevador já entraram 8
crianças, a quantidade de adultos que ainda
podem entrar, é:

A) 2.
B) 3.
C) 4.
D) 5.
E) 6.

9. Cometerá erro no que diz respeito à flexão do
verbo “prever” aquele que completar a lacuna
deixada na frase: “Os promotores de marcas
famosas abandonarão talvez o apelo exclusivo
aos nossos desejos _______ que assassinos,
corruptos, mafiosos continuarão a ostentar suas
grifes”, com a seguinte oração:

A) se preverem.
B) após preverem.
C) caso prevejam.
D) desde que prevejam.
E) quando previrem.

8. A alternativa em que a substituição da forma
verbal em destaque pela forma indicada é aceita
pela gramática no capítulo relativo às normas de
concordância é:

A) “a deslumbrante perspectiva das pontes que se
sucedem e se REFLETEM no espelho do Rio
Arno” (parágrafo 1) / reflete.

B) “como se dentro dela VIESSEM a felicidade e o
refinamento” (parágrafo 3) / viesse.

C) “Marcas famosas não precisam PRODUZIR
beleza ou qualidade” (parágrafo 4) /
produzirem.

D) “O que elas produzem PASSAa ser o padrão de
beleza e qualidade” (parágrafo 4) / passam.

E) “Agora a publicidade terá que rever suas
estratégias e PROTEGER as marcas”
(parágrafo 6) / protegerem.

10. Considere o período: “Agora a publicidade terá
que rever suas estratégias e proteger as marcas
desvinculando-as de rostos − que ninguém sabe o
que farão −, renunciando à sua vocação de
vendedora de sonhos e aproximando-se do
mundo real, terreno mais seguro e convincente”
(parágrafo 6). A sugestão de reescrita
INACEITÁVEL, segundo os padrões da língua
escrita culta, está indicada em:

A) pospor o sujeito “a publicidade” à forma verbal
“terá”.

B) substituir a forma verbal simples “terá” pela
perífrase “vai ter”.

C) antepor o pronome átono “as” ao gerúndio
“desvinculando”.

D) suprimir o acento grave no “a” de “à sua
vocação”.

E) usar travessão em vez de vírgula entre “o
mundo real” e seu aposto.

RACIOCÍNIO MATEMÁTICO

13. Em uma sacola existem cartões numerados de
1 a 3000. Sorteando-se um desses números, a
probabilidade de que o número sorteado seja um
múltiplo de 5, é:

A) 12%.
B) 15%.
C) 18%.
D) 20%.
E) 25%.
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15. Os números da tabela a seguir obedecem a
uma regra lógica:

De acordo com essa regra, o número que deve
ocupar o lugar da interrogação é o:

A) 26.
B) 24.
C) 22.
D) 20.
E) 18.

14. As figuras apresentadas a seguir obedecem a
certa regra lógica:

A figura que completaria a sequência, substituindo
a interrogação, é:

A)

B)

C)

D)

E)

2 5 3 8
7 14 6 17
5 6 20 2
2 13 4 ?

LEGISLAÇÃO E HISTÓRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO

16. O Município de São Gonçalo goza de
autonomia política, administrativa e financeira,
nos termos assegurados pela Constituição da
República, pela Constituição do Estado do Rio de
Janeiro e por sua Lei Orgânica. No exercício de
sua autonomia, o Município:

A) decretará leis, expedirá atos e adotará medidas
pertinentes aos seus interesses.

B) subvencionará cultos religiosos ou igrejas
seguidos pela maioria de sua população.

C) recusará fé aos documentos públicos oriundos
de outros espaços administrativos.

D) organizará uma hierarquia entre a população
de acordo com a profissão e condição social
para alocação em cargos administrativos.

E) criará emendas que importem em acréscimo
de despesas mesmo dentro das limitações
constitucionais.

17. Câmara Municipal tem atribuições, juntamente
com o Prefeito, de dispor sobre todas as matérias
de competência do Município, especialmente a:

A) instituição dos tributos municipais dispondo
sobre sua arrecadação.

B) prestação de contas da administração e
publicação dos balancetes nos prazos
estabelecidos por lei.

C) fiscalização da execução de obras e serviços
públicos planejados pela administração
municipal.

D) extinção e preenchimento dos cargos públicos
municipais, na forma da lei.

E) execução e cumprimento de leis , resoluções e
atos municipais visando os interesses do
município.
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19. Identifique os três bairros de São Gonçalo que
fazem fronteira com a baía de Guanabara.

A) Porto da Pedra, Porto Novo e Gradim.
B) Monjolo, Marambaia e Largo da Ideia.
C) Tenente Jardim, Morro do Castro e Engenho

Pequeno.
D) Itaúna, Lagoinha e Barracão.
E) Bairro das Palmeiras, Rocha e Santa Luzia.

18.Analise a seguinte situação:

Um funcionário público municipal, ocupando
função gratificada e que anteriormente havia
trabalhado numa empresa particular, pediu
aposentadoria e precisa saber como será
calculado os seus proventos de inativo.

Em relação a essa situação é correto afirmar
que:

A) o tempo de serviço prestado na administração
pública e na atividade privada deverá ser
considerado para efeito de aposentadoria.

B) a paridade de proventos, tomando como
referência o valor base da remuneração na
ativa não se aplicará a essa situação.

C) a fixação da remuneração para fins de
aposentadoria considerará apenas o tempo de
serviço prestado ao Município.

D) o servidor público, tendo exercido função
gratificada durante 5 anos, terá acesso ao nível
imediatamente superior.

E) o tempo de serviço prestado na atividade
particular impedirá a incorporação da função
gratificada.

22. Existe um ato administrativo pelo qual o Poder
Público faculta ao particular a execução de
serviços de interesse coletivo, ou o uso especial
de bens públicos, a título gratuito ou remunerado,
nas condições estabelecidas pela administração.
Sobre este ato administrativo é correto afirmar
que:

A) é uma instrução não remunerada.
B) deve ser precedido de autorização legislativa

outorgada.
C) va i se r ob je to de precedênc ia na

Lei Orçamentária.
D) é uma instrução de caráter precário.
E) trata-se da permissão que é um ato precário.

21. Com relação aos atos administrativos, aquele
que é vinculado e definitivo e pelo qual o Poder
Público, verificando que o interessado atendeu a
todas as exigências legais, faculta-lhe o
desempenho de atividades ou a realização de
fatos materiais antes vedados ao particular, é
denominado:

A) licença.
B) alvará.
C) aviso.
D) protocolo.
E) selo de outorga.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

23. O ato administrativo pelo qual o Poder Público
controla outro ato da própria Administração ou do
administrado, aferindo sua legitimidade formal
para dar-lhe exequibilidade, é denominado:

A) resolução.
B) visto.
C) nota.
D) apostila.
E) crivo.

24. O ato administrativo pelo qual a Administração
veda a alguém a prática de atos sujeitos ao seu
controle ou que incidam sobre seus bens, é
denominado:

A) proibição.
B) interdito proibitório.
C) anulação de direito.
D) interdição de atividade.
E) negação de fato.

20. A freguesia de São Gonçalo durante alguns
anos ficou subordinada à.

A) Niterói .
B) Itaipu.
C) Icaraí.
D) Maricá.
E) Itaboraí.
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25. Com relação à organização do serviço público,
o agrupamento de classes da mesma profissão ou
atividade, escalonados segundo a hierarquia do
serviço, para acesso privativo dos cargos que a
integram, é denominado:

A) sequência.
B) sequencial.
C) carreira.
D) quadro.
E) divisão.

29. A garantia constitucional de permanência no
serviço público outorgada ao servidor que,
nomeado por concurso em caráter efetivo tenha
transposto o estágio probatório, é denominada:

A) indemissibilidade.
B) garantia.
C) sacramentação.
D) estabilidade.
E) segurança funcional.

26. O cargo público que exige conhecimentos
profissionais especializados para o seu
desempenho, dada a natureza científica ou
artística das funções que encerra, é denominado
cargo:

A) técnico.
B) vocacional.
C) profissional.
D) exclusivo.
E) preferencial.

27. O ato pelo qual se efetua o preenchimento do
cargo público, com a designação do seu titular, em
virtude de reintegração, é denominado:

A) inclusão consumada.
B) promoção forçada.
C) designação reversa.
D) nomeação secundária.
E) provimento derivado.

28. Os servidores públicos podem ser submetidos
à desinvestidura de cargo ou emprego público. A
desinvestidura que ocorre a pedido do interessado
é denominada:

A) exclusão.
B) demissão.
C) exoneração.
D) baixa.
E) reforma.

30. O dever que impõe ao servidor o acatamento
às ordens legais de seus superiores e sua fiel
execução é denominado dever e regular
funcionamento dos serviços públicos. O dever que
exige de todo servidor a maior dedicação ao
serviço e ao integral respeito às leis e às
instituições constitucionais, identificando-o com
os superiores deveres do Estado, denomina-se
dever:

A) acatado.
B) de obediência.
C) precluso.
D) incluso.
E) de ofício.

31. As pessoas jurídicas que integram a
Administração Indireta, tais como as Fundações
Públicas e as Empresas Públicas, apresentam
três pontos em comum: são criadas por lei
específica, possuem personalidade jurídica e:

A) patrimônio próprio.
B) autonomia judiciária.
C) autonomia legislativa.
D) leis próprias sobre improbidade administrativa.
E) orçamento isolado.

32. São requisitos necessários para a constituição
de um ato administrativo, além da competência e
finalidade, os seguintes:

A) arcabouço, escopo e motivo.
B) estrutura, motivação e causa.
C) forma, motivo e objeto.
D) enquadramento, motivação e princípios.
E) legitimidade, motivação e mérito.
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36. Segundo a Lei nº 017/2003, que instituiu o
novo Código de Posturas de São Gonçalo, a
atividade da administração pública que limita ou
disciplina direito, interesse ou liberdade, regula a
prática de ato ou abstenção, em razão de interesse
público concernente à higiene, à segurança, aos
costumes, ao sossego público, à estética da
cidade e às atividades dependentes de
autorização deste, é denominado:

A) Auto de Infração.
B) Autorização Vigiada.
C) Intimação de Postura.
D) Patrulha de Notificação.
E) Poder de Polícia.

33. Segundo a Lei nº 017/2003, que instituiu o
novo Código de Posturas de São Gonçalo, infrator
reincidente é o que violar preceito deste Código,
por cuja infração já tiver sido autuado e punido no
período de até.

A) 18 meses.
B) 6 meses.
C) 2 anos.
D) 1 ano.
E) 3 anos.

37. Segundo a Lei nº 017/2003, que instituiu o
novo Código de Posturas de São Gonçalo, os
proprietários de terrenos edificados e não
edificados em logradouros são obrigados a
construir muros e passeios em todos os lados que
façam face com a via pública, obedecendo ao tipo,
desenho, largura, declividade e demais
especificações aprovadas para o logradouro, se
esse for dotado de:

A) nome e localização registrados na prefeitura.
B) iluminação pública.
C) rede de água e esgoto.
D) meio-fio.
E) residências habitadas.

34. Segundo a Lei nº 017/2003, sobre o novo
Código de Posturas de São Gonçalo, a apreensão
de mercadorias e objetos será feita mediante
Auto de Apreensão, lavrado pelo Fiscal de
Posturas responsável, assinado pelo:

A) infrator e, na sua ausência, por três
testemunhas.

B) infrator e três testemunhas.
C) infrator e, na sua ausência, por duas

testemunhas.
D) i n f r a t o r e d u a s t e s t e m u n h a s

concomitantemente.
E) apenas o agente de apreensão.

35. Segundo a Lei nº 017/2003, sobre o novo
Código de Posturas de São Gonçalo, as
mercadorias e os materiais não perecíveis
apreendidos serão recolhidos ao depósito público
da Prefeitura, após a lavratura do Auto de
Apreensão, e só poderão ser devolvidos por
decisão da autoridade competente da Secretaria
Municipal a que pertencer a Fiscalização de
Posturas, mediante requerimento dos respectivos
titulares depois de satisfeitas as exigências legais,
quando tal se verificar e no prazo de até:

A) 30 dias.
B) 7 dias.
C) 10 dias.
D) 15 dias.
E) 45 dias.

38. Segundo a Lei nº 017/2003, que instituiu o
novo Código de Posturas de São Gonçalo, a
remoção do palanque ou coreto, contadas a partir
do término dos festejos ou das solenidades,
deverá ocorrer no prazo máximo de:

A) 6 horas.
B) 24 horas.
C) 12 horas.
D) 18 horas.
E) 36 horas.
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43. Segundo a Lei nº 017/2003, que instituiu o
novo Código de Posturas de São Gonçalo, a
renovação da autorização para o exercício do
comércio ambulante depende de novo
requerimento ao Prefeito, que deverá ser feito:

A) a cada 18 meses.
B) trimestralmente.
C) semestralmente.
D) anualmente.
E) bianualmente.

39. Segundo a Lei nº 017/2003, que instituiu o
novo Código de Posturas de São Gonçalo, os
níveis máximos de intensidade de som ou ruído
permitidos, para o período noturno compreendido
entre as 19 (dezenove) horas e 7 (sete) horas, nas
zonas residenciais, são de:

A) 55 db (decibéis).
B) 50 db (decibéis).
C) 60 db (decibéis).
D) 65 db (decibéis).
E) 70 db (decibéis).

40. Segundo a Lei nº 137, de 26 de junho de 2008,
que altera a Lei nº 017/2003, que instituiu o novo
Código de Posturas de São Gonçalo, nos veículos
utilizados como táxi, será permitida a veiculação
de anúncios:

A) na carroceria, vidros e teto.
B) nos vidros e no teto.
C) somente na carroceria.
D) somente nos vidros.
E) somente no teto.

44. Segundo a Lei nº 017/2003, que instituiu o
novo Código de Posturas de São Gonçalo, sobre o
horário de funcionamento das farmácias e
drogarias, pode-se afirmar que:

A) só podem funcionar das seis às vinte três
horas, nos dias úteis.

B) só podem funcionar das oito às vinte duas
horas, nos dias úteis.

C) só podem funcionar das seis às vinte duas
horas, nos dias úteis.

D) é permitido permanecerem ininterruptamente
abertas dia e noite, se assim pretenderem.

E) só podem funcionar das seis às vinte quatro
horas.

45. Segundo a Lei nº 017/2003, que instituiu o
novo Código de Posturas de São Gonçalo, o prazo
máximo de estacionamento da caçamba, para
coleta de resíduos sólidos, nas vias não
preferenciais, é de:

A) 22 horas.
B) 24 horas.
C) 72 horas.
D) 36 horas.
E) 48 horas.

41. Segundo a Lei nº 017/2003, que instituiu o
novo Código de Posturas de São Gonçalo, o
pedido de autorização para eventos em
logradouros públicos deverá ser dirigida à
Fiscalização de Posturas com antecedência de:

A) 45 dias.
B) 15 dias.
C) 30 dias.
D) 50 dias.
E) 60 dias.

42. Segundo a Lei nº 017/2003, que instituiu o
novo Código de Posturas de São Gonçalo, nos
logradouros de grande movimento, as bancas de
jornal NÃO poderão ser localizadas, uma da outra,
em distância menor que:

A) 50 m.
B) 100 m.
C) 200 m.
D) 150 m.
E) 300 m.
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49. Segundo a Lei nº 017/2003, que instituiu o
novo Código de Posturas de São Gonçalo, os
restos de materiais de construção, os entulhos
decorrentes de demolição, os resíduos de fábricas
e oficinas, as palhas, terra, folhas e galhos
originários de limpeza em quintais e jardins, os
quais serão removidos às expensas de seus
proprietários, são considerados como:

A) lixo urbano especial.
B) lixo urbano doméstico.
C) lixo urbano industrial.
D) não sendo lixo.
E) lixo urbano perigoso.

46. Segundo a Lei nº 017/2003, que instituiu o
novo Código de Posturas de São Gonçalo, os
se rv i ços de t ranspor te , mon tagem e
desmontagem dos tabuleiros e barracas utilizados
em feiras livres são da responsabilidade:

A) de cada feirante.
B) da firma especializada prestadora deste

serviço.
C) do responsável pela matrícula de autorização

de funcionamento da barraca.
D) de pessoa autor izada pelo feirante

matriculado.
E) do conjunto de feirantes designados para tal

em assembleia.

47. Segundo a Lei nº 017/2003, que instituiu o
novo Código de Posturas de São Gonçalo, a
responsabilidade pela manutenção da limpeza do
logradouro em que funcionar a feira livre, durante e
logo após o horário determinado para seu
encerramento, é:

A) da Prefeitura e do feirante, devendo ser
executado por um dos dois em acordo.

B) do setor de limpeza da prefeitura.
C) de empresa contratada pela prefeitura.
D) de empresa contratada pela Prefeitura, mas

cobrado este serviço dos feirantes.
E) do feirante.

48. Segundo a Lei nº 017/2003, que instituiu o
novo Código de Posturas de São Gonçalo, os
passeios fronteiriços a bares, restaurantes e
lanchonetes poderão ser usados por seus
proprietários para ocupação por meio de mesas e
cadeiras, desde que seja guardada uma faixa
contada a partir do meio-fio, para uso dos
pedestres, sendo pagas as taxas de uso do solo
público e previamente autorizado pela
Administração Municipal. Esta faixa que deverá
ser guardada é de:

A) 3,0 m.
B) 1,0 m.
C) 1,5 m.
D) 2,5 m.
E) 2,0 m.

50. Segundo a Lei nº 017/2003, que instituiu o
novo Código de Posturas de São Gonçalo, cada
feirante só poderá ter uma única matrícula, e as
consequentes autorizações corresponderão a um
mesmo comércio, associando:

A) um dia da semana à opção semanal por feira
livre especificada em uma lista.

B) três dias da semana a cada especificada feira
livre.

C) dois dias da semana a cada especificada feira
livre.

D) dois dias da semana a cada diversa
especificada feira livre.

E) um dia da semana a uma especificada feira
livre.


