PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO - MG
CONCURSO PÚBLICO
N° 001/2018
10/06/2018 - TARDE

AGENTE FISCAL
INSTRUÇÕES:
• Você está recebendo do fiscal um Caderno de Prova com 30 questões numeradas sequencialmente;
• Você receberá, também, a Folha de Respostas, personalizada para transcrever as respostas
da prova objetiva;
ATENÇÃO
• É proibido folhear o caderno de provas antes da autorização; verifique se o mesmo está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova
corresponde ao cargo para o qual se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o
fato imediatamente ao fiscal;
• Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha
de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas
providências;
• Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas, que
será o único documento válido para a correção das provas;
• O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato e deverá
ser feito obrigatoriamente com caneta esferográfica azul ou preta e não poderá ser dobrada,
amassada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas;
• Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a
responda corretamente, considerando que para cada questão existe somente uma única alternativa correta;
• A prova terá duração de três horas, esse tempo inclui o preenchimento correto do gabarito;
• Ao terminar a prova entregue todo o material recebido ao fiscal de sala; fica expressamente
proibido levar o cadernos de prova; sob pena de desclassificação;
• Você somente poderá deixar a sala de provas após decorridos 60 (sessenta) minutos do seu
início;
• Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os
documentos da sala e assinatura do Termo de Fechamento;
• Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos
dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
• APÓS O TÉRMINO DA PROVA É PROIBIDA A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA
ESCOLA. USO DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA.
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RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA
1) A unidade básica da comunicação é a palavra. A palavra pode ser dividida em unidades
menores, como as sílabas e os sons. A base
da sílaba é a vogal. Em Língua Portuguesa, a
união de fonemas (sons) vocálicos acontece
na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Há
3 tipos de encontros vocálicos: hiato, ditongo
e tritongo. Assinale a alternativa que apresenta SOMENTE palavras com hiato.
A) início, redução, outros, meios, fronteira
B) melhorias, daí, criaram, países, ambientes
C) programa, produção, faixa, pai, outro
D) quaisquer, Paraguai, Uruguai, hoje, século
E) canção, faixa, enjoar, caída, duas
2) A divisão silábica consiste na identificação
e delimitação das sílabas em cada palavra. O
conhecimento das regras de divisão silábica
é útil para a translineação das palavras no final das linhas e, em determinados contextos
criar efeito de sentido. Assinale a alternativa
na qual há palavras em DESACORDO com as
regras da Língua Portuguesa.
A) pers – pi – caz, ca – a – tin – ga, vo – o
B) ma – go – a, má – goa, hec – ta – re
C) ex – ces – si – vo, pa – ra – guai – o, ses
– são
D) flui – do, fric – cio – nar, ru – im
E) né – ctar, su – bs – cre – ver, piau-i-em-se
3) O alfabeto é um conjunto de letras que formam palavras e consequentemente formam a
língua. Cada povo ou civilização através dos
tempos criou a sua forma de linguagem. Sobre o alfabeto da Língua Portuguesa é CORRETO afirmar
A) O alfabeto é escrito de forma ordenada.
Essa ordem é importante apenas para memorização e alfabetização de crianças, jovens e
adultos.
B) O alfabeto português possui 23 letras.
C) O alfabeto português tem por base o alfabeto latino em que algumas letras de origem
estrangeira foram incorporadas devido a utilização dessas letras em nossa linguagem.
D) O novo acordo ortográfico classificou o

nosso alfabeto como suficiente para grafia da
linguagem , concluindo não haver necessidade de mudança no código para expressão da
língua materna.
E) O alfabeto português é o sistema de escrita
menos usado no mundo.
4) Conjugar um verbo é flexiona-lo em alguns
de seus modos, tempo, pessoas e vozes. O
conjunto de todas essas flexões, de acordo
com determinada ordem, chama-se conjugação. Todos os verbos regulares da Língua
Portuguesa pertencem a três conjugações.
Assinale a alternativa que apresente apenas
verbos da 1º conjugação.
A) Quando eles chegarem, nós entregaremos
imediatamente seu convite.
B) Quando ele vir você tão bem, não acreditará.
C) Enquanto eu não obtiver todos os dados,
não entregarei a pesquisa.
D) Quando vocês lhe derem essa notícia, eles
se sentirão melhor.
E) Estou lhe devolvendo os livros emprestados.
5) O papel do acento gráfico é evitar na escrita possíveis confusões quanto a leitura e
a compreensão de sentido. A partir de 1990,
países que falam português propuseram mudanças no sistema de escrita da língua. Em
2009, esse acordo passou a vigorar no Brasil. Sendo assim, sobre acentuação CORRETA, assinale uma alternativa.
A) júris – hífen – açúcar – sanduiche
B) pôde – pode – lâmpada – cédula
C) graudo – jôquei – vírus – onix
D) heróis – chapeu – anéis – armazens
E) dócil – biceps – vírus – álbuns
6) Na oração: “Sei que vivo me queixando de
tudo”, a pessoa, o número, o tempo e o modo
dos verbos são: Assinale a alternativa CORRETA.
A) 1º pessoa, singular, futuro do pretérito, indicativo
B) 1º pessoa, plural, presente, subjuntivo
C) 2º pessoa, singular, futuro, indicativo
D) 1º pessoa, plural, pretérito perfeito, imperativo
E) 1º pessoa, singular, presente, indicativo

7) Na oração: “Éramos três velhos amigos na
praia quase deserta”, o sujeito é:
A) Indeterminado.
B) Oração sem sujeito.
C) Determinado, simples.
D) Determinado, composto.
E) Determinado, desinencial.
8) O agente da passiva é um complemento
preposicionado que representa o ser que pratica a ação por um verbo na voz passiva. A voz
passiva pode ser analítica ou sintética. Analise
as orações abaixo e assinale a alternativa que
apresenta o verbo na voz passiva analítica de
maneira CORRETA.
A) Aquele jovem optou por medicina.
B) Os edifícios arrojados foram construídos
por uma empresa multinacional.
C) Aquela faixa de terra foi desapropriada pelo
governo federal.
D) Construíram-se edifícios arrojados.
E) A carta de solicitação foi digitada pela secretária.
9) Entre os termos da oração há aqueles que
se ligam ao nome: adjunto adnominal, complemento nominal e aposto. Assinale a alternativa que NÃO representa um complemento
nominal.
A) As instituições de caridade tem necessidade de agasalhos para doação.
B) Ele requereu afastamento por motivo de
doença.
C) O advogado fez exposição de seus argumentos ao juiz.
D) Ele tem conhecimento do assunto.
E) Cuidado com o cão feroz.
10) A transitividade verbal é a necessidade que
alguns verbos apresentam de ter outras palavras como complemento, portanto os verbos
podem ser transitivo ou intransitivo. Sendo assim, assinale a alternativa que NÃO apresenta
verbo transitivo.
A) Eu amo o mundo.
B) Eu creio em Deus.
C) Detrás do muro surge a luz.
D) Na praça a banda toca um samba.
E) Amanheceu.

MATEMÁTICA
11) Dada uma sequência: 1, 4, 10, 19, ..., qual
é o sexto elemento dessa sequência?
A) 21
B) 29
c) 31
d) 45
e) 46
12) Sabe-se que a área de uma retângulo é
igual a base desse retângulo multiplicada pela
altura. Um retângulo tem 10 cm de base e 4,6
cm de altura. Qual a área desse retângulo?
Assinale a alternativa correta.
A) 4,6 m²
B) 46 cm²
C) 46 cm³
D) 46 m²
E) 460 mm²
13) Jéssica deposita uma determinada quantia em um banco. No final de cinco meses,
ao encerrar a sua conta, ela verifica que o
montante acumulado até aquela data totaliza
R$10.500,00. Sabendo que esse banco opera
em juros simples e com taxa mensal de juros
de 1% ao mês, qual o valor do depósito inicial? Assinale a alternativa correta.
A) R$ 9.750,00
B) R$ 9.975,00
C) R$ 10.000,00
D) R$ 10.050,00
E) R$ 11.025,00
14) Eduardo paga mensalmente um boleto
bancário de R$ 372,00. Após o vencimento é
cobrado uma multa de R$7,50 e a cada dia de
atraso uma multa diária de R$ 0,12. No mês
de maio Eduardo só conseguiu pagar esse
boleto 4 dias depois do vencimento. Qual é a
quantia total que ele deverá pagar?
A) R$ 372,12
B) R$ 372,48
C) R$ 379,50
D) R$ 379,98
E) R$ 380,10

15) No cardápio de um restaurante existem
5 opções de pratos principais e 3 opções de
sobremesa. Você precisa escolher apenas um
prato principal e uma opção de sobremesa,
nessa ordem. Sendo assim, quantos diferentes tipos de pratos você tem opção de escolher, ou seja, de quantas maneiras poderá realizar sua refeição?

18) Simplificação é um importante recurso da
matemática. Ele consiste em dividir o numerador e denominador por um mesmo número até
estarem totalmente reduzidos a números que
não possuem divisores comum entre si. Sendo assim simplifique a fração
e assinale a
alternativa CORRETA.

A) 8
B) 10
C) 12
D) 15
E) 21

A)
B)

16) Cristina montou um plano de estudos para
estudar para um concurso. Ela se organizou
da seguinte forma:

D)

C)

Português

Matemática

Conhec.
Especíﬁcos

Domingo

X

X

50 min.

Segunda

45 min.

X

1 hora

Terça

X

50 min.

X

Quarta

50 min.

50 min.

1 hora e meia

Quinta

1 hora

45 min.

X

Sexta

X

35 min.

30 min.

Sábado

X

X

X

Considere que ‘x’ representa que Cristina não
irá estudar determinada disciplina naquele dia.
Cristina terá se dedicado quanto tempo para o
estudo de Matemática após 2 semanas?
a)
180 minutos
b)
3,5 h
c)
320 minutos
d)
3h
e)
6h
17) Letícia tem o dobro da idade de sua filha.
Sabendo que a soma das idades é igual a 69,
qual é a idade de Letícia? Assinale a alternativa CORRETA.
A) 23
B) 24
C) 46
D) 48
E) 49

E)
19) Em uma loja varejista um vendedor recebe
um salário fixo de R$1.200,00 e mais uma comissão de 8% em cima do valor total de suas
vendas. Em um determinado mês ele vendeu
um total de R$ 15.000,00. Qual o salário desse vendedor nesse mês? Assinale a alternativa CORRETA.
A) R$ 1.800,00
B) R$ 2.400,00
C) R$ 2.450,00
D) R$ 3.740,00
E) R$ 13.200,00
20) Numa campanha de agasalho são recolhidos 160 blusas de frio e 50 sapatos. No entanto, 75% das blusas são femininas e 82%
dos sapatos também. Sendo assim quantas
blusas e sapatos masculinos conseguiram ser
arrecadados nessa campanha?
A) 30 blusas e 2 sapatos
B) 40 blusas e 5 sapatos
C) 40 blusas e 9 sapatos
D) 41 blusas e 2 sapatos
E) 42 blusas e 9 sapatos

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS
21) Dentre as atribuições pertinentes ao cargo
de Agente Fiscal encontra-se fazer cumprir a
legislação municipal relativa às posturas municipais, de acordo com o § 1º da Lei Complementar nº 36/2008 do Município de Machado,
“entende-se por posturas municipais todo o
uso de bem público ou privado, ou o exercício de qualquer atividade que ocorra no meio
urbano e que afete o interesse coletivo”. Qual
a alternativa que NÃO corresponde à abrangência da disciplina das normas de posturas
municipais?
A) O uso e ocupação dos logradouros públicos.
B) O conforto e a segurança.
C) As atividades de comércio, indústria e prestação de serviços naquilo que esteja relacionado com posturas, sem limites para a competência municipal.
D) Limpeza pública.
E) A divulgação de mensagens em locais visíveis ao transeunte.
22) Maria Sylvia Di Pietro em seu livro Direito
Administrativo define Poder de Polícia como
a faculdade que tem o Estado de limitar, condicionar o exercício dos direitos individuais, a
liberdade, a propriedade tendo como objetivo
a instauração do bem-estar coletivo e do interesse público. Ao Agente fiscal compete, dentre outras atividades, exercer a fiscalização
permanente, lavrar auto de infração e impor
multas. Neste aspecto quando infringidos os
dispositivos da Lei Complementar nº 36/2008
do Munícipio de Machado, são penalidades
aplicáveis alternada ou cumulativamente às
descritas nos itens abaixo, EXCETO a alternativa:
A) Notificação
B) Multa
C) Apreensão do material, produto ou mercadoria
D) Suspenção ou cassação de licença
E) Interdição das atividades

23) Dentre as atribuições do Agente Fiscal do
Município de Machado encontra-se fazer cumprir a legislação tributária, informando o processo tributário administrativo. Neste aspecto
o código tributário do Município de Machado
institui que o processo tributário administrativo
inicia-se com a impugnação, pelo sujeito passivo, contra o auto de infração ou notificação
de lançamento e impede que os Julgadores de
Processos Fiscais atuem em processos que:
A) Tomaram parte ou tenham interferido em
qualquer condição ou a qualquer título, salvo
na condição de julgadores ou representando a
Fazenda Pública.
B) Tenham declarado a ilegalidade ou a inconstitucionalidade de lei, decreto ou norma complementar municipal.
C) Os lançamentos cujos elementos sejam insuficientes para determinar a matéria tributável
e o respectivo sujeito passivo.
D) Tenham sido sanadas irregularidades, de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, de modo a permitir o prosseguimento do feito.
E) Em que os autos tenham sido retirados,
para vistas por parte do sujeito passivo, da
repartição em que se encontram.
24) A Lei Complementar nº 75/2011, em seu
artigo 146, dispõe que se constitui infração
toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe em descumprimento por
parte do sujeito passivo ou responsável, de
obrigação tributária principal ou acessória, estabelecidas na legislação tributária municipal.
Ao agente fiscal caberá sempre que constatado o não cumprimento de obrigação tributária
acessória, lavrar auto de infração, que poderá
ser preenchido por processo manual ou
eletrônico e conterá os itens dispostos nas alternativas, com EXCESSÃO da alternativa:
A) Nome, domicílio tributário ou endereço e
número da inscrição do autuado.
B) Capitulação do fato, mediante a citação expressa do dispositivo legal dado como infringido, e sua respectiva penalidade.
C) Intimação para pagamento ou impugnação,
com indicação do respectivo prazo e data do
seu início.
D) Descrição clara e precisa do fato que se

alegue infração, com referência às circunstâncias pertinente e indicação do local onde se
verificou.
E) Assinatura exclusivamente do autuado,
sendo vedada a instituição de representante
legal.
25) Ao agente fiscal compete entre outras atividades a de exercer a fiscalização permanente. No que tange à organização territorial e ao
uso e ocupação do solo, as normas de edificações devem ser abrangidas no exercício
da fiscalização e as infrações deverão ser
punidas. Dentre as punições elencadas pelo
art. 189 da Lei Complementar nº 002 de 10
de outubro de 2006 do município de Machado,
encontra-se o “embargo da obra” sobre o qual
é correto afirmar que ele se dará no caso:
A) O embargo se dará somente quando incidirem concomitantemente as seguintes infrações: execução de obra sem o alvará, em
desacordo com o projeto aprovado e sem a
responsabilidade técnica de profissional habilitado e cadastrado na Prefeitura Municipal.
B) O encarregado da fiscalização, depois de
lavrado o auto para imposição de multa, fará
o embargo provisório da obra, por simples
comunicação ao construtor, dando imediata
ciência do ato à autoridade superior.
C) Verificada a procedência do embargo provisório, a autoridade superior far-lhe-á caráter
definitivo, não sendo necessário reportar no
auto lavrado às exigências para que a obra
possa continuar.
D) Ocorrerá o embargo da obra quando o infrator incorrer simultaneamente em mais de
uma penalidade constante de diferentes disposições legais, como forma de aplicar pena
maior à pena pecuniária já imposta.
E) O embargo será levantado após o cumprimento parcial dos motivos que ensejaram em
sua aplicação, desde que a fiscalização não
identifique riscos ou ameaças à segurança
pública.

26) A fiscalização é uma atividade inerente
à função de agente fiscal, de acordo com o
artigo 30 da Lei Complementar nº 36/2008,
o transito é livre e sua regulamentação visa
manter a ordem, a segurança e o bem estar
dos transeuntes e da população em geral.
Com relação a esse tema (trânsito público) e
a referida lei é correto afirmar que:
A) É proibido embaraçar ou impedir, por
qualquer meio, o livre trânsito de pedestres ou
de veículos nas ruas, praças, passeios, estradas ou caminhos públicos, não havendo hipóteses de exceções.
B) É permitido o depósito de quaisquer materiais, inclusive de construção, nas vias públicas em geral, por um período máximo de 1
(uma) hora, não sendo necessário analisar o
prejuízo ao trânsito local.
C) Ficando a via pública impedida por queda
de edificação, muro, cerca, árvore ou desmoronamento ocorrido em terreno privado, as
providências de desimpedimento serão tomadas pelo Município, sem prejuízo ao proprietário do imóvel, após 24 (vinte e quatro)
horas da ocorrência do fato.
D) O uso de caçambas para coleta de terra,
entulhos de obras, construção, reforma ou
demolição será permitido desde que a empresa responsável seja licenciada; que sua
colocação atenda as regras de trânsito, limpeza pública, meio ambiente e segurança; e
que permaneça no máximo por 3 (três) dias a
mesma caçamba.
E) O passeio poderá ser utilizado em sua integralidade para preparação de reboco ou argamassa quando comprovada impossibilidade
de fazê-lo no interior do prédio ou terreno, não
sendo necessária licença para esse fim.
27) Os artigos 67, 68 e 69 da Lei Complementar nº 36/2008 estabelecem que é dever
do Município de Machado zelar pela higiene
pública em todo o seu território e que a fiscalização das condições de higiene objetiva
proteger a saúde da comunidade, cabendo ao
agente fiscal em cada inspeção que for verificada irregularidade emitir notificação prévia.
Com base no exposto e demais artigos da referida Lei é correto afirmar que:
A) O serviço de limpeza das vias e logradouros públicos, incluído a limpeza de passeios

fronteiriços às residências e estabelecimentos
comerciais, será executado exclusivamente
pela Prefeitura Municipal.
B) Os terrenos não edificados, localizados em
vias pavimentadas, serão obrigatoriamente
fechados na sua testada com muro em alvenaria, pedra, concreto ou similar, e mantidos
limpos e drenados.
C) O Município poderá declarar insalubre toda
edificação que não reúna as condições de higiene indispensáveis, porém não poderá ordenar sua interdição ou demolição.
D) A instalação de estabelecimentos comerciais destinados a depósito, compra e venda
de ferros-velhos, papéis, plásticos, garrafas,
sucatas ou outros materiais a serem reutilizados será permitida somente em áreas não pavimentada, não sendo necessário a instalação
de cercas ou muros.
E) O Município executará obras ou serviços
necessários em propriedades particulares
quando os proprietários não atenderem a notificação feita pelo Município e do proprietário
será cobrado somente o valor do serviço realizado.
28) O artigo 72-A do Código de Postura é muito
claro ao afirmar que “Será multado, na forma
da lei, o cidadão que for flagrado descartando
resíduos fora dos equipamentos destinados
para este fim, nos logradouros públicos e nas
estradas vicinais do Município de Machado”.
Com base nesse artigo é correto afirmar que:
A) Aqueles que infringirem o referido artigo
serão penalizados com multa de R$ 50,00
(cinquenta reais) a cada infração cometida.
B) Os recursos financeiros provenientes da
arrecadação com as multas aplicadas serão
destinados ao Gabinete do Prefeito que destinará a secretaria que melhor lhe convier.
C) Aqueles que infringirem o referido artigo
serão penalizados com multa de R$ 100,00
(cem reais) que será acrescida de 10% (dez
por cento), no caso de reincidência.
D) Não se aplicará a referida multa nos casos
de transporte de materiais argilosos, areias e
outros decorrentes de corte, aterro ou obras
em geral.
E) Entulhos ou detritos de qualquer natureza
não são considerados resíduos para os dispositivos do artigo 72-A do código de postura.

29) Com relação ao licenciamento dos estabelecimentos industriais, comercias e prestadores de serviços, estabelecidos pelo Código de
Posturas do Município de Machado, estão corretas as assertivas abaixo apresentadas, com
EXCESSÃO da apresentada na alternativa:
A) Nenhum estabelecimento comercial, industrial, prestador de serviços, associação ou entidade diversa, poderá funcionar sem a prévia
licença do Município, que só será concedida
mediante requerimento dos interessados.
B) Para ser concedida licença de funcionamento pelo Município, a edificação e as instalações de todo e qualquer estabelecimento
comercial, industrial e prestador de serviços,
qualquer que seja o ramo de atividade a que
se destina, deverá ser previamente vistoriada
pelo órgão competente.
C) O alvará de licença deverá ser renovado
anualmente, sob pena de interdição do estabelecimento, além da cobrança das eventuais
multas devidas.
D) Com base em legislação específica, não
será concedida licença, dentro do perímetro
urbano, aos estabelecimentos industriais que,
pela natureza dos produtos, pelas matérias-primas utilizadas, pelos combustíveis empregados ou por qualquer outro motivo possam prejudicar a saúde pública ou causar incômodo à
vizinhança.
E) A licença de localização não poderá ser
caçada, mesmo que a atividade realizada seja
diversa da atividade requerida.
30) Compete ao Município de Machado disciplinar, por meios de normas, com relação
ao conforto e segurança. Com base neste aspecto, o artigo 128 do Código de Posturas do
Município proíbe a perturbação do bem-estar
e do sossego púbico ou de vizinhança com
ruídos, barulhos, sons excessivos e incômodos de qualquer natura. Neste aspecto, considerando amplamente a questão sobre sons
e ruídos, é correto afirmar que:
A) A música excessivamente alta proveniente
de lojas de discos e aparelhos musicais, academias de ginástica e dança, jogos eletrônicos e similares não estão enquadrados na
proibição descrita no artigo 128 do Código de
Postura.
B) As manifestações em festividades religio-

sas, comemorações oficiais, reuniões desportivas, festejos típicos, carnavalescos e juninos,
passeatas, desfiles, fanfarras, banda de música, desde que se realizem em horários e locais
previamente autorizados pelo Município, ou
nas circunstâncias consagradas pela tradição,
são exceções às proibições do artigo 128 do
código de postura.
C) As casas de comércio, prestação de
serviços, indústrias, locais de diversão de
acesso público como bares, restaurantes,
boates, clubes e similares, nos quais haja ruído, execução ou reprodução de música, além
das demais atividades, com restrições de intensidade sonora, autorizadas pelo Município
estão dispensadas de adotar em suas instalações projeto de isolamento acústico.
D) Quando infringidas as proibições com
relação a ruídos e barulhos excessivos serão
impostas como penalidade a advertência ou
interdição de atividades, não cabendo imposição de multa.
E) Não haverá diferenciação da intensidade
de som ou ruídos permitidos em razão de sua
localidade, devendo os mesmos ser de no
máximo 70db (setenta decibéis) no período
diurno e de 65db (sessenta e cinco decibéis)
para o período noturno.

