Município de São Miguel da Boa Vista- SC
Concurso Público 001/2018
Prova objetiva escrita para o cargo de:

FISCAL DE TRIBUTOS, OBRAS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
1. A Prova terá duração de 03 (três) horas, com horário previsto para o início as 15h00min e término
às 18h00min.
2. O tempo gasto pelo Fiscal para as orientações gerais será descontado, iniciando-se a partir do
momento em que o mesmo autorizar o inicio da realização da prova.
3. Esta prova contém 30 (trinta) questões objetivas, cada uma com 04 (quatro) alternativas, sendo
apenas uma a correta.
4. Leia atentamente todas as questões assinale a alternativa que achar que esteja correta e passe
para o cartão resposta, o qual possui sua identificação e a identificação por código de barras o
qual você deverá opor a sua assinatura.
5. O caderno de provas é o seu rascunho, pode utilizá-lo para isso.
6. A marcação no cartão resposta deve-se dar com caneta esferográfica da seguinte maneira:
Você deverá marcar a sua alternativa correta como no exemplo abaixo:
Questão Alternativa correta
01
A
B
C
D
- preenchimento correto.
Não serão aceitos outros tipos de marcações, pois a correção será realizada por leitura óptica.
7. O cartão resposta é o único documento que comprova as respostas corretas.
8. Se durante a prova necessite ir ao banheiro, chame o fiscal, levantando uma das mãos. Lembrese que você só poderá sair da sala após 01 (uma) hora do inicio da prova.
9. Qualquer dúvida ou reclamação relativamente a alguma questão, você poderá utilizar o formulário
de recurso anexo ao Edital de Concurso Público 001/2018.
10. Boa prova.
11. Com auxilio do fiscal destaque, se desejar, o rascunho do seu cartão resposta.
12. Para levar o caderno de prova você deve permanecer na sala no mínimo até às 17h00min.
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Conhecimentos Gerais
Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 03.
“Ou mudamos ou morremos”, alerta Leonardo Boff.
"Hoje vivemos uma crise dos fundamentos de nossa convivência pessoal, nacional e mundial.
Se olharmos a Terra como um todo, percebemos que quase nada funciona a contento". A
opinião é do teólogo e professor Leonardo Boff, que escreveu artigo recente para o site do
Instituto Ethos.
Segundo Boff, a Terra está doente. "E como somos, enquanto humanos também Terra (homem
vem de humus=terra fértil), nos sentimos todos, de certa forma, doentes. A percepção que
temos é de que não podemos continuar nesse caminho, pois nos levará a um abismo. Fomos
tão insensatos nas últimas gerações que construímos o princípio de autodestruição. Não é
fantasia holywoodiana", observou.
De acordo com ele, a humanidade tem condições de destruir várias vezes a biosfera e
impossibilitar o projeto planetário humano. "Desta vez não haverá uma Arca de Noé que salve
a alguns e deixa perecer os demais. Os destinos da Terra e da humanidade coincidem: ou nos
salvamos juntos ou sucumbimos juntos", ressaltou Boff.
"Em primeiro lugar, há de se entender o eixo estruturador de nossas sociedades hoje
mundializadas, principal responsável por esse curso perigoso. É o tipo de economia que
inventamos. A economia é fundamental, pois ela é responsável pela produção e reprodução de
nossa vida. O tipo de economia vigente se monta sobre a troca competitiva. Tudo na sociedade
e na economia se concentra na troca. A troca aqui é qualificada, é competitiva. Só o mais forte
triunfa. Os outros ou se agregam como sócios subalternos ou desaparecem. O resultado desta
lógica da competição de todos com todos é duplo: de um lado uma acumulação fantástica de
benefícios em poucos grupos e de outro, uma exclusão fantástica da maioria das pessoas, dos
grupos e das nações."
Para Boff, atualmente, o grande crime da humanidade é o da exclusão social. "Por todas as
partes reina fome crônica, aumento das doenças antes erradicadas, depredação dos recursos
limitados da natureza e um ambiente geral de violência, de opressão e de guerra."
“Ou mudamos ou morremos, essa é a alternativa. Onde buscar o princípio articulador de uma
outra sociabilidade, de um novo sonho para frente? Em momentos de crise total, precisamos
consultar a fonte originária de tudo, a natureza. Que ela nos ensina? Ela nos ensina, foi o que a
ciência já há um século identificou, que a lei básica do universo não é a competição que divide
e exclui, mas a cooperação que soma e inclui. Todas as energias, todos os elementos, todos
os seres vivos, desde as bactérias e os vírus até os seres mais complexos, somos inter-retrorelacionados e, por isso, interdependentes. Uma teia de conexões nos envolve por todos os
lados, fazendo-nos seres cooperativos e solidários. Quer queiramos ou não, pois essa é a lei
do universo. Por causa desta teia, chegamos até aqui e poderemos ter futuro.”
(Fonte:http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2013/outubro/ou-mudamos-ou-morremos
Fragmento do texto – Adaptado).

alerta-leonardo-boff

01- Analise as afirmativas a seguir:
IIIIII-

Boff sugere uma nova lógica de sociabilidade por meio do princípio de contributos.
O teólogo faz um alerta, mas é otimista quanto à existência da vida na Terra.
Para Boff é importante buscar a suplantação para se alcançar uma sociedade
sustentável.

Estão de acordo com a opinião de Leonardo Boff as afirmativas:
a)
b)
c)
d)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

02- "Os outros ou se agregam como sócios subalternos ou desaparecem.” 4º§.
O emprego de conectivo nessa frase estabeleceu uma relação de ideia de:
a)
b)
c)
d)

Adição.
Explicação.
Alternância.
Conclusão.

03- "Uma teia de conexões nos envolve por todos os lados, fazendo-nos seres cooperativos e
solidários.” 6º§.
Assinale a alternativa que apresenta uma justificativa para a colocação pronominal destacada
nessa frase:
a)
b)
c)
d)

Ênclise – verbo no particípio.
Ênclise – verbo no gerúndio.
Próclise – verbo no infinitivo pessoal.
Próclise – verbo no imperativo afirmativo.

04-

Assinale a alternativa em que não se observou o uso do “porquê” conforme a norma culta.
a)
b)
c)
d)

Por que refletir a sustentabilidade na Terra?
O debate sobre sustentabilidade é necessário, por quê?
O teólogo promoveu um debate sobre o porquê da crise da sociabilidade.
A sustentabilidade na Terra é a razão porque devemos repensar os princípios de
sociabilidade.

05- Qual é o produto entre x e y, sabendo que
(
)
e
(
)
(
)
?
a)
b)
c)
d)

6.
18.
3.
54.

06- Qual é a soma dos valores de t que anulam a função quadrática
a)
b)
c)
d)

5.
6.
7.
8.

?

07- Qual é o maior número inteiro que pertence a solução da inequação

?
a)
b)
c)
d)

0.
1.
-1.
Não é possível encontrar o maior número inteiro pertencente a solução da inequação
acima.

08- Considere que X é um conjunto formado pelos algarismos do número três mil quatrocentos
e doze, assinale a alternativa que contém a informação verdadeira:
a)
b)
c)
d)

Com os elementos de X é possível escrever 64 números de algarismos distintos.
Com os elementos de X é possível escrever 24 números de algarismos distintos.
Com os elementos de X é possível escrever 256 números de algarismos distintos.
Com os elementos pares de X é possível escrever 6 números de algarismos distintos.

09- Analise a figura abaixo e assinale a alternativa que corresponde.
A figura abaixo representa:

a)
b)
c)
d)

O Escudo do Município.
A Bandeira do Município.
O Brasão do Município.
O Slogan do Município.

10- Analise a tela do Microsoft Office Word abaixo:

Para posicionar o cursor centralizado no documento, podemos usar as teclas do teclado:
a)
b)
c)
d)

Control + C.
Control + E.
Alt + C.
Alt + E.

Conhecimentos Específicos
11- Assinale a alternativa que esteja em desacordo com a definição de tributos prevista no
Sistema Tributário do Município de São Miguel da Boa Vista:
a)
b)
c)
d)

Prestação pecuniária compulsória.
Instituída em lei.
Cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
Constitui sanção de ato ilícito.

12- Assinale o imposto que não integra o Sistema Tributário de São Miguel da Boa Vista:
a)
b)
c)
d)

IPTU.
ITCMD.
ITBI.
ISSQN.

13- Em relação às normas sobre o auto de infração e notificação previstas no Sistema
Tributário de São Miguel da Boa Vista, assinale a alternativa incorreta:
a) As omissões ou incorreções do auto não acarretarão nulidade, quando do processo
constarem elementos suficientes para a determinação da infração e do infrator.
b) Se o infrator, ou quem o represente, não puder ou não quiser assinar o auto, far-se-á
menção expressa dessa circunstância.
c) Lavrado o auto de infração, terá o servidor fazendário o prazo de 72 (setenta e duas)
horas, para entregar cópia do mesmo ao órgão arrecadador.
d) A assinatura não constitui formalidade essencial à validade do auto, não implica
confissão, nem a recusa agravará a pena.

14- A multa aplicada para a infração de sonegação fiscal, prevista no Sistema Tributário de São
Miguel da Boa Vista, é de:
a) 10% (dez por cento), calculada sobre o tributo sonegado.
b) 15% (quinze por cento), calculada sobre o tributo sonegado, sem prejuízo dos juros de
mora.
c) 20% (vinte por cento), calculada sobre o tributo sonegado.
d) 30% (trinta por cento) sobre o valor do tributo sonegado devidamente atualizado
monetariamente.
15- Sobre as isenções previstas no Sistema Tributário de São Miguel da Boa Vista, assinale a
alternativa incorreta:
a) Há isenção do pagamento da taxa de licença para obras e/ou urbanização a construção
de passeios e de logradouros públicos providos de meio-fio.
b) São isentos do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU as
sociedades sem fins lucrativos, representativas de classes trabalhadoras, que utilizem
o(s) imóvel(eis) para atingir os seus fins sociais e que remunerem seus diretores e
sócios.
c) Ficam isentos do pagamento de Taxas de Serviços Diversos a terraplenagem para
construção de galpões.
d) O exercício do comércio eventual ou ambulante por engraxates ambulantes é isento de
pagamento de taxas de licença.
16- Em relação à Lei Complementar nº 30/07 que regulamenta e consolida o tratamento
jurídico diferenciado e simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte em
São Miguel da Boa Vista, assinale a alternativa incorreta:
a) Sempre que possível e a infração não colocar em risco os consumidores e os
trabalhadores, o auto de infração será precedido de intimação com prazo de 30 (trinta)
dias para solucionar a irregularidade e/ou pendência.
b) Todos os Órgãos Públicos Municipais envolvidos em qualquer fase do processo de
abertura e fechamento de empresas observarão a uniformidade no processo de registro
e de legislação, ficando o Poder Legislativo autorizado a baixar atos necessários para
evitar a duplicidade de exigências e para agilizar os procedimentos de análise.
c) As ME e EPP optantes pelo regime tributário Simples Nacional, recolherão o valor
devido mensalmente a título de ISSQN mediante aplicação das respectivas tabelas
anexas à Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, ressalvado o ISSQN
devido em relação aos serviços sujeitos à substituição tributária ou retenção na fonte.
d) Sem prejuízo de sua ação específica, a autoridade fiscal exercerá sua atividade
prioritariamente de maneira orientadora e não punitiva junto às ME e EPP.
17- Em relação às disposições preliminares do Código de Obras, julgue as assertivas a seguir:
I- Quaisquer obras de construção, demolição, ou reforma, de iniciativa pública ou privada,
somente poderão ser executadas após aprovação de projeto e concessão da Licença pela
Prefeitura Municipal e mediante a assunção de responsabilidade por profissional legalmente
habilitado.
II- A aprovação do projeto e a emissão de licença para construir implicam responsabilidade
técnica da municipalidade quanto à execução da obra.
III- Fica concedido o prazo de 18 (dezoito) meses, para o início da obra, contados a partir da
data da aprovação do projeto.
IV- A revalidação apenas será concedida se mantida a legislação vigente à época da
aprovação do projeto e apenas duas vezes pelo mesmo período.

Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

I e II estão corretas.
II e III estão corretas.
I e III estão corretas.
II e IV estão corretas.

18- Nos pedidos de alinhamento e nivelamento relativos a muro, gradil ou cerca, é
indispensável a apresentação do título de propriedade. Os afastamentos mínimos das
construções deverão ser, exceto:
a) Esquinas = 1,50m (um metro e cinquenta centímetros).
b) Fica permitida a construção na divisa do lote, desde que a construção não possua
aberturas ou tijolo vazado naquela parede.
c) Lateral e fundos (com aberturas) = 1,50 metros (um metro e cinquenta centímetros).
d) Frontal = 3,00m (três metros).
19- Assinale a alternativa que esteja em desacordo com as normas sobre projetos no Código
de Obras:
a) Deverá ser apresentado projeto das instalações de todos os pavimentos, diagrama
unifilar e quadro de cargas, obedecendo as Normas das Concessionárias de energia
elétrica e de telefonia. A planta das instalações, não deverá estar contida na planta
baixa do projeto arquitetônico.
b) É obrigatória a instalação de chaminés para a saída dos gases de combustão dos
aquecedores de gás.
c) As canalizações para gás serão executadas de acordo com as normas da ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas).
d) É proibida a construção de fossas sobre as divisas e em logradouros públicos,
respeitando-se 1,00 metro das divisas e paredes da edificação.
20- Dentre as opções a seguir, assinale a obra cuja execução depende de licença:
a)
b)
c)
d)

Reformas de edificações, que não implique em aumento de área construída.
Cercamento de área com estrutura especial.
Consertos de pavimentação e construção de calçadas no interior de terrenos edificados.
Substituição de elementos de cobertura.

21- De acordo com o Código de Obras, o espaço livre da edificação, caracterizado por possuir
um ou mais lados abertos, com a finalidade de ventilação e iluminação é chamado de:
a)
b)
c)
d)

Poço.
Área principal.
Área fechada.
Reentrância.

22- Conforme o uso para que se destinam as edificações destinadas ao fornecimento de
determinada utilidade são chamadas de:
a)
b)
c)
d)

Comerciais.
Institucionais.
Serviços.
Industriais.

23- Assinale a alternativa que esteja em desacordo com as normas sobre o Código de Obras:
a) A numeração de qualquer prédio ou unidade residencial será estabelecida pela
Prefeitura Municipal e a colocação e fixação da placa de numeração em lugar visível é
de responsabilidade do proprietário.
b) A decisão de primeira instância do processo administrativo, caberá recurso para o
Prefeito, sem efeito suspensivo, no prazo de 15 (quinze) dias.
c) O auto de infração será lavrado pelo agente da fiscalização da Prefeitura, em formulário
oficial da Prefeitura, em 03 (três) vias.
d) As Infrações aos dispositivos do Código de Obras serão punidas com as seguintes
sanções: I) multa; II) apreensão de material; III) embargo de obra; IV) interdição de
edificação ou dependência; V) demolição.
24- Relacione os conceitos com suas respectivas definições e assinale a alternativa correta:
Conceitos:
I - Vigilância Epidemiológica.
II - Vigilância Sanitária.
III - Vigilância Ambiental em saúde.
IV - Vigilância da Saúde.
Definições:
( )Conjunto de ações que proporciona o conhecimento e a detecção de qualquer mudança
nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde
humana, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle dos
fatores de risco e das doenças ou agravos.
( )Conceitua-se como um conjunto de atividades voltadas para a identificação, análise,
monitorização, controle e prevenção dos problemas de saúde de uma comunidade.
( )É o conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de
qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual e coletiva.
Tem como finalidade recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças
ou agravos.
( )É o conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir
nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e
da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: I- O controle de bens de
consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as
etapas e processos, da produção ao consumo; e II- O controle da prestação de serviços que se
relacionem direta ou indiretamente com a saúde.
Assinale a ordem correta das definições, de acordo com os respectivos conceitos:
a)
b)
c)
d)

III, IV, II e I.
III, IV, I e II.
IV, III, I e II.
II, I, IV e III.

25- Saneamento básico consiste no conjunto de serviços, infraestruturas e instalações
operacionais de, exceto:
a)
b)
c)
d)

Abastecimento de água potável.
Esgotamento sanitário.
Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
Drenagem e manejo das águas fluviais urbanas.

26- Assinale a alternativa que não se refere ao princípio fundamental que norteia os serviços
públicos de saneamento básico:
a) Integralidade, compreendida como o conjunto de atividades e componentes de cada um
dos diversos serviços de saneamento básico, que propicia à população o acesso de
acordo com suas necessidades e maximiza a eficácia das ações e dos resultados.
b) Articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de
combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da
saúde, de recursos hídricos e outras de interesse social relevante, destinadas à melhoria
da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante.
c) Abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos
sólidos realizados de forma adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente.
d) Subsídios: instrumento econômico de política social para garantir a universalização do
acesso ao saneamento básico, especialmente para populações e localidades de baixa
renda.
27- As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único, organizado de acordo com algumas diretrizes. Sobre estas
diretrizes, assinale a alternativa incorreta:
a)
b)
c)
d)

Centralização, com direção única em cada esfera de governo.
Participação da comunidade.
Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas.
Financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.

28- Assinale a alternativa que esteja em desacordo com as atribuições do sistema único de
saúde:
a) Participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos,
hemoderivados e outros insumos.
b) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem
como bebidas e águas para consumo humano.
c) Ordenar a formação de recursos humanos na área da Previdência Social.
d) Incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a
inovação.
29- Relacione os microrganismos de acordo com suas características e assinale a alternativa
correta:
Grupo
I- Bactérias.
II- Fungos.
III- Algas.
IV- Vírus.
Estrutura
( ) Unicelulares ou pluricelulares
núcleos individualizados

Nutrição
com Absorção
(heterótrofos)

( ) Estrutura acelular (envoltório protéico
circundando uma molécula de ácido
nucleotídeo)
( ) Unicelulares (isoladas ou não) ou
filamentosas com núcleo indiferenciado
(procarióticas)

Absorção
(parasitas)
Autótrofas e
Absorção
(heterótrofas)

Habitat
Ambientes terrestres
(preferencialmente) e
aquáticos
Todos os ambientes

Todos os ambientes

( ) Unicelulares ou pluricelulares
cloroplastos e núcleos

com Fotossíntese

Aquáticos e terrestres
(predominam
os
marinhos)

Assinale a ordem correta dos microrganismos e suas respectivas características:
a)
b)
c)
d)

IV, I, II e III.
III, I, IV e II.
II, IV, I e III.
I, II, III e IV.

30- Assinale a alternativa que não se trata de hipótese de suspensão do crédito tributário:
a)
b)
c)
d)

Pagamento.
Moratória.
Parcelamento.
Depósito do montante integral.

