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CARGO: FISCAL DE POSTURA 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Feliz aniversário 
 

– Hoje é dia da mãe, disse José.  
Na cabeceira da mesa, a toalha manchada de coca-cola, o bolo desabado, ela era a mãe. A aniversariante piscou.  
Eles se mexiam agitados, rindo, a sua família. E ela era a mãe de todos. E se de repente não se ergueu, como um 

morto se levanta devagar e obriga mudez e terror aos vivos, a aniversariante ficou mais dura na cadeira, e mais alta. Ela 
era a mãe de todos. E como a presilha a sufocasse, ela era a mãe de todos e, impotente à cadeira, desprezava-os. E olhava-
-os piscando. Todos aqueles seus filhos e netos e bisnetos que não passavam de carne de seu joelho, pensou de repente 
como se cuspisse. Rodrigo, o neto de sete anos, era o único a ser carne de seu coração. Rodrigo, com aquela carinha dura, 
viril e despenteada. Cadê Rodrigo? Rodrigo com olhar sonolento e intumescido naquela cabecinha ardente, confusa. 
Aquele seria um homem. Mas, piscando, ela olhava os outros, a aniversariante. Oh o desprezo pela vida que falhava. 
Como?! Como tendo sido tão forte pudera dar à luz aqueles seres opacos, com braços moles e rostos ansiosos? Ela, a 
forte, que casara em hora e tempo devidos com um bom homem a quem, obediente e independente, ela respeitara; a 
quem respeitara e que lhe fizera filhos e lhe pagara os partos e lhe honrara os resguardos. O tronco fora bom. Mas dera 
aqueles azedos e infelizes frutos, sem capacidade sequer para uma boa alegria. Como pudera ela dar à luz aqueles seres 
risonhos, fracos, sem austeridade? O rancor roncava no seu peito vazio. Uns comunistas, era o que eram; uns comunistas. 
Olhou-os com sua cólera de velha. Pareciam ratos se acotovelando, a sua família. Incoercível, virou a cabeça e com força 
insuspeita cuspiu no chão.  

– Mamãe! Gritou mortificada a dona da casa. Que é isso, mamãe! Gritou ela passada de vergonha, e não queria 
sequer olhar os outros, sabia que os desgraçados se entreolhavam vitoriosos como se coubesse a ela dar educação à 
velha, e não faltaria muito para dizerem que ela já não dava mais banho na mãe, jamais compreenderiam o sacrifício que 
ela fazia. – Mamãe, que é isso! – disse baixo, angustiada. – A senhora nunca fez isso! – acrescentou alto para que todos 
ouvissem, queria se agregar ao espanto dos outros, quando o galo cantar pela terceira vez renegarás tua mãe. Mas seu 
enorme vexame suavizou-se quando ela percebeu que eles abanavam a cabeça como se estivessem de acordo que a velha 
não passava agora de uma criança. 

– Ultimamente ela deu pra cuspir, terminou então confessando contrita para todos.  
Todos olharam a aniversariante, compungidos, respeitosos, em silêncio.  
Pareciam ratos se acotovelando, a sua família. Os meninos, embora crescidos – provavelmente já além dos cinquenta 

anos, que sei eu! – os meninos ainda conservavam os traços bonitinhos. Mas que mulheres haviam escolhido! E que 
mulheres os netos – ainda mais fracos e mais azedos – haviam escolhido. Todas vaidosas e de pernas finas, com aqueles 
colares falsificados de mulher que na hora não aguenta a mão, aquelas mulherezinhas que casavam mal os filhos, que 
não sabiam pôr uma criada em seu lugar, e todas elas com as orelhas cheias de brincos – nenhum, nenhum de ouro! A 
raiva a sufocava. (...)  

(LISPECTOR, Clarice. Feliz Aniversário. In: Laços de Família. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1976, p. 66-67. Fragmento.) 
 

01 
“Ela era a mãe de todos. E como a presilha a sufocasse, ela era a mãe de todos e, impotente à cadeira, desprezava-os.” 
(3º§). Considerando as ideias textuais, é possível inferir que a razão do desprezo da aniversariante era: 
A) Rancor por estar impotente e sem vitalidade. 
B) Espanto por ter sido renegada pelos filhos e netos. 
C) Descontentamento pelo modo como a sua família lhe tratava. 
D) Raiva pelos filhos a considerarem uma criança mimada e dengosa. 
 

02 
No trecho “Como tendo sido tão forte pudera dar à luz aqueles seres opacos, com braços moles e rostos ansiosos? Ela, 
a forte, que casara em hora e tempo devidos com um bom homem a quem, obediente e independente, ela respeitara; 
[...]” (3º§), as ações verbais destacadas denotam: 
A) Fatos habituais. 
B) Hipóteses e suposições. 
C) Incertezas e imprecisões. 
D) Fatos que aconteceram em um passado distante. 
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03 
Considerando o excerto “Incoercível, virou a cabeça e com forca insuspeita cuspiu no chão.” (3º§), podemos afirmar 
que a aniversariante, ao cuspir no chão, expressou: 
A) Revolta em relação à sua família. 
B) Decepção pela vida fracassada que tivera. 
C) Mágoa pelos filhos terem se casado tão mal. 
D) Necessidade de chamar a atenção dos filhos. 
 

04 
Em “Como pudera ela dar à luz aqueles seres risonhos, fracos, sem austeridade?” (3º§), a expressão “austeridade” 
significa: 
A) Êxito; glória. 
B) Domínio; prestígio. 
C) Rigidez; severidade. 
D) Hostilidade; repugnância. 
 

05 
Em “Incoercível, virou a cabeça e com força insuspeita cuspiu no chão.” (3º§), a palavra assinalada pode ser substituída, 
sem prejuízo semântico, por: 
A) Vingativa. 
B) Aborrecida. 
C) Exasperada. 
D) Irreprimível. 
 

06 
“Rodrigo com olhar sonolento e intumescido naquela cabecinha ardente, confusa. Aquele seria um homem.” (3º§) 
Considerando as informações textuais, depreende-se que a expressão “seria um homem” retrata: 
A) Uma pessoa adulta. 
B) Um ser opaco, mole. 
C) Alguém digno e íntegro. 
D) Um ser humano comum. 
 

07 
No segmento “Como?! Como tendo sido tão forte pudera dar à luz aqueles seres opacos, com braços moles e rostos 
ansiosos?” (3º§), o ponto de interrogação, juntamente com o ponto de exclamação, tem como objetivo: 
A) Expressar súplica. 
B) Enfatizar uma pergunta. 
C) Marcar esclarecimentos. 
D) Indicar uma pequena pausa. 
 

08 
Em “– Mamãe, que é isso! – disse baixo, angustiada. – A senhora nunca fez isso!” (4º§), o termo assinalado exprime 
circunstância de: 
A) Tempo. 
B) Negação. 
C) Afirmação. 
D) Intensidade. 
 

09 
No fragmento “Como tendo sido tão forte pudera dar à luz aqueles seres opacos, com braços moles e rostos ansiosos?” 
(3º§), o sinal indicativo de crase foi empregado adequadamente. Tal fato NÃO ocorre em: 
A) À partir daí o rancor gemia em seu peito. 
B) Iremos à festa e, posteriormente, à igreja. 
C) Às vezes a aniversariante se sentia angustiada. 
D) À medida que o tempo passa, a velha fica mais confusa. 
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10 
Considerando o trecho “Mas seu enorme vexame suavizou-se quando ela percebeu que eles abanavam a cabeça como 
se estivessem de acordo que a velha não passava agora de uma criança.” (4º§), é possível afirmar que as palavras 
destacadas expressam ideia, respectivamente, de: 
A) Oposição e tempo. 
B) Contraste e condição. 
C) Explicação e finalidade. 
D) Acrescentamento e escolha. 
 

MATEMÁTICA 
 

11 
Considere que em uma madeireira trabalham cinco lenhadores, igualmente eficientes. Estes lenhadores são capazes 
de preparar 0,15 m³ de madeira para a produção em 3 horas de trabalho. Se essa madeireira quiser obter uma 
capacidade produtiva para 3 m³ de madeira pronta para a produção em 12 horas, de quantos lenhadores igualmente 
eficientes ela precisará ao todo? 
A) 5 lenhadores. 
B) 10 lenhadores. 
C) 20 lenhadores. 
D) 25 lenhadores. 
 

12 
Representantes de uma empresa de vigilância visitou a casa de algumas famílias em um determinado bairro, oferecendo a 
contratação de serviços de instalação de câmeras, cerca elétrica e alarmes. Ao final da visita, a empresa apurou que: 

 cada uma das famílias visitadas contratou pelo menos um dos serviços; 

 16 famílias contrataram o serviço de alarmes; 

 20 famílias escolheram instalar cerca elétrica; 

 15 famílias instalaram câmeras; 

 todas as famílias que contrataram alarme também contrataram cerca elétrica; 

 5 famílias contrataram todos os três serviços; e, 

 8 contrataram apenas a instalação de câmeras. 
Com base nessas informações, pode-se concluir que foram visitadas quantas famílias? 
A) 25 
B) 28 
C) 30 
D) 38 
 

13 
A proposição “se o sinal está verde, então o motorista pode seguir em frente”, sob a perspectiva das relações e regras 
lógicas, é equivalente à qual das apresentadas a seguir? 
A) Se o motorista pode seguir em frente, então o sinal está verde. 
B) Se o sinal está vermelho, então o motorista não pode seguir em frente. 
C) Se o sinal não está verde, então o motorista não pode seguir em frente. 
D) Se o motorista não pode seguir em frente, então o sinal não está verde. 

 
14 
Durante uma audiência em um certo tribunal, um estudante de direito observou e anotou as seguintes proposições: 

 se o réu está sendo acusado, então o juiz é eficiente. 

 o juiz não é eficiente ou o advogado é convincente. 

 o advogado não é convincente. 
Considerando todas as afirmativas apresentadas como verdadeiras, pode-se concluir que: 
A) O juiz é eficiente ou o advogado é convincente. 
B) O réu está sendo acusado e o juiz não é eficiente. 
C) O advogado não é convincente e o juiz é eficiente. 
D) O réu não está sendo acusado e o juiz não é eficiente. 
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15 
Joana e José são irmãos e trabalham como servidores públicos em carreiras de mesma categoria, sendo que Joana já 
atingiu o salário máximo dessa categoria enquanto José acabou de iniciar na carreira. Considere-se que se o salário de 
José sofrer um aumento de 20%, ele atingirá um valor que corresponde a 80% do salário de Joana e que, juntos, os 
salários dos dois irmãos somam a quantia de R$ 16.800,00. De posse dessas informações, é correto afirmar que o salário 
de Joana é maior do que o salário de José em uma quantia compreendida entre: 
A) R$ 3.000,00 e R$ 3.250,00 
B) R$ 3.250,01 e R$ 3.500,00 
C) R$ 3.500,01 e R$ 3.750,00 
D) R$ 3.750,01 e R$ 4.000,00 
 

16 
Considere a seguinte sequência lógica de figuras: 
 

 
 
Mantendo-se este mesmo padrão lógico, qual será a 2.023ª figura? 
 

 
 

A) 

 

 
 

B) 

 

 
 

C) 

 

 
 

D) 

 

 

17 
Gertrudes acabou de ser nomeada como servidora pública no município de Macaíba. Feliz com essa situação, ela decidiu ir 
ao banco renegociar uma dívida antiga, a qual optou por finalizar o pagamento no período de quatro meses. Considere que: 
 no primeiro mês Gertrudes pagará 1/4 da dívida; 

 no segundo mês ela pagará 1/3 do valor que restará depois do pagamento efetuado no primeiro mês; 
 no terceiro mês ela pagará metade do valor que ainda falta após o segundo mês; e, 
 no quarto mês ela pagará o restante da dívida em uma parcela de R$ 350,00. 
De acordo com essas informações, qual é o valor da dívida de Gertrudes com o banco? 
A) R$ 1.400,00 
B) R$ 1.600,00 
C) R$ 1.800,00 
D) R$ 2.000,00 
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18 
Matheus estava conversando em uma roda de amigos, contando histórias e tentando impressioná-los. No decorrer de 
determinado assunto, vendo que estava ficando com sua vaidade afetada, ele decidiu contar uma mentira, afirmando 
que “todas as moças que já namorou são lindas”. De posse dessa afirmação e considerando que seu valor lógico é falso, 
pode-se concluir que Matheus: 
A) Namorou apenas moças feias. 
B) Nunca namorou moça alguma. 
C) Namorou pelo menos uma moça. 
D) Namorou apenas uma moça linda. 
 

19 
O caixa de um guichê rodoviário recebeu, em um dia de serviço, a quantia total de R$ 4.160,00 com venda de passagens. 
Neste guichê, os clientes podem comprar a passagem com dinheiro, ou no cartão, o que gera um aumento de 10% no 
valor da passagem. Considerando que foram vendidas 50 passagens, sendo 3/5 pagas em dinheiro, qual é o valor da 
passagem sem nenhuma taxa? 
A) R$ 80,00 
B) R$ 85,00 
C) R$ 90,00 
D) R$ 72,00 
 

20 
Rafael, preocupado com sua saúde alimentar, decidiu consultar um nutricionista. Durante a consulta, descobriu que 
ingere menos água do que o volume ideal para seu corpo: 3.500 ml. No decorrer da consulta, Rafael informou ao 
nutricionista que, diariamente, bebe um volume x de água e o nutricionista o orientou que aumentasse essa quantidade 
em 1/3, para que consiga consumir 80% do volume de água diário ideal para sua saúde e, depois, retornar para uma 
nova consulta. De posse dessas informações, qual é o volume x de água que Rafael atualmente consome diariamente? 
A) 1.800 ml 
B) 2.100 ml 
C) 2.400 ml 
D) 2.800 ml 

 
INFORMÁTICA 

 
21 
A ULA (Unidade Lógica e Aritmética) é um dos componentes da UCP (Unidade Central de Processamento) que realiza 
operações aritméticas ou lógicas e apresenta também códigos de condição, que indicam situações que podem ocorrer 
durante a operação. Um desses códigos é o overflow, que apresenta como significado: 
A) Resultado da operação nulo.                                                                                                
B) Resultado não pode ser apresentado. 
C) Se o resultado é positivo ou negativo. 
D) “Vai um” na soma e “vem um” na subtração. 
 

22 
“Para minimizar todas as janelas de aplicativos (mas não as janelas do sistema), no Sistema Operacional Windows 10, 
Configuração Local, Idioma Português-Brasil, pode-se utilizar a tecla logotipo Windows (tecla Win) + _____.” Assinale 
a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) I 
B) K 
C) L 
D) M                                                                                                
 

23 
Ao utilizar o Sistema Operacional Windows 10, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, em um computador com 
tela sensível ao toque (touch screen), ao tocar ou passar o dedo a partir da borda interna da tela, na qual a barra de 
tarefas está encaixada, uma ação será executada; assinale-a. 
A) Exibir a central de ações. 
B) Expandir ou diminuir uma seleção. 
C) Exibir a barra de tarefas quando ela está oculta. 
D) Exibir a visão de tarefas de todas as janelas abertas. 
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24 
Dispositivos periféricos são componentes que não estão dentro do computador, mas que fazem com que o computador 
se comunique com o mundo exterior. São classificados em periféricos de entrada, saída e entrada/saída. É considerado 
apenas periférico de entrada: 
A) Joystick. 
B) Multifuncional. 
C) Monitor de LCD. 
D) Projetor de slides.  
 

25 
Na placa-mãe tem-se os barramentos, que são o caminho físico pelo qual os dados são transferidos entre os componentes 
do computador; o barramento só pode receber dados de uma única fonte de cada vez. Há três tipos de barramentos. Assinale 
o INCORRETO. 
A) Dados. 
B) Controle. 
C) Memória. 
D) Endereços. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
26 
De acordo com o Termo de Referência do município de Macaíba/RN, para realização de laudo de vistoria, são impor-
tantíssimas as seguintes informações, EXCETO: 
A) Conclusão. 
B) Características do imóvel. 
C) Dados do imóvel e do proprietário. 
D) Dados da infraestrutura urbana no entorno do imóvel. 
 

27 
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), junto a cada órgão ou entidade executiva de trânsito ou rodoviário 
funcionarão Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARIs, órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento 
dos recursos interpostos contra penalidades por eles impostas. As JARIs têm regimento próprio, observado o disposto 
no inciso VI do Art. 12 da Lei nº 9.503/1997 e apoio administrativo e financeiro do órgão ou entidade junto ao qual 
funcionem. Compete à JARI, EXCETO: 
A) Julgar os recursos interpostos pelos infratores. 
B) Julgar os recursos interpostos sempre pelos proprietários dos veículos. 
C) Solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações complementares relativas 

aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida. 
D) Encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas 

observados nas autuações e apontados em recursos, e que se repitam sistematicamente. 
 
28 
A ordem e a limpeza no ambiente do trabalho são responsabilidades da empresa e de todos os seus funcionários e não 
somente da equipe de limpeza. Cada empregado é responsável por manter limpo e ordenado seu ambiente de trabalho, 
de modo que cada equipamento ou ferramenta de trabalho esteja no seu devido lugar, não havendo sujeiras nem 
materiais espalhados no local. A falta de ordem cria, com frequência, EXCETO: 
A) Aumento das doenças profissionais. 
B) Aumento dos acidentes de trabalho. 
C) Relaxamento dos hábitos de higiene pessoal. 
D) Seletivo rendimento da produtividade, seja para mais ou para menos. 
 

29 
De acordo com a Lei nº 149/1983, Código de Obras do município de Macaíba/RN, ficam dispensadas de apresentação 
do projeto, contudo, sujeitas à concessão de licenças, as construções de edificações destinadas à habilitação, assim 
como as pequenas reformas, desde que apresentem área de construção igual ou inferior a: 
A) 60 m²  
B) 70 m²  
C) 75 m² 
D) 80 m² 
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30 
“De acordo com os limites de tolerância para ruídos de impacto, as atividades ou operações que exponham os traba-
lhadores, sem proteção adequada, a níveis de ruído de impacto superiores a _______ dB(linear), medidos no circuito 
de resposta para impacto, ou superiores a _______ dB(C), medidos no circuito de resposta rápida (FAST), oferecerão 
risco grave e iminente.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) 110 / 100 
B) 120 / 120 
C) 130 / 110 
D) 140 / 130 
 

31 
As instalações para extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e 
líquidos combustíveis devem ser projetadas considerando os aspectos de segurança, saúde e meio ambiente que 
impactem sobre a integridade física dos trabalhadores previstos nas Normas Regulamentadoras, normas técnicas 
nacionais e na ausência ou omissão destas, nas normas internacionais, convenções e acordos coletivos, bem como nas 
demais regulamentações pertinentes em vigor. No processo de transferência, enchimentos de recipientes, ou de 
tanques devem ser definidas em projeto as medidas preventivas para: 
A) Controlar o acúmulo de eletricidade estática. 
B) Controlar a descarga de eletricidade cinética. 
C) Controlar a geração de eletricidade dinâmica. 
D) Consolidar a emissão de vapores e gases inflamáveis. 
 

32 
Conforme a Lei Complementar nº 01/2008 do município de Macaíba/RN (Plano Diretor Participativo), a área de interesse 
habitacional é aquela ocupada por população de baixa renda ou área não edificada, subutilizada e não utilizada, necessária à 
implantação de programas habitacionais para a população de baixa renda ou destinados à regularização fundiária nos casos de 
interesse público. “As áreas de interesse habitacional serão definidas através de regulamentação do(a) ___________________ 
proposta pelo órgão municipal de planejamento urbano e ambiental do município.” Assinale a alternativa que completa 
corretamente a afirmativa anterior. 
A) Câmara Municipal 
B) Poder Executivo Municipal 
C) Secretário Municipal de Obras 
D) Secretário Municipal de Infraestrutura 
 

33 
“Segundo o Plano Diretor Participativo do município de Macaíba/RN, as Áreas Especiais de Interesse Social (AEIS) são definidas 
pelas características socioeconômica e cultural da população e pelos atributos morfológicos dos assentamentos e se consti-
tuem das áreas que abrigam população com renda predominante de até ___________ salários mínimos, situadas em terrenos 
públicos ou particulares, destinadas à produção, manutenção e recuperação de habitações ou regularização do solo urbano.” 
Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) três 
B) três e meio 
C) quatro 
D) quatro e meio 
 

34 
A Lei Complementar nº 02/2013 (Código de Posturas) do município de Macaíba/RN estabelece que seja proibido ao 
vendedor ambulante ou eventual, sob pena de multa, sem prejuízo de outras estabelecidas pela legislação municipal, 
praticar as seguintes atividades, EXCETO:  
A) Comercializar qualquer produto fora dos padrões do INMETRO. 
B) Impedir ou dificultar o trânsito nas vias públicas ou outros logradouros.  
C) Estacionar nas vias públicas ou outros logradouros, fora dos locais previamente determinados pela Prefeitura.  
D) Vender objetos ou mercadorias que, a juízo do órgão competente, sejam ilícitos, contrários à moral e aos bons costumes, 

ou possam oferecer dano à coletividade. 
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35 
Conforme a legislação do município de Macaíba/RN, a inobservância das normas contidas no Código de Obras e no 
Código de Posturas e demais normas da legislação em vigor pertinente sujeita o infrator às penalidades previstas. As 
penalidades são aplicadas pela autoridade competente e têm natureza pecuniária, de obrigação de fazer ou de não 
fazer, além de limitação de direitos, assim distribuídos, EXCETO:  
A) Multa. 
B) Notificação verbal. 
C) Cassação de licença. 
D) Apreensão de materiais e equipamentos. 
 

36 
Conforme a legislação do munícipio de Macaíba/RN, os terrenos da zona urbana serão fechados em muros rebocados 
e caiados ou com grades de ferro ou madeira, assentados sobre alvenaria, devendo, em qualquer caso, ter uma altura 
mínima de um metro e oitenta centímetros, se excetuando aos condomínios fechados de terrenos. Sobre como os 
terrenos rurais poderão ser fechados, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Cercas de arame farpado com, no mínimo, 1,50 m de altura. 
(     ) Cercas vivas de espécies vegetais adequadas e resistentes. 
(     ) Telas de fios metálicos com altura mínima de 1,50 m.  
(     ) Cerca elétrica tramada com, no mínimo, 1,80 m de altura. 
A sequência está correta em 
A) F, F, F, V. 
B) V, V, F, F. 
C) V, V, V, F. 
D) V, V, V, V. 
 

37 
No exercício do poder de polícia, pode o município de Macaíba/RN, através do seu órgão competente e técnico habilitado, 
fiscalizar, notificar, multar, lavrar auto de infração, embargar, interditar e demolir obras em desacordo com as normas 
vigentes e demais normas pertinentes, além de apreender materiais, equipamentos, documentos, ferramentas e quaisquer 
outros meios de produção ou instrumentos utilizados em construções ou atividades irregulares, bem como materiais e 
equipamentos que possam constituir prova material de irregularidade, observados os limites da lei específica. Cabe aos 
técnicos, responsáveis pela fiscalização, no exercício do seu poder de polícia, sem prejuízo de outras atribuições específicas, 
EXCETO: 
A) Requisitar apoio policial, quando necessário.  
B) Verificar o funcionamento das atividades de qualquer natureza. 
C) Registrar as etapas de execução das obras e/ou serviços licenciados e não licenciados.  
D) Verificar se a execução das obras e/ou serviços está sendo desenvolvida de acordo com o projeto aprovado.  
 

38 
De acordo com a Lei nº 1.222/2005 (Lei de Parcelamento do Solo do município de Macaíba/RN), entende-se por 
parcelamento do solo o ato que, mediante licenciamento prévio da Prefeitura Municipal ou por sua determinação, se 
efetive a divisão da terra em unidades juridicamente independentes e individualizadas, de caráter público ou particular, 
obrigatoriamente integradas à estrutura urbana e à rede de serviços públicos existentes ou projetados no município. 
De acordo com os conceitos da referida Lei, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Desdobro: utilização de parte de área de um lote para a formação de um ou mais novos lotes. 
(     ) Desmembramento: repartição de um lote para formar novos lotes, com aproveitamento sem qualquer alteração ou 

acréscimo, do sistema viário existente, ou subdivisão de um lote em parcelas para incorporação a lotes adjacentes. 
(     ) Loteamento: segmentação de quadras resultante de arruamento em curso de aprovação, em lotes destinados à 

edificação, tendo todos eles, obrigatoriamente, testada para logradouros ou vias públicas. 
(     ) Anexação: junção de três ou mais lotes, ou parcelas de lotes adjacentes, para constituir um único imóvel. 
A sequência está correta em 
A) F, F, F, V. 
B) V, V, F, F. 
C) V, V, V, F. 
D) F, F, V, V. 
 
 



CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA DE MACAÍBA/RN 

CARGO: FISCAL DE POSTURA 
    TIPO 1 – BRANCA 

- 10 - 
♣ 

39 
Observe a figura a seguir: 
 

 
 

De acordo com as informações, a linha tracejada X representa: 
A) Alinhamento de via. 
B) Faixa livre do passeio público. 
C) Rampa exclusiva para cadeirantes. 
D) Tubulação de esgoto que passará na calçada. 

 
40 
Para a execução de memorial descritivo de loteamentos, o município de Macaíba/RN dispõe de Termo de Referência 
para tal fim. De acordo com o termo, na descrição da área de influência, para a infraestrutura urbana e serviços, é 
necessária a seguinte informação: 
A) Croqui evidenciando o norte do terreno. 
B) Se o local dispõe de rede de abastecimento de água. 
C) Conflitos com alagamentos e localização em relação aos cursos d’água próximos. 
D) Atividades existentes no entorno do empreendimento com ênfase para os imóveis contíguos. 
 

41 
No município de Macaíba/RN, as zonas especiais de interesse industrial são áreas destinadas à produção industrial do 
município, ao desenvolvimento de sua matriz econômica e à fixação de suas unidades produtivas, como geradoras de 
expressiva parcela do produto interno bruto do município, conforme mapa específico, assim definido: distrito industrial DIM 
I; DIM II; e, DIM III. Será permitido uso residencial unifamiliar ou multifamiliar nas zonas citadas, desde que submetido ao: 
A) PCA – Plano de Controle Ambiental. 
B) EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança. 
C) RIMA – Relatório de Impacto de Meio Ambiente. 
D) PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada. 
 

42 
O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
que têm como finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e 
licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema 
viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Compõem o Sistema 
Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades, EXCETO: 
A) Polícia Civil. 
B) Polícia Militar. 
C) Polícia Rodoviária Federal. 
D) COTRAN – Conselho Nacional de Trânsito. 
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43 
O Princípio da Impessoalidade, no texto constitucional, no que toca ao termo impessoalidade, constitui uma surpresa 
para os estudiosos, que não empregavam em seus trabalhos. Impessoal é “o que não pertence a uma pessoa em 
especial”, ou seja, aquilo que pode ser voltado especialmente a determinadas pessoas. O Princípio objetiva a igualdade 
de tratamento que a Administração deve dispensar aos administrativos que se encontrem em idêntica situação jurídica. 
Nesse ponto, representa uma faceta do Princípio da: 
A) Isonomia. 
B) Oligarquia. 
C) Obediência. 
D) Fraternidade. 
 

44 
Segundo o Código de Obras do município de Macaíba/RN, construção, reforma ou adaptação de prédios para uso 
industrial somente será permitida em áreas previamente aprovadas pela Prefeitura Municipal. Caso o município não 
possua estudo específico que diga respeito à localização de indústrias, deverá ser observada a localização proposta no 
projeto apresentado e sua compatibilidade com o uso predominante da área. As edificações de uso industrial deverão 
atender, além das demais disposições do Código que lhes forem aplicáveis, EXCETO: 
A) Afastamento mínimo de 3 m das divisas laterais. 
B) Depósitos de combustíveis locais adequadamente preparados. 
C) Afastamento mínimo de 3 m de divisa frontal, sendo permitido neste espaço o pátio de estacionamento. 
D) Fontes de calor ou dispositivos onde se concentram as mesmas, convenientemente dotadas de isolamento térmico e 

afastadas pelo menos 0,50 m das paredes. 
 

45 
“De acordo com os limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente, a exposição do trabalhador a 115 dB pode 
ter máxima exposição diária permissível de ____ minutos.” Assinale a alternativa que completa corretamente a 
afirmativa anterior. 
A) 7 
B) 8 
C) 9 
D) 10 
 

46 
A política ambiental do município de Macaíba/RN, respeitadas as competências da União e do Estado, tem por objeto 
a conservação e a recuperação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida dos habitantes da cidade. De 
acordo com os conceitos da legislação ambiental municipal, assinale a alternativa correta. 
A) Degradação da qualidade ambiental: manutenção constante das características do meio ambiente.  
B) Agente poluidor: pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, responsável sempre, diretamente, por atividades 

causadoras de degradação ambiental. 
C) Poluição: a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, lance materiais 

ou energia de acordo com os padrões ambientais estabelecidos. 
D) Meio ambiente: conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química, biológica, social, cultural 

e política, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.  
 

47 
O grande fundamento do Princípio da Proporcionalidade é o excesso de poder, e o fim a que se destina é exatamente 
o de conter atos, decisões e condutas de agentes públicos que ultrapassem os limites adequados, com vistas ao objetivo 
colimado pela administração ou, até mesmo, pelos poderes representativos do Estado. Significa que o poder público, 
quando intervém nas atividades sob seu controle, deve atuar porque a situação reclama realmente a intervenção, e 
esta deve se processar com equilíbrio, sem excessos e, proporcionalmente, ao fim a ser atingido. Para que a conduta 
estatal observe o Princípio da Proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento, que são: 
A) Razão; inadequação; e, fundamentação. 
B) Inadequação; proporcionalidade em sentido escrito; e, razão. 
C) Adequação; exigibilidade; e, proporcionalidade em sentido escrito. 
D) Fundamentação; adequação; e, proporcionalidade em sentido figurado. 
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48 
O Princípio da Legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da administração. Significa que toda e 
qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita. Tal postulado, consagrado 
após séculos de evolução política, tem por origem mais próxima a criação do Estado de Direito, ou seja, o Estado que: 
A) Edita suas leis por medidas provisórias. 
B) Deve respeitar as próprias leis que edita. 
C) Promulga as leis de acordo com a vontade do poder judiciário e do Ministério Público. 
D) Propõe a lei de acordo com a fiscalização externa, ou seja, os Tribunais de Contas da União e dos Estados. 
 

49 
“Impõe que o administrador público não dispense os preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta. Deve 
não só averiguar os critérios de convivência, oportunidade e justiça em suas ações, mas também distinguir o que é 
honesto do que é desonesto. Acrescenta-se que tal forma de conduta deve existir não somente nas relações entre a 
administração e os administrados, em geral, como também internamente, ou seja, na relação entre a administração e 
os agentes públicos que a integram.” Trata-se do Princípio da: 
A) Eficiência. 
B) Autotutela. 
C) Publicidade. 
D) Moralidade. 
 

50 
Conforme o Termo de Referência para a elaboração de memorial descritivo de loteamentos do município de Macaíba/RN, na 
descrição do empreendimento, são necessárias que se contenham as seguintes informações, EXCETO: 
A) Localização e descrição do terreno. 
B) Existência de áreas protegidas no entorno. 
C) Destinação das águas pluviais e da água servida. 
D) Enumeração e descrição de todos os lotes do empreendimento. 
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INSTRUÇÕES 

 
É facultativo o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso candidatos. 

 
1. Somente é permitido usar caneta esferográfica de tinta azul ou preta de corpo transparente.  
2. Terá suas provas anuladas e será automaticamente ELIMINADO do Concurso Público o candidato que, durante a 

realização da prova: retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização; for surpreendido 
dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua 
realização; utilizar-se de régua de cálculo, livros, máquinas de calcular e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou 
impressos que não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/ou pagers e/ou se comunicar com outro 
candidato; não permitir a coleta de sua assinatura ou impressão digital; for surpreendido portando ou fazendo uso de 
aparelho celular e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, mesmo que o aparelho esteja 
desligado; bem como se recursar a observar/cumprir quaisquer dos procedimentos de segurança em saúde que vierem a 
ser estabelecidos em razão da pandemia de Covid-19. 

3. A prova objetiva terá a duração de 4 (quatro) horas, incluído o tempo de marcação na Folha de Respostas 
(Gabarito). Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização da prova em razão 
do afastamento de candidatos da sala de aplicação da prova. 

4. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, a Consulplan poderá, a seu critério, coletar 
impressões digitais dos candidatos, bem como utilizar detectores de metais. 

5. O caderno de questões consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha. Ao receber o material de realização 
das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de questões contém o número de itens 
correspondente ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes na Folha de Respostas 
(Gabarito) que lhe foi fornecida estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto 
ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A, B, C e D) e sendo 
apenas uma única resposta correta. 

7. Verifique se o TIPO/COR deste caderno de questões coincide com o registrado no rodapé de cada página do 
caderno de questões, assim como com o TIPO/COR registrado na Folha de Respostas (Gabarito). Caso contrário, 
notifique imediatamente o Fiscal de Aplicação para que sejam tomadas as devidas providências. 

8. No dia da realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou 
pelas autoridades presentes, informações referentes aos seus conteúdos e/ou critérios de avaliação, sendo dever 
do candidato estar ciente das normas contidas no Edital. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de Gabarito) em qualquer meio. 
10. O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas (Gabarito) e deixar definitivamente o local de realização da 

prova objetiva somente após decorridas, no mínimo, 2 (duas) horas do seu início; porém, não poderá levar o 
caderno de questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas. O candidato só poderá levar o caderno de 
questões após transcorridas, no mínimo, 3h30min (três horas e trinta minutos) do início da aplicação das provas, ou 
seja, nos 30 (trinta) minutos finais da prova. O candidato deverá, obrigatoriamente, devolver ao Fiscal de Aplicação 
a sua Folha de Respostas (Gabarito), devidamente preenchida e assinada. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local 
de aplicação antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e 
testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e, ainda pelo Coordenador da Unidade de 
provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso Público. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 
- O gabarito preliminar e o caderno de questões serão divulgados 1 (um) dia após a aplicação da prova objetiva, no 
endereço eletrônico www.consulplan.net. 
- Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à Consulplan, no prazo de 2 (dois) dias úteis da publicação 
das decisões objetos dos recursos, contra as questões da prova objetiva, bem como do gabarito preliminar. 
- É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos dos recursos nos 
endereços eletrônicos www.consulplan.net e www.macaiba.rn.gov.br, sob pena de perda do prazo recursal. Os recursos 
deverão ser protocolados em requerimento próprio, através de link disponível no endereço eletrônico www.consulplan.net. 




