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2003 - AGENTE FISCAL 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  NOME DO CANDIDATO 

   ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha; 
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova. 

02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no 
local especificado. 

03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul. 

04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído. 
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 

Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de 
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta. 

06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo; 
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos; 
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal; 
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio 

de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação; 

e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, 
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de 
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo; 

f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o 
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (Os 
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o 
período de permanência dos candidatos no local de prova); 

g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões; 
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO; 
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o Regulamento; 
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, 

executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas; 
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal. 

07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno 
de questões não serão levados em conta. 

08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença. 
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas. 
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões. 
 

  

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
               

17 de março de 2018 
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PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 
Leia o texto de Millôr Fernandes para responder à questão: 
 
Abriu a porta e viu o amigo que há tanto não via. Estranhou apenas que ele, amigo, viesse acompanhado de um cão. O 
cão não muito grande mas bastante forte, de raça indefinida, saltitante e com um ar alegremente agressivo. Abriu a porta 
e cumprimentou o amigo, com toda efusão. “Quanto tempo!”. O cão aproveitou as saudações, se embarafustou casa 
adentro e logo o barulho na cozinha demonstrava que ele tinha quebrado alguma coisa. 
O dono da casa encompridou um pouco as orelhas, o amigo visitante fez um ar de que a coisa não era com ele. “Ora, veja 
você, a última vez que nos vimos foi...” “Não, foi depois, na...” “E você, casou também?” O cão passou pela sala, o tempo 
passou pela conversa, o cão entrou pelo quarto e novo barulho de coisa quebrada. Houve um sorriso amarelo por parte do 
dono da casa, mas perfeita indiferença por parte do visitante. “Quem morreu definitivamente foi o tio... você se lembra 
dele?” “Lembro, ora, era o que mais... não?” 
O cão saltou sobre um móvel, derrubou o abajur, logo trepou com as patas sujas no sofá (o tempo passando) e deixou lá 
as marcas digitais de sua animalidade. Os dois amigos, tensos, agora preferiam não tomar conhecimento do dogue. E, por 
fim, o visitante se foi. Se despediu, efusivo como chegara, e se foi. Se foi. 
Mas ainda ia indo, quando o dono da casa perguntou: “Não vai levar o seu cão?” “Cão? Cão? Cão? Ah, não! Não é meu, 
não. Quando eu entrei, ele entrou naturalmente comigo e eu pensei que fosse seu. Não é seu, não?” 
Moral: Quando notamos certos defeitos nos amigos, devemos sempre ter uma conversa esclarecedora. 
 
Analise as afirmativas a respeito do texto, julgando-as (C) para certas ou (E) para erradas: 
 
(   ) Segundo o autor, é necessário haver sempre, entre os amigos, uma conversa esclarecedora; 
(   ) “. Estranhou apenas que ele, amigo, viesse acompanhado de um cão” – O verbo destacado está no pretérito perfeito 

do indicativo; 
(   ) “O cão saltou sobre um móvel, ...” – O verbo está na voz ativa; 
(   ) “... saltitante e com um ar alegremente agressivo, ...” – O termo destacado é um adjetivo. 
 
A sequência correta de cima para baixo é: 
 
A) C, E, C, E; 
B) C, E, C, C; 
C) E, C, E, C; 
D) E, E, C, C. 
 
QUESTÃO 02 
Faça a análise linguística das seguintes frases: 
 
I. Terminado o discurso, dirigiu-se ao hotel; 
II. Todas as folhas do contrato eram para mim ler; 
III. Tenho-o visto entrar e sair do prédio; 
IV. Ela era as preocupações do pai. 
 
Assinale a opção correta: 
 
A) O item I apresenta erro na colocação pronominal, deveria haver uma próclise e não uma ênclise do pronome “se”; 
B) O item II está gramaticalmente correto quanto à concordância e a regência verbal; 
C) O item III apresenta erro de colocação pronominal e regência verbal; 
D) O item IV apresenta concordância verbal correta, segundo as regras da Gramática Normativa. 
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QUESTÃO 03 
O poema de Bráulio Bessa servirá de base para a questão: 
 
Sobre o amor 
Ninguém pode escolher a quem se ama 
é o amor quem lhe escolhe e diz vá lá 
não existe uma regra certa pra se amar 
Deus que escreve e que dirige toda trama 
um roteiro escrito com comédia e drama 
e ninguém sabe como o filme vai findar 
não se avexe, deixe o amor lhe carregar 
pois se existe um fato que eu acredito 
É que na vida todo amor é bonito 
feio mesmo, é viver e não amar! 
 
Analise as afirmativas sobre o texto: 
 
I. Segundo o eu lírico, no amor há regras fixas e pré-definidas; 
II. Aparece uma antítese nos dois últimos versos do poema; 
III. As palavras “ninguém” e “comédia” são acentuadas pela mesma regra gramatical; 
IV. “não se avexe, deixe o amor lhe carregar”. – O sinônimo para a palavra destacada é “apresse”. 
 
São verdadeiras as afirmativas: 
 
A) I e IV, apenas; 
B) II e IV, apenas; 
C) I e II, apenas; 
D) II e III, apenas. 
 
QUESTÃO 04 
As frases de Mia Couto foram alteradas. Marque a opção em que a pontuação do texto está de acordo com a Gramática 
Normativa: 
 
A) “[...] Devia era logo de manhã, passar um sonho pelo rosto. É isso que impede o tempo e atrasa, a ruga. [...]”; 
B) “A maior desgraça de uma nação pobre é que em vez de produzir riqueza, produz ricos.”; 
C) “O importante não é, a casa onde moramos. Mas onde, em nós a casa mora.”; 
D) “Sou feliz só por preguiça. A infelicidade, dá uma trabalheira pior que a doença: é preciso entrar e sair dela.” 
 
QUESTÃO 05 
Observe os conceitos gramaticais e assinale a afirmativa correta: 
 
A) As palavras delicadeza, baroneza e destreza são escritas com z; 
B) A palavra “infelicidade” é formada por derivação parassintética; 
C) As palavras “censo” e “senso” são consideradas homônimas homófonas; 
D) As palavras desleixo, enxer e enxada são escritas com x. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2003 - AGENTE FISCAL 
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE-CE 001/2018 

3 de 7 

CONHECIMENTOS SOBRE O MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE-CE 
 
QUESTÃO 06 
São os verdadeiros fundadores de Solonópole: 
 
A) Major Simeão, Ana Rosa Maciel Pinheiro e Francisco Pinheiro Landim; 
B) Raimundo Girão, Cristovão Soares de Carvalho, Paulo Montes; 
C) Manuel Pinheiro Lagos, Rita Francisca das Dores Pinheiro, Major Simeão; 
D) Joaquim da Cunha Freire, Lafaiete Rodrigues Pereira, José Júlio Barros. 
 
QUESTÃO 07 
São homenagens feitas ao município de Solonópole, exceto: 
 
A) Rua Solonópole, denominação encontrada na carta de Guarulhos (SP), Quadra Z1, Parque Uirapuru; 
B) Rua Solonópole dá nome a uma via localizada no distrito de Quixeramobim; 
C) Soneto: Minha cidade natal, de Francisco Dantas Pinheiro, do livro: Sonetos em bodas de prata de 1997; 
D) Soneto “Solonópolis”, de Adauto Gondim (Anuário do Ceará: 1960-1961.Waldery Uchôa, pg459). 
 
QUESTÃO 08 
Complete a lacuna: 
A (O) _______ no dia 23 de março de 1976, enviou a Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 1/76, criando a bandeira do 
município. 
 
A) Prefeita Maria Suelly Nogueira Pinheiro; 
B) Pe. Francisco Pinheiro Landim; 
C) Ana Rosa Maciel Pinheiro; 
D) Dep. Francisco Pinheiro Landim. 
 
QUESTÃO 09 
Sobre a Associação do Circuito Operário, analise os itens abaixo: 
 
I. Esta associação teve vida em Solonópole a 15 de outubro de 1933, cuja reunião inicial aconteceu às 13horas quando 

foi eleita a primeira diretoria da entidade; 
II. A Vila de São José, formada por 12 casas populares, como construção mais nova que se alinhou à vila de São Vicente 

pela parte de cima, com endereço na Av. Cachoeira do Riacho Sangue, hoje, assim denominada, e subordinava-se à 
Associação que a construiu; 

III. Dos inquilinos não era cobrada taxa em dinheiro e sim em serviços prestados; 
IV. A Associação dispunha da sede própria, antigo Salão de São Vicente, que se localizava na Rua Cel. José Cavalcante 

Pinheiro. 
 
Marque a alternativa correta: 
 
A) Somente os itens I e III estão corretos; 
B) Somente os itens I, II e IV estão corretos; 
C) Somente os itens I e IV estão corretos; 
D) Somente os itens II, III e IV estão corretos. 
 
QUESTÃO 10 
De acordo com o Art 6º da Lei Orgânica do Município de Solonópole, promulgada pela Câmara Municipal em 1898, compete 
ao Município, exceto: 
 
A) Legislar sobre assunto de interesse local; 
B) Instituir e arrecadar tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, com obrigatoriedade de prestar contas 

e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; 
C) Organizar e prestar, diretamente ou sob o regime da concessão ou permissão entre outros, os seguintes serviços; 
D) Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 11 
Sobre as atribuições do Agente Fiscal na Fiscalização de 
Obras de Construção Civil marque V para verdadeiro e F 
para falso: 
 
(   ) Fiscalizar as obras públicas e particulares, concluídas 

ou em andamento, abrangendo também demolições, 
terraplenagens, parcelamento do solo, a colocação de 
tapumes, andaimes, telas, plataformas de proteção e 
as condições de segurança das edificações; 

(   ) Emitir notificações, lavrar autos de infração e expedir 
multas aos infratores da legislação urbanística 
municipal; 

(   ) Realizar vistoria para a expedição de “Habite-se” das 
edificações novas ou reformadas; 

(   ) Orientar as pessoas e os profissionais quanto ao 
cumprimento da legislação. 

 
Marque a alternativa que corresponda a sequência correta 
de cima para baixo: 
 
A) V, V, F, V; 
B) F, F, V. F; 
C) V, V, V, V; 
D) F, V, V, V. 
 
QUESTÃO 12 
Principais objetivos do zoneamento, exceto: 
 
A) Controle do crescimento humano; 
B) Proteção de áreas inadequadas à ocupação humana; 
C) Controle do trafego; 
D) Maximização dos conflitos entre usos e atividades. 
 
QUESTÃO 13 
São conhecimentos básicos necessários ao desempenho 
da função de Agente Fiscal, exceto: 
 
A) Conhecer a legislação urbanística municipal e manter-

se atualizado em relação à mesma; 
B) Observar as normas e medidas de segurança do 

trabalho (uso de EPI); 
C) Ter desenvoltura para trabalhos manuais, informática e 

compreender e falar bem três idiomas; 
D) Ter conhecimento básicos de leitura de projetos e 

noções de construção civil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 14 
Deverão ser fiscalizados todos os serviços e obras públicas 
e particulares, concluídas ou em andamento, abrangendo 
também demolições, terraplenagens, parcelamento do 
solo, a colocação de tapumes, andaimes, telas, 
plataformas de proteção e as condições de segurança das 
edificações. Durante a ação fiscalizadora de obras de 
construção civil deve-se verificar, marque V para 
verdadeiro e F para falso: 
 
(   ) Presença do Alvará de Construção; 
(   ) Placa da obra; 
(   ) Conferir se as caixas “NON AEDIFICANDI” estão 

sendo respeitadas; 
(   ) Conferir se a obra está sendo executada de acordo 

com os projetos aprovado e respeitando os índices e 
parâmetros urbanísticos municipais. 

 
Marque a alternativa que corresponde a sequência correta 
de cima para baixo: 
 
A) V, V, V, V; 
B) F, V, V, V; 
C) F, F, V, V; 
D) V, F, V, V. 
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QUESTÃO 15 
Sobre as premissas a serem observadas pelos Agentes 
Fiscais no desempenho da fiscalização, relacione as 
colunas: 
 
(1) Publicização; 
(2) Desempenho; 
(3) Imparcialidade; 
(4) Otimização; 
(5) Atualização. 
 
(   ) Uma vez que a legislação municipal está em 

permanente atualização, a fiscalização deve ser 
continuamente atualizada e adaptada às novas 
situações, mediante capacitação, em busca da 
excelência em suas ações e do pleno cumprimento da 
sua missão; 

(   ) A estrutura de fiscalização do Município deve planejar 
e executar suas ações racionalizando os recursos 
humanos e materiais disponíveis, utilizando-se de 
parcerias, cooperações ou convênios com outros 
órgãos públicos e apoiando-se nas estruturas de 
fiscalização neles existentes, por meio das quais se 
buscará promover a extensão e a integração da 
fiscalização sobre todo o território de sua jurisdição; 

(   ) A fiscalização deve ser voltada prioritariamente para 
a verificação factual dos aspectos relacionados ao 
cumprimento da legislação municipal, adentrando-se 
em aspectos qualitativos da atividade fiscalizada 
somente quando isto for necessário à caracterização 
da infração; 

(   ) Na ação fiscalizatória deve-se congregar eficiência e 
eficácia, assegurando a confiabilidade dos dados 
coletados, com vistas à cobertura territorial, precisão 
e à obtenção de melhores resultados; 

(   ) Os agentes de fiscalização devem promover a 
notoriedade das ações fiscalizatórias voltadas à 
valorização das boas práticas profissionais, baseadas 
nos princípios éticos, em prol da sociedade, visando à 
segurança, a qualidade de vida e a preservação do 
meio ambiente e da cultura. 

 
Marque a alternativa que corresponde a sequência correta 
de cima para baixo: 
 
A) 3, 2, 1, 4, 5; 
B) 1, 2, 3, 4, 5; 
C) 5, 4, 3, 2, 1; 
D) 4, 5, 3, 1, 2. 
 
QUESTÃO 16 
Quais penalidades acontecem decorrentes de 
irregularidades que o fiscal de obras e postura, nota 
durante a fiscalização? 
 
A) Embargo e Multa; 
B) Notificação de interdição; 
C) Notificação ao mestre de obra; 
D) Notificação a todos os operários e ao proprietário. 

QUESTÃO 17 
É necessário ter licença da Prefeitura para: 
 
A) Criação de legislação nova que beneficie os maiores 

construtores; 
B) Demolição de casas, garagem; 
C) Depositar lixo na rua; 
D) Instalação de móveis projetados. 
 
QUESTÃO 18 
Das opções abaixo escolha a proposição que não é 
considerada infração: 
 
A) Paralisação da obra por falta de engenheiro; 
B) Responsável técnico; 
C) Habite-se; 
D) Falta de alvará de licença. 
 
QUESTÃO 19 
Complete a lacuna: 
_______ é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador 
uma situação independente de qualquer atividade estatal 
específica, relativa ao contribuinte. 
 
A) Imposto; 
B) Alvará; 
C) Licenciamento; 
D) Taxa de coleta. 
 
QUESTÃO 20 
De acordo com o Art. 82, a Lei relativa à Contribuição de 
Melhoria observa a publicação prévia dos seguintes 
elementos, exceto: 
 
A) Memorial descritivo do projeto; 
B) Orçamento do custo da obra; 
C) Delimitação da zona beneficiada; 
D) Orçamento de gastos extras. 
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QUESTÃO 21 
A clareza deve ser a qualidade básica de todo o texto 
oficial, buscando possibilitar imediata compreensão pelo 
leitor, o documento a ser escrito deve obedecer alguns 
pré-requisitos básicos. Sobre esses pré-requisitos, 
relacione as colunas: 
 
(1) Abertura; 
(2) Estrutura; 
(3) Encaminhamento. 
 
(   ) Frase direta sobre o assunto, de forma que o leitor, 

após ler o primeiro parágrafo, tenha o conhecimento 
do assunto; 

(   ) Desenvolve a abertura e traz os detalhes necessários, 
disponibilizados pela ordem de importância, 
magnitude, interesse ou urgência; 

(   ) A aparência do documento é de fundamental 
importância na exposição de uma mensagem. 
Portanto, devem-se usar parágrafos e frases curtas 
com uma só ideia central e palavras de uso corrente 
com verbos na ativa. 

 
Marque a alternativa que corresponde a sequência correta 
de cima para baixo: 
 
A) 1, 2, 3; 
B) 3, 2, 1; 
C) 2, 1, 3; 
D) 3, 1, 2. 
 
QUESTÃO 22 
Sobre o endereçamento das correspondências, analise os 
itens abaixo: 
 
I. O endereçamento é feito com a transcrição do nome 

completo do destinatário e seu endereço (rua, 
número, Código de Endereçamento Postal (CEP), 
Cidade e sigla do Estado, (UF); 

II. Na frente do envelope deve constar o nome completo 
do remetente e seu endereço; 

III. Quando se tratar de destinatários residentes fora do 
Brasil, devem ser obedecidas as normas de 
endereçamento do país de destino, incluindo-se, após 
o código da cidade, o nome do país, em português. O 
restante do endereço é escrito na língua estrangeira 
correspondente; 

IV. No verso do envelope escreve o destinatário e na 
frente o remetente. 

 
Estão corretas: 
 
A) Somente as alternativas I e III; 
B) Somente as alternativas I e II; 
C) Somente a alternativa IV; 
D) Somente a alternativa III e IV. 
 
 
 

QUESTÃO 23 
Sobre o oficio circular, assinale a alternativa incorreta: 
 
A) Obedece aos mesmos critérios e padrões do ofício; 
B) É utilizado quando vários assuntos são transmitidos 

simultaneamente para um mesmo destinatário; 
C) O ofício circular é assinado e numerado apenas uma 

vez, e seus destinatários podem ser identificados em 
grupos afins ou isoladamente; 

D) O ofício circular terá um original assinado para constar 
do arquivo; e as vias a serem encaminhadas terão no 
local da assinatura a expressão “original assinado” 
grafada em vermelho. 

 
QUESTÃO 24 
Sobre as regras básicas de comportamento no ambiente 
de trabalho, analise os itens abaixo: 
 
I. Bata nas portas antes de entrar. Essa regra é 

importante para manter e preservar a privacidade de 
cada um. Não importa o nível de intimidade que possui 
com determinado colega ou se a porta se encontra 
entreaberta, dê uma batidinha antes de entrar; 

II. Tenha atenção ao uso do celular na empresa. Se ele 
tocar, prefira atendê-lo no lado de fora ou em um lugar 
mais privado. E cuidado com os toques chamativos e 
altos demais, que podem acabar atrapalhando o 
trabalho de algum colega; 

III. Seja simpático e cumprimente desde o porteiro ao 
chefe. Utilize frases como “bom dia!”, “como foi o final 
de semana?” ou “tudo bem?” para quebrar o gelo. 

 
Estão corretos: 
 
A) Somente os itens I e II; 
B) Os itens I, II e III; 
C) Somente os itens II e III; 
D) Somente o item III. 
 
QUESTÃO 25 
É característica indispensável aos profissionais que atuam 
com atendimento ao público interno e externo: 
 
A) Empatia; 
B) Apatia; 
C) Letargia; 
D) Desídia. 
 
QUESTÃO 26 
Um bom comportamento profissional em relação ao 
atendimento público externo, torna o serviço: 
 
A) Frio; 
B) Amorfo; 
C) Desinteressado; 
D) Amistoso. 
 
 
 



2003 - AGENTE FISCAL 
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE-CE 001/2018 

7 de 7 

QUESTÃO 27 
Sobre o controle de estoque, marque V para verdadeiro e 
F para falso: 
 
(   ) O controle de estoque é usado para mostrar a 

quantidade de produtos que a empresa tem, bem 
como a variedade de produtos disponíveis para venda 
ou para uso na prestação de serviços ou produção; 

(   ) O controle de estoque se aplica a todos os itens 
utilizados para produzir um produto ou serviço, de 
matérias-primas até produtos acabados. Abrange 
estoque em todas as fases do processo, da produção, 
compra e até a entrega do produto; 

(   ) Um controle de estoque eficiente permite que tenha 
a quantidade certa de estoque no lugar certo e na 
hora certa. Ele garante que o capital não esteja 
amarrado desnecessariamente e protege a produção 
se surgirem problemas com a cadeia de 
abastecimento. 

 
Marque a alternativa que corresponde a sequência correta 
de cima para baixo: 
 
A) V, V, F; 
B) F, V, V; 
C) V, F, V; 
D) V, V, V. 
 
QUESTÃO 28 
Sobre o modelo de análise de estoques relacione as 
colunas: 
 
(1) Situação atual; 
(2) Diagnóstico; 
(3) Abordagem teórica; 
(4) Indicações. 
 
(   ) Situação do insumo da obra e como ele é tratado; 
(   ) Procedimentos a serem adotados a fim de adequar o 

padrão atual a um sistema com maior eficiência; 
(   ) Sistema de controle de estoque que supre as 

necessidades de controle do insumo; 
(   ) Pontos críticos encontrados no controle de estoque do 

insumo. 
 
Marque a alternativa que corresponde a sequência correta 
de cima para baixo: 
 
A) 3, 2, 1, 4; 
B) 1, 4, 3, 2; 
C) 2, 1, 4, 3; 
D) 4, 3, 2, 1. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 29 
Sobre o “Habite-se” assinale a alternativa incorreta: 
 
A) Na linguagem técnica é conhecida como Auto de Início 

de Obra; 
B) É uma certidão expedida pela Prefeitura atestando que 

o imóvel (casa ou prédio residencial ou comercial) está 
pronto para ser habitado e foi construído ou reformado 
conforme as exigências legais estabelecidas pelo 
município, especialmente o Código de Obras; 

C) O “Habite-se” é o primeiro passo para a entrega de 
qualquer empreendimento. Sem ele, não há instalação 
de condomínio; 

D) O “Habite-se” tem o objetivo de atestar que a obra foi 
corretamente conduzida em atendimento à legislação 
em vigor, encontrando-se segura para ocupação dos 
futuros moradores, estando as instalações elétricas 
adequadas. 

 
QUESTÃO 30 
Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e 
fiscalização sanitária pela ANVISA: 
 
I. Medicamentos de uso humano, suas substâncias 

ativas e demais insumos, processos e tecnologias; 
II. Alimentos, inclusive bebidas, águas envasadas, seus 

insumos, suas embalagens, aditivos alimentares, 
limites de contaminantes orgânicos, resíduos de 
agrotóxicos e de medicamentos veterinários; 

III. Cigarros, charutos e qualquer outro produto fumígeno, 
derivado ou não do tabaco. 

 
Está(ão) correto(s): 
 
A) Somente o item I; 
B) Somente os itens II e III; 
C) Somente os itens I e II; 
D) Todos os itens. 
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