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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS 
CONCURSUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2011. 
 

CADERNO DE PROVA ESCRITA 
 

CARGO: FISCAL DA SAÚDE   
 
 

Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 
 

 

 
SETEMBRO DE 2011. 

 

 
INSTRUÇÕES 

 
* PREENCHA A TABELA ACIMA COM SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO E NOME 
COMPLETO 
* Duração da prova será de 03 horas, compreendidas entre as 09:00 hs e 12:00 hs. 
 
I - Para fazer a prova você usará: 
 
a) Este caderno de prova; 
b) Um cartão-resposta. 
 
II - Verifique no caderno de prova se constam todas as questões e se há falta ou 
imperfeições gráficas que lhe causem dúvidas. Qualquer reclamação só será aceita durante os 20 
minutos iniciais da prova. 
 
III - O caderno de prova conterá 25 questões de múltipla escolha com até cinco 
alternativas (“a” a “e”), sendo: 
 
Questões de nº 01 a 05 - 1ª Prova: Português 
Questões de nº 06 a 10 - 2º Prova: Conhecimentos Gerais 
Questões de nº 11 a 25 - 3º Prova: Conhecimentos Específicos 
 
IV - As questões deverão ser elaboradas no caderno de prova e após transferidas ao 
CARTÃO RESPOSTA, onde você deverá preencher o espaço quadriculado, que representa a 
resposta da questão, com caneta esferográfica azul ou preta. 
 
V - O CARTÃO RESPOSTA não poderá ser assinado pelo candidato e nem estar 
rasurado, sob pena de desclassificação do Concurso. 
 
VI - Ao terminar a prova, o candidato deve entregar ao fiscal o caderno de prova 
completo, juntamente com o CARTÃO RESPOSTA.  
 
VII - Durante a prova, não se admite que o candidato se comunique com outros 
candidatos, efetue empréstimos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. Utilize o 
verso do caderno de prova como rascunho. Não é permitido o uso de calculadoras. A fraude, 
indisciplina, e o desrespeito aos fiscais são faltas que eliminam o candidato. 
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CARGO: FISCAL DA SAÚDE 
 
QUESTÕES DE PORTUGUÊS 
 
1. “Mar, belo mar selvagem 
      Das nossas praias solitárias.” 
 
a) O adjetivo concorda em gênero com o substantivo a que se refere. 
b) O substantivo concorda em gênero e número com o adjetivo a que se refere. 
c) O adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere. 
d) O adjetivo concorda em número com o substantivo a que se refere. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
2. Em qual das alternativas os dois pontos estão sendo usados corretamente? 
 
a) São sentimentos essenciais na vida: amor, respeito, espírito de luta e solidariedade. 
b) O presidente insistiu nisto: que todos colaborassem. 
c) Deus disse: “Crescei e multiplicai-vos e dominai a terra”. 
d) As alternativas a, b e c estão corretas. 
e) Somente as alternativas a e c estão corretas. 
 
3. Assinale a alternativa em que o uso da crase está correto: 
 
a) Puseram-se à discutir no bar. 
b) Escreva à lápis. 
c) Voltaram à casa ao anoitecer. 
d) De Curitiba fomos à Santa Catarina. 
e) De Fortaleza voltamos à Bahia.   
 
4. Analise as frases e assinale a que não apresenta vício de linguagem: 
 
a) Esse servidor jamais ganhou uma promoção. 
b) Esse servidor nunca ganhou uma promoção. 
c) Quanto se paga por cada equipamento? 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
5. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: 
Se _______________ o material necessário, anotaremos tudo que vocês ___________________  
no dia em que nos ______________ novamente. 
 
a) obtivermos – propuseram – virmos 
b) obtivermos – propuzeram – veremos 
c) obtermos – propuserem – vermos 
d) obtermos – proporem – virmos 
e) Nenhuma das alternativas está correta. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
06. Giuseppe Garibaldi foi um dos líderes que inspirou ideologicamente a Revolução Farroupilha, a qual 
chegou a expandir-se pelo litoral brasileiro onde em uma cidade catarinense foi proclamada a Republica 
Juliana. A Guerra do Contestado atingiu seu auge na cidade catarinense de: 
 
a) Blumenau. 
b) Laguna. 
c) Imbituba. 
d) Tubarão. 
e) Nenhuma das anteriores. 
 
07. Conforme disposto na Constituição Federal, é incorreto afirmar que ao servidor público da administração 
direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições: 
 
a) tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou 

função. 
b) investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, não sendo-lhe facultado 

optar pela sua remuneração. 
c) investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu 

cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo 
compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. 

d) em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será 
contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. 

e) para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se 
no exercício estivesse.  

 
08. Antes de conquistar sua emancipação político-administrativa, Orleans pertencia ao Município de: 
 
a) Criciúma. 
b) Urussanga. 
c) Tubarão. 
d) Lauro Muller. 
e) Laguna. 
 
09. Pela Lei Estadual nº 981, de 30 de agosto de 1913 foi criado o Município de Orleans. Na época, o 
Governador do Estado de Santa Catarina era: 
 
a) Vidal Ramos. 
b) Lauro Muller. 
c) Hercílio Luz. 
d) Nereu Ramos. 
e) Adolfo Konder. 
 
10. O Município de Orleans pertence à Associação dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC), a qual 
é formada pelos Municípios de: 
 
a) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Meleiro, Nova Veneza, Orleans, Sangão, 

Treviso e Urussanga. 
b) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Morro da Fumaça, Nova Veneza, Orleans, 

Siderópolis, Treviso e Urussanga. 
c) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Morro da Fumaça, Nova Veneza, Orleans, 

Sangão, Treviso e Urussanga. 
d) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Meleiro, Nova Veneza, Orleans, Sangão, 

Tubarão e Urussanga. 
e) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Morro da Fumaça, Nova Veneza, Orleans, 

Siderópolis, Tubarão e Urussanga. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11. Atinente ao “principio do poluidor-pagador”, previsto no artigo 225, § 3, in fine, da Constituição Federal: 
(As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados.), o seu entendimento correto, corresponde: 
 
a)  Como indicativo: pagar para poder poluir. 
b)  Busca-se, num primeiro momento, evitar a ocorrência de danos ambientais. No segundo, ocorrido o 

dano, visa sua reparação. 
c)  Além da obrigação de reparar o dano ambiental, o poluidor esta isento de outras responsabilidades, na 

orbita civil.  
d)  Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 

e)  A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona 
Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que 
assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 

 
12. Acerca do aterro sanitário e suas especificidades, é correta: 
 
a)  Por ser meio de proteger o meio ambiente, pode o Prefeito municipal, determinar a sua criação e 

implantação física, prescindindo-se de qualquer tipo autorização. 
b)  É a técnica mais antiga de processamento dos resíduos e consiste na simples deposição do lixo nos 

diversos espaços ambientais. 
c)  São locais especialmente concebidos para receber lixo e projetados de forma a que se reduza o perigo 

para a saúde pública e para a segurança. Sua vida útil prevista esta compreendida entre três e cinco anos, 
porque o lugar onde o lixo é depositado dever ser periodicamente recoberto com terra. 

d)  Consiste na transformação do material orgânico em composto rico em nutrientes indispensáveis aos 
vegetais, pela atuação catalisadora de microorganismos aeróbicos e anaeróbios. 

e)  O aproveitamento energético dos aterros sanitários, visando a extração e a utilização do gás combustível, 
constitui técnica que encontra-se, em razão da tecnologia e do baixo consumo energético na compressão 
dos gás, em plena expansão. 

 
13. Acerca do meio ambiente, seu conceito e especificidades: 
 
a)  O conjunto de condições, leis, influencias e interações de ordem física e química,  permite, abriga e rege 

a vida em algumas da suas formas. 
b)  É possível a responsabilização penal da pessoa jurídica quanto cometer crimes ambientais. 
c)  Apenas integra o conceito de meio ambiente, o natural, cultural e o artificial. 
d )  A fauna diz respeito à floresta e vegetação, enquanto, a flora, as animais.  
e)  A União federal possui competência privativa para legislar sobre o meio ambiente, podendo delegar as 

Estados por meio de lei complementar. 
 
14. Assinale a alternativa que corresponde ao conceito de aluvião: 
 
a)  Verifica-se quando a força súbita da corrente arrancar uma parte considerável e reconhecível de um 

prédio, arrojando-a sobre outro prédio. 
b)  É a superfície que as águas cobrem sem transbordar para o sólo natural e ordinariamente enxuto. 
c)  As que se formarem, pelo desdobramento de um novo braço de corrente, pertencem aos proprietários dos 

terrenos, a custa dos quais se formaram 
d)  Os acréscimos que sucessiva e imperceptivelmente se formarem para a parte do mar e das correntes, 

aquém do ponto a que chega o preamar médio, ou do ponto médio das enchentes ordinárias, bem como a 
parte do álveo que se descobrir pelo afastamento das águas. 

e)   A lei que trata das águas, na República Federativa do Brasil, corresponde ao Código de Àguas. 
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15. A Lei Municipal de Orleans, nº 1.527, de 16 de maio de 2000, a qual instituiu o Serviço de Inspeção 
Municipal. No seu artigo 2º, declara que são sujeitos a fiscalização, exceto: 
 
a)  os animais destinados a matança, seus produtos, sub-produtos e matérias-primas. 
b) pescado e seus derivados. 
c) leite e seus derivados. 
d) ovo e seus derivados.  
e) extração de árvore de eucalipto. 
 
16. A respeito da Lei Municipal de Orleans nº 1.603, de 19 de junho de 2001, que dispõe “SOBRE A 
INSPEÇÃO SANITÁRIA E INDUSTRIAL DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL”, assinale a correta: 
 
a)  O registro no Setor Municipal de Vigilância Sanitária é condição indispensável para o funcionamento 

dos estabelecimentos industriais ou entrepostos de produtos de origem animal referidas no Artigo 1º 
desta Lei. 

b)  Nos casos de emergência em que ocorra riscos à saúde ou ao abastecimento público, o Município poderá 
contratar especialistas em Caráter Temporário, nos termos do inciso IX do Artigo 37 da Constituição 
Federal, para atender tais emergências, por prazo não superior a 01 ano. 

c)  O Município, em consonância com a Lei Orgânica e demais dispositivos da legislação pertinente, 
realizará posterior fiscalização, sob o ponto de vista higiênico, industrial e sanitário, de todos os produtos 
de origem animal, comestíveis ou não, sejam ou não adicionados de produtos vegetais, preparados, 
manipulados, recebidos, acondicionados e em trânsito para estabelecimentos ou entrepostos de origem 
animal, para comércio na esfera municipal. 

d)  Fica instituído o Sistema de Inspeção Municipal, SIM, na área de Vigilância Sanitária, conjunto de 
normas e serviços conducentes à inspeção dos produtos de origem animal, sob coordenação do 
Secretário Municipal do Planejamento Fiscal. 

e)  No prazo de 90 (noventa) dias desta Lei o Poder Executivo deverá elaborar seu regulamento, dispondo 
sobre as condições higiênico-sanitárias a serem observadas para aprovação e funcionamento dos 
estabelecimentos sujeitos à fiscalização Municipal. 

 
17. Acerca do SUS – Sistema de Único de Saúde, que foi instituído pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, assinale a correta: 
 
a)  O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais 

e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui 
o Sistema Único de Saúde (SUS). 

b)  A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, apenas, a alimentação, a moradia, o 
saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços 
essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do País. 

c)  A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter principal. 
d)   São objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS), tão-somente, a identificação e divulgação dos fatores 

condicionantes e determinantes da saúde e a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades 
preventivas. 

e)  A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única e exclusivamente pertencente a União. 
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18. Acerca das normas de SAÚDE EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA, instituída pela lei municipal de Orleans  
nº 1.111, de 03 de dezembro de 1993, assinale a correta: 
 
a)  O profissional de ciência da saúde deve cientificar, em algumas oportunidades,  a autoridade de saúde as 

doenças que, através de regulamentos, sejam declarados de notificação compulsória. 
b)  A pessoa, para exercer profissão de ciência da saúde deve possuir diploma, título grau, certificado ou 

equivalente válido, prescindindo-se o seu registro no órgão competente. 
c)   A pessoa, no exercício de profissão de ciência de saúde, atuará  apenas de conformidade com as normas 

legais regulamentares. 
d)  A pessoa provando que seu sistema privado de dejetos não compromete a sua saúde ou a de terceiros, 

não precisará utilizar a rede pública de esgotos sanitários. 
e)   As disposições da lei não permitem que  a autoridade competente presume  no exercício legal da 

profissão a pessoa que sem ter a respectiva habilitação, anunciar e/ou executar serviços por qualquer 
meio, ou fizer uso de instrumentos relacionados com a ciência da saúde. 

 
19. Acerca da saúde da pessoa e da família, é incorreto afirmar que: 
 
a) Toda pessoa tem o dever de prevenir acidentes que atentem contra a própria saúde, a de sua família e de 

terceiros, devendo, conseqüentemente, cumprir as exigências da autoridade de saúde competente, seguir 
as advertências que acompanham os produtos ou objetos considerados perigosos, e cumprir as normas de 
segurança. 

b) Toda pessoa está proibida de doar, vender e receber tecidos e/ou órgãos humanos ou animais, quando o 
ato de doação ou recepção constituir perigo à sua saúde. 

c) Toda pessoa portadora de doença mental ou dependente do uso de substâncias tóxicas ou entorpecentes 
pode dirigir-se aos serviços de saúde mental oferecidos pelo Estado, a fim de recuperar-se. 

d) Toda pessoa tem o direito à recuperação de sua saúde pela assistência geral ou especializada, em regime 
de internação ou de ambulatório, seja nos casos de comprovada insuficiência econômica ou não, a pessoa 
contribuirá financeiramente pelos serviços que receber, de acordo com tabelas de preços vigentes ou 
mediante ajuste prévio. 

e) Toda pessoa tem o direito de obter do serviço de saúde competente, a informação e/ou a orientação 
indispensáveis à promoção e defesa da saúde, principalmente a respeito de doenças transmissíveis e 
evitáveis, do bem-estar físico, mental e social, da dependência de drogas e dos perigos de poluição e 
contaminação do ambiente. 

 
20. Acerca da Lei estadual 6.320/83, julgue os itens a seguir: 
 
I-  A Lei 6.320/83 veda a doação e recepção de órgãos quando estes atos constituírem perigo ao doador ou 

receptor, porém, esse perigo a que se refere a Lei deve ser avaliado pela autoridade responsável pela 
saúde no Estado de Santa Catarina;  

II-  Toda a pessoa natural está sujeita ás determinações da presente Lei, bem como às dos regulamentos, 
normas e instituições dela advindas; 

III-  Toda pessoa tem o direito à proteção da saúde e é responsável pela promoção e conservação de sua saúde 
e a seus dependentes, devendo, para tanto, cumprir, cuidadosamente, as instruções, normas ordens, 
avisos e medidas, prescritos por profissional em ciência da saúde, autoridade de saúde e/ou serviço de 
saúde de que se utilize. 

IV- O profissional de ciência da saúde que realize transplante de órgão humano, só pode fazê-lo em 
estabelecimento devidamente autorizado para esse fim, cumprindo as obrigações pertinentes. 

 
É incorreto afirmar: 
 
a)  as assertivas I e II estão incorretas. 
b) as assertivas III e IV estão corretas. 
c)  a assertiva II está incorreta. 
d)  a assertiva IV está correta. 
e)  somente a assertiva III está correta. 
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21. Correlacione as colunas, aplicando para cada estabelecimento de saúde o seu devido conceito: 
 
1) hospital. 
2) laboratório. 
3) unidade de hemoterapia. 
4) farmácia. 
5) drogaria. 
6) posto de Medicamentos e Unidade Volantes. 
7) dispensário de medicamentos. 
 
( ) aquele com o objetivo de colheita e análise de sangue, classificação e controle, armazenagem e 

distribuição, conservação, transfusão e preparação de sangue, de plasma, de produtos derivados de 
sangue e de soros padrões. 

(  ) lugar onde se realizam ações objetivando a promoção, proteção e recuperação da saúde da pessoa, em 
regime de internação, tais como hospitais gerais, hospitais especializados, maternidade, clínicas e casos 
de saúde congêneres. 

(  )  estabelecimento destinado exclusivamente á venda de medicamentos industrializados em suas 
embalagens originais e constantes de relação elaborada pelo órgão sanitário federal, publicada na 
imprensa oficial, para atendimento á localidade desprovida de farmácia ou drogaria. 

(  )  estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficiais, de comércio de drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo o de dispensação e o de atendimento 
privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assistência médica. 

(  )  onde se realizam análises e/ou pesquisas necessárias ao diagnóstico e/ou tratamento de pacientes ou para 
determinar condições ou estados de saúde individual e coletiva, bem como o que produz drogas, 
medicamentos, produtos de higiene, toucador, cosméticos, insumos farmacêuticos e correlatos. 

(  )  setor de fornecimento de medicamentos industrializados, privativo de pequena unidade hospitalar ou 
equivalente. 

(  )  estabelecimento de dispensação e comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 
correlatos em suas embalagens originais. 

 
a) 3-6-5-4-7-2-1 
b) 1-4-3-2-6-5-7 
c) 3-1-6-4-2-7-5 
d) 1-5-3-7-2-6-4 
e) 3-2-1-4-5-6-7 
 
22. Acerca da Lei 6.938/81, que trata da política nacional do meio ambiente, afirma no seu parágrafo 4º, ser 
imprescindível o licenciamento ambiental. Sobre este, assinale a alternativa correta: 
 
a)  o licenciamento ambiental é feito em três etapas distintas: outorga de licença prévia; licença de 

instalação e licença de operação. 
b)  o EIA/RIMA – estudo prévio do impacto ambiental é sempre exigível para outorga de licença ambiental. 
c)  o EIA/RIMA – estudo prévio do impacto ambiental é elaborado por uma equipe técnica unidisciplinar, 

com o objetivo de elaborar um estudo completo a respeito de uma determinada atividade econômica 
possivelmente poluidora. 

d)  quem realiza o pagamento dos profissionais que formam o grupo técnico encarregado de elaborar o 
EIA/RIMA – estudo prévio do impacto ambiental é o Estado Federativo e o Município onde se instalará 
a atividade. 

e)  o processo de obtenção da licença ambiental é feito de forma discricionária pela autoridade pública, não 
garantindo nenhum direito de apresentar provas, ouvir testemunhas, afim de assegurar a supremacia do 
direito público sobre o privado. 
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23. Ainda acerca da Lei 6.320/83, assinale a alternativa correta: 
 
a)  A pessoa deverá utilizar a rede pública de esgotos sanitários, salvo se comprovar que seu sistema de 

eliminação de objetos não compromete a sua saúde ou a de terceiros. 
b)  A pessoa poderá dispensar a utilização da rede pública de abastecimento de água, quando provar que a 

sua fonte própria se apresenta de conformidade com os padrões de potabilidade, devendo para tanto 
assinar termo se responsabilizando por eventuais danos causados a terceiros. 

c)  É facultada à pessoa a utilização do serviço de coleta, remoção e destino do lixo mantido pela 
municipalidade, conforme as exigências estabelecidas nos regulamentos, normas e instruções legais. 

d)  Enquanto não houver a implantação de serviço público urbano, a pessoa pode dispor de seu lixo da 
forma que mais lhe for conveniente, desde que não prejudique terceiros. 

e)  Toda pessoa pode represar ou estancar águas pluviais ou correntes em área urbana, desde que o faça 
obedecendo as normas regulamentares vigentes e instruções da autoridade de saúde.  

 
24. Não se compreendem como campos de abrangência de Vigilância Sanitária Municipal (Lei municipal 
1055/93): 
 
a)  Orientação, controle e fiscalização de bens de consumo que direta ou indiretamente, se relacionam a 

saúde, envolvendo a comercialização e consumo, compreendendo, pois, matérias primas, transporte, 
armazenamento, distribuição, comercialização e consumo de alimentos, medicamentos, saneantes, 
produtos químicos, produtos agrícolas, produtos biológicos, drogas veterinárias, águas, bebidas, 
agrotóxicos, biocidas, equipamentos médico-hospitalares e odontológicos, insumos, cosméticos, e 
produtos de higiene pessoal, dentre outros de interesse a saúde. 

b)  Orientação, Controle e Fiscalização da prestação de serviços que se relacionam, direta ou indiretamente, 
com saúde, abrangendo, dentre outros serviços veterinários, odontológicos, farmacêuticos, clínico-
terapêuticos, diagnósticos e de controle de vetores e roedores. 

c)  Orientação, Controle e Fiscalização sobre o meio ambiente, devendo estabelecer relações entre vários 
aspectos que interferem na sua qualidade, compreendendo tanto o ambiente e processo de trabalho como 
de habilitação, lazer e outros sempre que impliquem riscos e saúde, como aplicação de agrotóxicos, 
edificações, parcelamento do solo, saneamento urbano e rural, lixo domiciliar, comercial, industrial e 
hospitalar. 

d)  Orientação, Controle e Fiscalização de Estabelecimento Industrial Comercial e Agropecuário. 
e)  Exercer outras atividades por delegação da União. 
 
 
25. De acordo com o art. 16 da Lei municipal 1.055/93 “Toda pessoa proprietária ou usuária de construção 
destinada a habitação deve obedecer as prescrições regulamentares com a salubridade”. Considerando o 
artigo citado, julgue as seguintes assertivas: 
 
I-  Para os efeitos desta Lei, entende-se por construção destinada a habitação o edifício já construído, toda 

espécie de obras em execução, e ainda as obras tendentes a ampliá-lo, modificá-lo, ou melhorá-lo, com o 
fim de servir para moradia ou residência própria ou de terceiros. 

II-  A pessoa proprietária tem obrigação de entregar a casa em condições higiênicas e a usuária tem 
obrigação de assim conservá-la. 

III- A pessoa proprietária ou usuária de habitação ou responsável por ela deve acatar a intimação da 
autoridade de saúde e executar, dentro do prazo concedido, as obras julgadas necessárias. 

IV- As disposições deste artigo aplicam-se também, a hotel, motel, albergue, dormitório, pensão, pensionato, 
internatos, creche, asilo, cárcere, quartel, convento e similares. 

 
É correto afirmar: 
 
a)  somente as assertivas I e II estão corretas. 
b)  somente as assertivas II e III estão corretas. 
c)  somente as assertivas I e III estão corretas. 
d)  somente as assertivas I, II e III estão corretas. 
e)  todas as assertivas estão corretas. 
 


