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TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE DE LAO-TSÉ PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

“Aquele que domina os outros é forte. Aquele que domina a si mesmo é poderoso."

BOA PROVA!
www.funcab.org

VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM. CASO
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

ATENÇÃO

DURAÇÃO DA PROVA: 3 horas e 30 minutos.

ESTE CADERNO CONTÉM 50 (CINQUENTA) QUESTÕES
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO.

CONCURSO PÚBLICO para T
S43

CÓDIGO

EDITAL Nº 001/2016

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Disciplinas
Quantidade de

questões

Valor de cada

questão

Língua Portuguesa 15 2

Ética e Legislação na Administração Pública 10 0,5

Informática Básica 10 0,5

Conhecimentos Específicos 15 4
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para responder às questões de 01 a 15.

O encontro

Maria da Piedade Lourenço era uma mulher
miúda e nervosa, com uma cabeleira pardacenta,
malcuidada, erguida, como uma crista, no alto da
cabeça. Ludo não conseguia distinguir-lhe os
pormenores do rosto. Todavia, deu pela crista.
Parece uma galinha, pensou, e logo se arrepende por
ter pensado aquilo. Andara nervosíssima nos dias
que antecederam a chegada da filha. Quando esta
lhe surgiu à frente, porém, veio-lhe uma grande
calma. Mandou-a entrar. A sala estava agora pintada
e arranjada, soalho novo, portas novas, tudo isso às
custas do vizinho, Arnaldo Cruz, que também fizera
questão de oferecer as mobílias. Comprara o
apartamento a Ludo, concedendo-lhe o usufruto
vitalício do mesmo, e comprometendo-se a pagar os
estudos de Sabalu até este concluir a universidade.

A mulher entrou. Sentou-se numa das
cadeiras, tensa, agarrada à bolsa como a uma boia
de salvação. Sabalu foi buscar chá e biscoitos.

Não sei como a hei de chamar.
Pode chamar-me Ludovica, é o meu nome.
Um dia poderei chamá-la mãe?
Ludo apertou as mãos de encontro ao ventre.

Podia ver, através das janelas, os ramos mais altos
da mulemba. Nenhuma brisa os inquietava.

Sei que não tenho desculpa, murmurou: Era
muito nova, e estava assustada. Isso não justifica o
que fiz.

Maria da Piedade arrastou a cadeira para
junto dela. Pousou a mão direita no seu joelho:

Não vim a Luanda para cobrar nada. Vim para
a conhecer. Quero levá-la de volta para a nossa terra.

Ludo segurou-lhe a mão:
Filha, esta é a minha terra. Já não me resta

outra.
Apontou para a mulemba:
Tenho visto crescer aquela árvore. Ela viu-me

envelhecer a mim.
Conversamos muito.
Asenhora há de ter família emAveiro.
Família?!
Família, amigos, eu sei lá.
Ludo sorriu para Sabalu, que assistia a tudo,

muito atento, enterrado num dos sofás:
A minha família é esse menino, a mulemba lá

fora, o fantasma de um cão. Vejo cada vez pior. Um
oftalmologista, amigo do meu vizinho, esteve aqui em
casa, a observar-me. Disse-me que nunca perderei a
vista por completo. Resta-me a visão periférica. Hei
de sempre distinguir a luz, e a luz neste país é uma
festa. Em todo o caso, não pretendo mais: A luz,
Sabalu a ler para mim, e a alegria de uma romã todos
os dias.
AGUALUSA, José Eduardo. . Rio
de Janeiro: Foz, 2012.

Teoria Geral do Esquecimento

Sobre o texto leia as afirmativas a seguir.

I. A inevitabilidade do encontro com o passado se
dá quando Maria da Piedade Lourenço, filha de
Ludo, a conhece pessoalmente.

II. O primeiro momento é de estranhamento.
Depois, há a tentativa de fuga de Ludo para evitar
o reconhecimento dos fatos.

III. Por fim, a aceitação de que, sem o
reconhecimento de lembranças, só há
esquecimento.

IV. Em sua memória, Ludo se recupera de seu lugar
primeiro com uma facilidade indiscutível. Seu
corpo para ela é uma realidade próxima ao
mundo e aos outros corpos.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) I e IV.
B) II, III e IV.
C) I, II e III.
D) II e III.
E) I, III e IV.

Questão 01

No primeiro parágrafo, ao descrever Maria da
Piedade Lourenço, o autor estabelece uma relação
de adversidade através do uso da palavra:

A) como.
B) todavia.
C) quando.
D) logo.
E) e.

Questão 02
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Em “Disse-me QUE nunca perderei a vista por
completo”, o componente destacado é um(a):

A) pronome relativo.
B) pronome interrogativo.
C) pronome apassivador.
D) partícula expletiva.
E) conjunção integrante.

Questão 06

Sobre os elementos destacados do fragmento
“Andara nervosíssima nos dias que antecederam a
chegada da filha.”, leia as afirmativas.

I. A palavra CHEGADA foi formada por derivação
parassintética.

II. ANDARA é um verbo no pretérito mais-que-
perfeito.

III. NOS DIAS é uma locução adverbial.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) I.
B) I e III.
C) I e II.
D) II.
E) II e III.

Questão 03

“Quando ESTA lhe surgiu à frente, porém, veio-lhe
uma grande calma.”
O uso da forma destacada do demonstrativo, no
contexto, se justifica em razão de:

A) marcar um tempo atual ao ato da fala.
B) referir-se aos termos que destacam o emissor.
C) fazer referência ao que se vai dizer, no interior do

discurso.
D) estabelecer referência com o elemento

antecedente mais próximo.
E) introduzir o que vai ser dito posteriormente.

Questão 04

Do ponto de vista da norma culta, a única substituição
que poderia ser feita, sem alteração de valor
semântico e linguístico, seria:

A) “Vim para a conhecer.” = Vim para conhecê-la.
B) “Ludo não conseguia distinguir-lhe os

pormenores do rosto.” = Ludo lhe não conseguia
distinguir os pormenores do rosto.

C) “Comprara o apartamento a Ludo, concedendo-
lhe o usufruto vitalício do mesmo” = Comprara o
apartamento a Ludo, lhe concedendo o usufruto
vitalício do mesmo.

D) “Sentou-se numa das cadeiras, tensa, agarrada à
bolsa como a uma boia de salvação.” = Se sentou
numa das cadeiras, tensa, agarrada à bolsa
como a uma boia de salvação.

E) “Já não me resta outra.” = Já não resta-me outra.

Questão 05

A frase “Ela viu-me envelhecer a mim.”, como efeito
expressivo, é exemplo de:

A) hipérbole.
B) pleonasmo.
C) prosopopeia.
D) eufemismo.
E) anáfora.

Questão 07

“Comprara o apartamento a Ludo, concedendo-lhe o
usufruto vitalício do mesmo, e comprometendo-se a
pagar os estudos de Sabalu até este concluir a
universidade.”
A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos
gramatical, sintático e semântico, analise as
afirmativas a seguir.

I. A primeira oração poderia ser iniciada pela forma
composta HAVIA COMPRADO, sem perda de
sentido.

II. Não há referente, no texto, que justifique o uso do
pronome LHE.

III. SE, dentro da oração a que pertence, é índice de
indeterminação do sujeito.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):

A) I.
B) II.
C) I e III.
D) I e II.
E) II e III.

Questão 08
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Sintaticamente, o segmento destacado está
corretamente analisado em:

A) “Sentou-se numa das cadeiras, TENSA,
agarrada à bolsa como a uma boia de salvação..”
/predicativo do sujeito.

B) “Pode chamar-me LUDOVICA, é o meu nome.”
/sujeito.

C) “Disse-me QUE NUNCA PERDEREI A VISTA
POR COMPLETO.”/ objeto indireto.

D) “SABALU foi buscar chá e biscoitos.”/ aposto.
E) “Ludo segurou-LHE a mão” / complemento

nominal.

Questão 13

Sobre as formas verbais destacadas em “(1) HEI de
sempre distinguir a luz, e a luz neste país (2) É uma
festa.”, é correto afirmar que a(s):

A) duas formas indicam situação provável.
B) forma 1 está no futuro do pretérito e a forma 2, no

presente do indicativo.
C) forma 2 estabelece expectativa futura.
D) duas formas estão na terceira pessoa do singular.
E) duas formas estão no presente do indicativo.

Questão 09

No contexto do último período do texto, o sentido da
expressão destacada em “EM TODO O CASO, não
pretendo mais” é equivalente ao de:

A) apesar disso.
B) de outra forma.
C) uma vez que.
D) de qualquer modo.
E) provavelmente.

Questão 10

Na frase “Quando esta lhe surgiu à frente, PORÉM,
veio-lhe uma grande calma.”, a palavra em destaque
apresenta a seguinte relação:

A) aditiva.
B) causal.
C) adversativa.
D) consecutiva.
E) concessiva.

Questão 11

De acordo com os estudos de regência verbal e com o
padrão culto da língua, leia as afirmações sobre os
verbos destacados em “ANDARA nervosíssima nos
dias queANTECEDERAM a chegada da filha.”.

I. As duas formas verbais compõem o predicado
verbo-nominal.

II. A primeira forma destacada indica basicamente
estado.

III. As duas flexões indicam que o verbo é núcleo do
predicado a que pertencem.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) I.
B) II.
C) I e III.
D) I e II.
E) II e III.

Questão 12
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Suponha que um Município crie uma Guarda Civil
Municipal e que esta guarda seja criada como órgão
da estrutura organizacional de uma Secretaria de
Defesa Social deste mesmo Município.
Correlacionando a suposição proposta com o tema
da organização administrativa, é possível concluir
que a criação da guarda, como órgão inserido na
estrutura organizacional da Secretaria Municipal de
Defesa Social, caracteriza, em relação ao Município:

A) unipessoalidade mono-orgânica.
B) unipessoalidade pluriorgânica.
C) multipessoalidade mono-orgânica.
D) multipessoalidade pluriorgânica.
E) pluripessoalidade inorgânica.

Questão 17

Considere as seguintes afirmações sobre aspectos
da construção do texto:

I. No fragmento “A sala estava agora pintada e
arranjada, soalho novo, portas novas, tudo isso
às custas do vizinho.”, os adjetivos concordam
adequadamente em gênero e número com os
substantivos aos quais se referem.

II. Atentando para o uso do sinal indicativo de crase,
oA, em todas as ocorrências no segmento “Asala
estava agora pintada e arranjada, soalho novo,
portas novas, tudo isso às custas do vizinho,
Arnaldo Cruz, que também fizera questão de
oferecer as mobílias.”, poderia ser acentuado.

III. Na frase “Quero levá-LA de volta para a nossa
terra.”, o elemento destacado substitui Maria da
Piedade.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) I e II.
B) II e III.
C) I.
D) II.
E) III.

Questão 14

Ao se passar o verbo destacado em “COMPRARA o
apartamento a Ludo” para a voz passiva analítica, a
forma correta na transposição seria:

A) Comprara-se.
B) Será comprado.
C) Seria comprado.
D) Fora comprado.
E) Foi comprado.

Questão 15

ÉTICA E LEGISLAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Desde que licitamente praticados os atos do agente
público devem ser atribuídos aos órgãos ou
entidades a que este pertença. Tal afirmação é
corolário do princípio da:

A) eficiência.
B) publicidade.
C) autonomia.
D) impessoalidade.
E) moralidade.

Questão 16

Tem legitimidade inicial para a propositura de ação
popular, segundo a Constituição Federal em vigor:

A) qualquer pessoa, física ou jurídica.
B) partido político com representação no Congresso

Nacional.
C) organização sindical em defesa dos interesses

de seus associados.
D) pessoa natural no gozo de seus direitos políticos.
E) entidade de classe legalmente constituída em

funcionamento há pelo menos um ano.

Questão 18

Aação judicial de improbidade:

A) admite a possibilidade de ocorrência de
transação.

B) admite a realização de conciliação em audiência
final.

C) inadmite medida de natureza cautelar.
D) não prevê etapa de defesa prévia do requerido.
E) admite a legitimidade ativa do Ministério Público.

Questão 19
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Quanto aos assaltos à mão armada no interior de
ônibus, os precedentes do STJ acabam por afastar a
responsabilidade civil do Estado, sob o entendimento
de que:

A) há na hipótese responsabilidade objetiva pelo
risco integral.

B) inexiste, na hipótese, circunstância excludente
do nexo causal.

C) há fortuito externo, excludente do nexo causal.
D) inexiste responsabilidade civil do Estado em caso

de omissão.
E) há na hipótese culpa concorrente, excludente do

nexo causal.

Questão 20

Segundo a Lei dos Crimes de Responsabilidade
(Lei nº 1.079/1950), não havendo previsão acerca do
processo nos crimes de responsabilidade dos
Governadores nas respectivas constituições
estaduais, o julgamento deverá ser proferido por um
tribunal sob a presidência do Presidente do Tribunal
de Justiça local. Tal Tribunal, no qual o Presidente do
Tribunal de Justiça terá direito a voto de qualidade,
será composto de:

A) seis membros do Legislativo.
B) oito membros do Judiciário.
C) três membros do Executivo e três membros do

Judiciário.
D) três membros do Executivo e cinco deputados

estaduais.
E) cinco membros do legislativo e cinco

desembargadores.

Questão 21

Configura-se especificamente o crime de corrupção
passiva privilegiada, se:

A) alguém oferece a servidor público algum tipo de
vantagem para que este deixe de praticar ato
próprio de seu dever de ofício.

B) o servidor público pede ou recebe vantagem
indevida em razão do cargo que ocupa.

C) o servidor público pratica, retarda ou deixa de
praticar, sem intenção de proveito próprio, ato
com infração de dever funcional, cedendo a
pedido ou influência de terceiro.

D) o servidor público pratica, retarda ou deixa de
praticar, com intenção de proveito próprio, ato
com infração de dever funcional, por meio de
violência ou meio infame.

E) alguém oferece a servidor público algum tipo de
vantagem para que este pratique ato que venha a
acarretar a destruição intencional do patrimônio
público.

Questão 22

Sendo o fornecedor de um produto o único a
produzi-lo, haveria impossibilidade de competição.
Tal situação, em relação ao procedimento licitatório e
segundo a Lei nº 8.666/1993, tipifica caso de:

A) inexigibilidade.
B) dispensa.
C) vedação.
D) pregão.
E) registro de preços.

Questão 23

Conforme a Lei Orgânica do Município de Nova
Venécia – ES, as Comissões Parlamentares de
Inquérito serão criadas pelo requerimento de, no
mínimo:

A) um terço dos vereadores.
B) maioria absoluta dos vereadores.
C) um sexto dos vereadores.
D) um quinto dos vereadores.
E) um quarto dos vereadores.

Questão 24
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A opção de menu para acessar a função de escolher
idioma no MS Word 2013, em português, é:

A) Design.
B) Exibição.
C) Inserir.
D) Referências.
E) Revisão.

Questão 29

O processo legislativo municipal, segundo previsão
do art. 42 da Lei Orgânica do Município de Nova
Venécia, NÃO compreende a elaboração de:

A) medidas provisórias.
B) leis complementares.
C) decretos legislativos.
D) leis ordinárias.
E) resoluções.

Questão 25

INFORMÁTICA BÁSICA

No sistema operacional MS Windows 8.1, as teclas
de atalho para abrir a aba de compartilhamento são
Winkey +

A) F
B) H
C) I
D) K
E) S

Questão 26

O serviço de armazenamento em nuvem disponível e
integrado ao sistema operacional MS Windows 8.1 é
o:

A) Control.
B) Defender.
C) DesktopTwo.
D) Hijacker.
E) Onedrive.

Questão 27

Um usuário do MS Word 2013, em português, que
deseje inserir em seu texto o símbolo de copyright,
deve usar quais teclas de atalho?

A) Alt + Ctrl + C
B) Alt + Ctrl + R
C) Alt + Ctrl + T
D) Ctrl + Shift + C
E) Ctrl + Shift + R

Questão 28

Qual a função utilizada no MS Excel 2013, em
português, para retornar o(s) primeiro(s) caracter(es)
de uma sequência de caracteres de texto?

A) CORRESP
B) DESLOC
C) ESQUERDA
D) ESCOLHER
E) ORDEM

Questão 30

No MS Excel 2013, em português, as teclas de atalho
que servem para exibir novamente as linhas ocultas
dentro de uma seleção são: Ctrl + Shift +

A) %
B) &
C) !
D) (
E) ~

Questão 31

Um usuário acessou pela primeira vez um site de um
jornal qualquer pela internet. No momento do acesso,
foi baixado, para a máquina desse usuário, um
arquivo com código que tem o propósito de servir
para identificar o usuário em um posterior acesso ao
mesmo site, facilitando a comunicação. Esse tipo de
recurso é denominado:

A) antispam.
B) cracker.
C) cookie.
D) snmp.
E) telnet.

Questão 32



08
FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

A Lei nº 922, de 23 de novembro de 2006, institui o
Plano Diretor Municipal e o sistema de planejamento
e gestão de desenvolvimento do Município de Santa
Maria de Jetibá. O Plano Diretor Municipal abrange a
totalidade do território do Município, definindo sua
política de desenvolvimento urbano e rural; a política
de desenvolvimento Municipal; o plano urbanístico-
ambiental; a gestão democrática e a:

A) deficiência econômica desse Município.
B) dinamização e modernização da ação das

organizações não governamentais.
C) interlocução com o Governo Estadual e Federal.
D) função social da propriedade.
E) política econômica estadual.

Questão 36O tipo de servidor de uma rede de computadores que
serve para traduzir nome de domínios da internet em
endereços IP, facilitando o acesso a um site por um
usuário, é chamado servidor:

A) CGI.
B) DNS.
C) News.
D) Webmail.
E) XML.

Questão 33

O protocolo do TCP/IP, utilizado pelo programa MS
Office Outlook, que vai excluir mensagens do servidor
de correio, quando um usuário verificar seus e-mails,
é o:

A) ARP.
B) HTML.
C) IMAP.
D) POP3.
E) PPP.

Questão 34

Uma rede foi invadida por um programa malicioso
que permite ao invasor o acesso privilegiado ao
computador invadido com vistas a camuflar a
existência de programas de detecção e roubar as
informações do mesmo. Esse tipo de programa é
identificado como sendo um:

A) honeypot.
B) pharmimg.
C) rootkit.
D) sniffer.
E) war dialer.

Questão 35

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A NBR 12721 de 2005 define que a medida da
superfície de quaisquer dependências, ou conjunto
de dependências, cobertas ou descobertas, nela
incluídas as superfícies das projeções de paredes, de
pilares e demais elementos construtivos, tem o nome
de áreas:

A) específicas.
B) reais.
C) globais.
D) gerais.
E) justificadas.

Questão 37

De acordo com a NBR 9050, de 2004, todos os bens
públicos e privados, de utilidade pública, destinados à
prestação de serviços necessários ao funcionamento
da cidade, implantados mediante autorização do
poder público, em espaços públicos e privados, é
chamado de:

A) guia de balizamento.
B) paisagem urbanística.
C) equipamento acessível.
D) equipamento urbano.
E) mobiliário urbanístico.

Questão 38
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A largura para deslocamento em linha reta de
pessoas em cadeira de rodas é determinada pela
NBR 9050 de 2004. Para deslocamento de duas
pessoas em cadeira de rodas, a largura determinada
por essa norma varia entre:

A) 1,50 m a 1,80 m.
B) 0,90 m a 1,20 m.
C) 0,80 m a 1,40 m.
D) 1,80 m a 2,10 m.
E) 0,70 m a 1,70 m.

Questão 39

ANBR 9050, de 2004, estabelece que em edificações
já existentes, quando a construção de rampa nas
larguras indicadas ou a adaptação das rampas for
impraticável, poderão ser executadas rampas de
0,90m, com segmentos, medidos na sua projeção
horizontal, com a extensão máxima de:

A) 4,00 m.
B) 2,40 m.
C) 1,80 m.
D) 3,60 m.
E) 2,80 m.

Questão 40

A Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe
sobre as sansões penais e administrativas derivadas
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
De acordo com essa lei é correto afirmar que:

A) é permitido construir, reformar, ampliar, instalar
ou fazer funcionar, em qualquer parte do território
nacional, estabelecimentos potencialmente
poluidores, sem licença, desde que em área de
terreno inferior a 1000 (mil) metros quadrados.

B) será permitido promover construção em solo não
edificável em razão de seu valor paisagístico,
somente se a construção se destinar à moradia
de interesse social.

C) fazer o funcionário público afirmação falsa ou
enganosa, omit i r a verdade, sonegar
informações ou dados técnico-científicos em
procedimentos de autor ização ou de
licenciamento ambiental está sujeito a uma pena
de reclusão de um a três anos e multa.

D) a pesquisa, lavra ou extração de recursos
minerais, só poderá ser efetuada, sem a
competente autorização, para empresas já
cadastradas no CONAMA.

E) destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer
modo ou meio, plantas frutíferas em passagens
de pedestres ou em propriedade privada está
sujeita a uma detenção de 4 a 8 meses, ou multa
no valor de 101 UFIR'S.

Questão 41
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A NBR 13532, de 1995, descreve as etapas de
execução da atividade técnica do projeto de
arquitetura. Assinale a sequência correta das etapas
do projeto de arquitetura definidas por esta NBR.

A) Programa de necessidades de arquitetura (PN-
ARQ); estudo de viabilidade de arquitetura (EV-
ARQ); anteprojeto de arquitetura (AP-ARQ) ou
de pré- execução (PR-ARQ); projeto legal de
arquitetura (PL-ARQ); estudo preliminar de
arquitetura (EP-ARQ); projeto básico de
arquitetura (PB-ARQ) (opcional); projeto para
execução de arquitetura (PE-ARQ).

B) Projeto legal de arquitetura (PL-ARQ); estudo
preliminar de arquitetura (EP-ARQ); programa de
necessidades de arquitetura (PN-ARQ);
levantamento de dados para arquitetura (LV-
ARQ); projeto básico de arquitetura (PB-ARQ)
(opcional); projeto para execução de arquitetura
(PE-ARQ).

C) Levantamento de dados para arquitetura (LV-
ARQ); programa de necessidades de arquitetura
(PN-ARQ); estudo de viabilidade de arquitetura
(EV-ARQ); estudo preliminar de arquitetura (EP-
ARQ); anteprojeto de arquitetura (AP-ARQ) ou
de pré-execução (PR-ARQ); projeto legal de
arquitetura (PL-ARQ); projeto básico de
arquitetura (PB-ARQ) (opcional); projeto para
execução de arquitetura (PE-ARQ).

D) Estudo preliminar de arquitetura (EP-ARQ);
projeto legal de arquitetura (PL-ARQ); programa
de necessidades de arquitetura (PN-ARQ);
estudo de viabilidade de arquitetura (EV-ARQ);
anteprojeto de arquitetura (AP-ARQ); projeto
para execução de arquitetura (PE-ARQ).

E) Anteprojeto de arquitetura (AP-ARQ) ou de pré-
execução (PR-ARQ); programa de necessidades
de arquitetura (PN-ARQ); levantamento de
dados para arquitetura (LV-ARQ); estudo de
viabilidade de arquitetura (EV-ARQ); estudo
preliminar de arquitetura (EP-ARQ); projeto legal
de arquitetura (PL-ARQ); projeto para execução
de arquitetura (PE-ARQ).

Questão 42

A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui
normas para licitações e contratos administrativos,
determina que a Administração Pública poderá
conceder direito real de uso de bens imóveis,
dispensada a licitação, somente quando:

A) o imóvel se destinar à habitação não popular,
promovida pela Administração Pública ou
Privada.

B) se destinar a outro órgão ou à entidade da
Administração Pública.

C) não houver tempo hábil para licitação e houver
somente um interessado.

D) houver a formação de vínculo e a estipulação de
obrigações por parte da Administração Pública
em relação ao proponente.

E) o imóvel estiver situado em área de proteção
ambiental.

Questão 43

De acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, toda atividade destinada a obter determinada
utilidade de interesse para a Administração, tais
como: demolição, conserto, instalação, montagem,
operação, conservação, reparação, adaptação,
manutenção, transporte, locação de bens,
publicidade, seguro ou trabalhos técnico-
profissionais, é considerada:

A) contrato de risco.
B) serviço.
C) seguro-garantia.
D) empreitada.
E) alienação.

Questão 44
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A Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, estabelece
diretrizes gerais da política urbana. Assinale qual das
opções a seguir pode ser apontada como uma das
diretrizes gerais da política urbana com o objetivo de
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais
da cidade e da propriedade urbana, determinada pelo
estatuto da cidade.

A) Garantia do salário mínimo federal capaz de
possibilitar o acesso à moradia e saúde.

B) Cooperação entre organizações governamentais
e entidades públicas, capazes de elaborar
programas de saúde privada urbana e rural.

C) Cooperação entre os governos, a iniciativa
privada e os demais setores da sociedade no
processo de urbanização, em atendimento ao
interesse social.

D) Planejamento das ações sociais e educativas em
garantia de melhores meios de transporte
privado e acesso ao trabalho rural.

E) Gestão democrática na ação direta quanto ao
saneamento ambiental das indústr ias
extrativistas.

Questão 48

Em relação exclusivamente à documentação, a
Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, exige dos
interessados para a habilitação nas licitações, além
do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art.
7º da Constituição Federal:

A) habilitação jurídica, qualificação técnica,
qualif icação econômica – f inanceira e
regularidade fiscal.

B) cédula de identidade, qualificação econômica e
regularidade fiscal.

C) registro comercial, cédula de identidade, título de
eleitor e inscrição do ato constitutivo de
sociedade civil.

D) habilitação profissional, carteira de identidade,
qualificação econômica – financeira e título de
eleitor.

E) número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas, habilitação profissional e regularidade
fiscal.

Questão 45

O prazo definido pela Lei nº 6.766, de 19 de dezembro
de 1979, e suas atualizações, para o registro
imobiliário de loteamento ou remembramento, sob
pena de caducidade da aprovação, é de:

A) 3 meses.
B) 60 dias.
C) 1 ano.
D) 8 meses.
E) 180 dias.

Questão 46

A infraestrutura básica dos parcelamentos situados
nas zonas habitacionais declaradas por lei como de
interesse social, consistirá, de acordo com a
Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, e suas
atualizações, de no mínimo:

A) via de acesso, rede de abastecimento de água e
esgoto.

B) rede de águas pluviais, de água potável, esgoto e
abastecimento de energia elétrica.

C) equipamento urbano, escoamento de águas
pluviais, rede de esgoto e água potável e vias de
circulação.

D) vias de circulação, escoamento de águas
pluviais, rede para o abastecimento de água
potável, soluções para o esgotamento sanitário e
para a energia elétrica domiciliar.

E) rede de abastecimento pluvial, de água potável,
de esgotamento sanitário, e equipamento
público.

Questão 47

O Estatuto da Cidade determina o usucapião de
imóvel urbano, para aquele que possuir como sua
área ou edificação urbana, por cinco anos,
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para
sua moradia ou de sua família, desde que não seja
proprietário de outro imóvel urbano ou rural. A
metragem quadrada máxima desta área ou
edificação urbana é de até:

A) 450 m².
B) 320 m².
C) 380 m².
D) 280 m².
E) 250 m².

Questão 49
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A política de desenvolvimento urbano, executada
pelo Poder Público Municipal conforme diretrizes
gerais fixadas em lei, objetiva ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e
garantir o bem-estar de seus habitantes. A Lei
Orgânica de Santa Maria de Jetibá-ES determina
que as desapropriações de imóveis serão feitas:

A) em casos em que não há outra propriedade em
nome do favorecido.

B) através da justiça comum, com indenização
apenas quando se tratar de áreas destinadas a
equipamento de lazer.

C) com ressarcimento, somente através de títulos
do tesouro direto.

D) somente em áreas rurais, mediante isenção de
tributo territorial ou predial.

E) com prévia e justa indenização em dinheiro.

Questão 50


