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          PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ITAPIPOCA  –  CE 

       CONCURSO  PÚBLICO  –  EDITAL  001/2015 

FISCAL DE OBRAS E POSTURA 

NOME DO CANDIDATO: ____________________________________________________________________________________ 
 

RG:_______________________________                       ÓRGÃO EXPEDIDOR:_________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO 

ASSINATURA:______________________________________________________          

 

LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES: 

 

1. Este caderno contém 60 (sessenta) questões de 

múltipla escolha, numeradas de 01 a 60. 

2. Cada uma das questões apresenta um enunciado 

seguido de 5 (cinco) alternativas, das quais somente 

uma deve ser assinalada. 

3. Examine se a prova está completa, com a sequência 

numérica das questões, se há falhas ou 

imperfeições gráficas que causem dúvidas. 

Qualquer reclamação deverá ser feita durante os 20 

minutos iniciais. Após esse tempo, qualquer 

reclamação será desconsiderada. 

4. Depois de decorridas 2 (duas) horas do início da 

prova, será distribuído o cartão-resposta, o qual será 

o único documento válido para a correção da prova. 

Ao recebê-lo, verifique se seu nome e seu número 

de inscrição estão corretos. Reclame imediatamente 

se houver discrepância. 

5. O cartão-resposta não pode ser dobrado, 

amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua 

assinatura e inscrição, nada deve ser escrito ou 

registrado fora dos locais destinados às respostas. 

Tenha muita atenção ao marcar seu cartão-

resposta, pois não haverá substituição por erro do 

candidato. Marque sua resposta pintando 

completamente o espaço correspondente à 

alternativa de sua opção. 

 

Ex.: A  B  C  D  E 

6. A leitora de marcas não registrará as respostas em 

que houver falta de nitidez, uso de corretivo, 

marcação a lápis ou marcação de mais de uma letra. 

Não serão computadas questões não assinaladas. 

7. Durante a prova, é proibido o intercâmbio e o 

empréstimo de material de qualquer natureza entre 

os candidatos. A tentativa de fraude, a indisciplina e 

o desrespeito às autoridades encarregadas dos 

trabalhos são faltas que implicarão a 

desclassificação do(a) candidato(a). 

8. Qualquer forma de comunicação entre candidatos 

implicará a eliminação de ambos do certame. 

9. Não será permitido ao candidato, durante a 

realização das provas, portar armas, aparelhos 

eletrônicos de qualquer natureza, relógios, bolsas, 

livros, jornais e impressos em geral; bonés, 

chapéus, lenço de cabelo, bandanas etc. 

10. É vedado o uso de telefone celular ou de qualquer 

outro meio de comunicação. O candidato que for 

flagrado portando aparelho celular, durante o 

período de realização da prova, ou, ainda, aquele 

cujo aparelho celular tocar, será sumariamente 

eliminado do certame. 

11. Em caso de dúvida, durante a prova, levante o braço 

para solicitar atendimento da fiscalização. Jamais 

pergunte em voz alta. 

12. O candidato que permanecer na sala de provas, por 

mais de 3h45min, poderá levar consigo a cópia do 

gabarito, em formulário específico, fornecido pela 

ORGANIZADORA. 

13. Ao terminar a resolução da prova, entregue-a ao 

fiscal de sala juntamente com o cartão-resposta 

(devidamente assinado). Não se esqueça, também, 

de assinar a folha de frequência. 

14. As provas terão duração de 4 (quatro) horas. Turno 

da Manhã com início às 08h00min e término às 

12h00min. Turno da Tarde com início às 14h00min 

e término às 18h00min. O candidato só poderá 

ausentar-se da sala depois de decorridas duas 

horas do início das provas. 

15. Os Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas 

serão divulgados 72 (setenta e duas) horas após a 

realização das mesmas. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

Leia o Texto I para responder às questões 1 a 6. 

TEXTO I 

MINHA DESGRAÇA 

Minha desgraça, não, não é ser poeta, 
Nem na terra de amor não ter um eco, 
E meu anjo de Deus, o meu planeta 

Tratar-me como trata-se um boneco... 

Não é andar de cotovelos rotos, 
Ter duro como pedra o travesseiro... 

Eu sei... O mundo é um lodaçal perdido 
Cujo sol (quem mo dera!) é o dinheiro... 

Minha desgraça, ó cândida donzela, 
O que faz que o meu peito assim blasfema, 

É ter para escrever todo um poema, 
E não ter um vintém para uma vela. 

Álvares de Azevedo 

1. Que figura de linguagem está presente no verso “Eu sei... 
O mundo é um lodaçal perdido”?  

a) Metonímia. 
b) Metáfora. 
c) Antítese. 
d) Perífrase. 
e) Eufemismo. 
 
2. A desgraça do poeta do Texto I deve-se a questões 

a) sentimentais. 
b) familiares. 
c) financeiras. 
d) clínicas. 
e) pessoais. 

3. Segundo o poema, Texto I, o eu lírico tem como desgraça 

a) ser um poeta. 
b) não ter um amor. 
c) ser tratado como um boneco. 
d) ter um travesseiro duro. 
e) não poder comprar uma vela. 

4. “Nem na terra de amor não ter um eco”, segundo o verso, 
é CORRETO afirmar que o eu lírico 

a) não é correspondido no amor. 
b) procura um amor. 
c) quer escrever um poema de amor. 
d) já teve muitos amores. 
e) nunca amou. 

5. De acordo com o Texto I, é INCORRETO afirmar que o(a) 

a) dinheiro é a mola mestra do mundo. 
b) profissão de escritor não é bem remunerada. 
c) poeta é maltratado. 
d) poeta não tem um vintém. 
e) poeta sofre por não ter inspiração para escrever. 

6. “Minha desgraça, ó cândida donzela,” Nesse verso, o 
termo destacado funciona como 

a) sujeito. 
b) aposto. 
c) objeto direto. 
d) vocativo. 
e) adjunto adnominal. 

7. Associe as locuções, coluna A, ao adjetivo 
correspondente, coluna B. 

 COLUNA A  COLUNA B 

I. de chumbo.  ( ) pluvial. 
II. de chuva.  ( ) etário. 
III. de rio.  ( ) cervical. 
IV. de pescoço.  ( ) plúmbeo. 
V. de idade.  ( ) fluvial. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

a) II – V – IV – I – III 
b) V – II – IV – I – III 
c) III – V – I – II – IV 
d) I – V – IV – III – II 
e) II – V – IV – III – I. 
 
8. Analise as frases a seguir. 

I. O pelo do animal é macio. 
II. Ia sempre pelo mesmo caminho. 
III. Eu pelo o animal rapidamente. 
IV. Caminhava sempre pela mesma rua. 

Marque a opção CORRETA quanto ao termo em destaque. 

a) Tem a mesma classificação gramatical em todas as frases. 
b) Em II e IV, pertence à mesma classe gramatical. 
c) Em cada frase, tem classificação gramatical diferente. 
d) Tem o mesmo sentido em I e III. 
e) Em IV, funciona como conjunção. 

9. Marque a opção INCORRETA em relação ao emprego dos 
verbos. 

a) Se ele a visse nesses trajes, cometeria um desatino. 
b) Se eles soubessem a verdade, ficariam indignados. 
c) Se ele se dispor a colaborar, tudo seria mais fácil. 
d) Se nós fôssemos responsáveis, assumiríamos a culpa. 
e) Se ele nos der um novo prazo, terminaremos o trabalho. 

10. Em qual das opções, todas as palavras apresentam 
ditongo? 

a) Moita / pátria / saída. 
b) Pai / ideia / país. 
c) Também / história / mão. 
d) Saudade / secretaria / Caetano. 
e) Saúva / rainha / ruim. 

11. Marque a opção que apresenta um substantivo que NÃO 
faz o masculino terminado em ão. 

a) Baronesa. 
b) Abelha. 
c) Sabichona. 
d) Patroa. 
e) Maestrina. 

12. No período “Sucede que o país precisa de uma política 
agrícola.”, temos uma oração subordinada 

a) substantiva objetiva indireta. 
b) substantiva subjetiva. 
c) adjetiva restritiva. 
d) adverbial condicional. 
e) substantiva completiva nominal. 

13. Qual das orações a seguir apresenta sujeito 
indeterminado? 

a) Estou acostumado a isso. 
b) Faremos o trabalho na escola. 
c) Choveu demais no último verão. 
d) Quebraram a vidraça. 
e) Já é tarde. 

14. O período “Quanto mais nos dedicamos, mais 
aprendemos.”, encerra ideia de 

a) proporção. 
b) condição. 
c) conformidade. 
d) consequência. 
e) finalidade. 

15. Em qual das opções está CORRETO o uso da crase? 

a) Fomos à cavalo. 
b) Vou à Recife. 
c) Ficamos cara à cara. 
d) Chegamos à meia-noite. 
e) Cheguei à casa muito tarde. 
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16. Analise a frase a seguir. 

“Causou ______ a _____ dos argumentos apresentados ao juiz.” 

Marque a opção que preenche CORRETA e respectivamente 
as lacunas. 

a) estranheza / inconsistência 
b) extranhesa / inconsistência 
c) estranheza / inconsistênsia 
d) extranheza / inconsistênsia 
e) estranhesa / inconsistência 
 
17. Quanto à concordância verbal, marque a opção 
CORRETA. 

a) Caso venham a faltar recursos, mudaremos os planos. 
b) Caso venha a faltarem recursos, mudaremos os planos. 
c) Caso venha a faltar recursos, mudaremos os planos. 
d) Caso venham a faltarem recursos, mudaremos os planos. 
e) Caso vierem a faltarem recursos, mudaremos os planos. 
 
18. Carlos e Antônio, trabalhando juntos, colocam 90m 
quadrados de piso em 3 dias. Se Carlos, sozinho, coloca 
180m em 10 dias, em quantos dias Antônio, sozinho, 
colocará 60m quadrados? 

a) 4. 
b) 5. 
c) 6. 
d) 7. 
e) 8. 
 
19. Uma televisão é vendida por R$ 600,00 à vista ou com 
entrada de 22% e mais pagamento de R$ 542,88, após 32 dias. 
Qual a taxa de juros mensal envolvida na operação? 

a) 10%. 
b) 15%. 
c) 20%. 
d) 25%. 
e) 30%. 
 
20. Uma chaleira elétrica de 2,5 kW aquece 2,5 litros de água 
em 2 min e meio. Em quanto tempo uma chaleira elétrica de 
1 kW aquece 2 litros de água? 

a) 30 s. 
b) 1 min 45 s. 
c) 3 min. 
d) 5 min. 
e) 6 min e 30 s. 
 
21. Um pai tem 65 anos e o filho 35. Há quantos anos a idade 
do pai era o quádruplo da idade do filho? 

a) 5. 
b) 10. 
c) 15. 
d) 20. 
e) 25. 
 
22. O carro de passeio sobe uma rampa com velocidade de 
40 km/h. Ao chegar ao alto da rampa, ele desce com uma 
velocidade de 60 km/h. Qual é a sua velocidade média? 

a) 48 km/h. 
b) 50 km/h. 
c) 24 km/h. 
d) 20 km/h. 
e) 100 km/h. 
 
23. Um navio alcança outro e leva 1/24 de hora para 
ultrapassá-lo. Esse tempo equivale a 

a) 3 min 30 s. 
b) 2 min 58 s. 
c) 2 min. 
d) 2 min 30 s. 
e) 3 min. 

24. Se o valor de um certo artigo era R$ 780,00 e, após um 
ano, era R$ 624,00, a taxa anual de desvalorização foi de 

a) 20%  
b) 25%  
c) 18% 
d) 24%  
e) 21%  
 
25. A soma de dois números é igual a 23. A diferença entre 
o quádruplo do maior e o triplo do menor é igual a 22. O 
quadrado do maior desses dois números é 

a) 99. 
b) 169. 
c) 256. 
d) 529. 
e) 720. 
 
26. Qual o preço de 3.000 limões a R$ 1,80 a dúzia? 

a) R$ 350,00. 
b) R$ 450,00. 
c) R$ 490,00. 
d) R$ 550,00. 
e) R$ 660,00. 
 
27. Se dividimos o número 133 em três partes inversamente 
proporcionais a 4, 6 e 9, temos 

a) 63 / 40 / 30. 
b) 63 / 42 / 28. 
c) 70 / 35 / 28. 
d) 65 / 40 / 28. 
e) 78 / 35 / 20. 
 
28. Uma mercadoria encaixotada pesa 57 kg. Sabendo-se 
que o peso da caixa é igual a 1/6 do peso total, conclui-se que 
o peso, em gramas, da mercadoria sem a caixa, é igual a 

a) 47,50. 
b) 4.750. 
c) 47.500. 
d) 46.000. 
e) 40.500. 
 
29. Dentre as alternativas a seguir, a que apresenta o 
número decimal mais próximo do produto 4,32 x 1,42 é 

a) 6,111. 
b) 5,742. 
c) 6,163. 
d) 5,893. 
e) 6,159. 
 
30. Aplicando-se R$ 18.000,00 a juros simples, à taxa 
mensal de 2,5%, obter-se-á o rendimento de R$ 4.500,00 no 
prazo de quantos meses? 

a) 6.  
b) 10. 
c) 12.  
d) 15. 
e) 18. 
 
31. Em uma loja, quatro vendedores são capazes de 
atender, em média, 52 pessoas por hora. Diante disso, 
espera-se que seis vendedores, com a mesma capacidade 
operacional dos primeiros, sejam capazes de atender, por 
hora, uma média de quantas pessoas? 

a) 58.  
b) 78. 
c) 82.  
d) 85. 
e) 92. 
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32. Analise a charge a seguir. 

 

A charge coloca em evidência a pobreza e a desigualdade 
social e faz referência à crise que está sendo a palavra mais 
repetida nos jornais nacionais e internacionais. Sobre o 
assunto, marque a opção CORRETA. 

a) O mundo está em um processo de crise econômica, mas que 
não afeta o equilíbrio político entre os países. 

b) A crise está sendo no nível da diplomacia, somente. 
c) A crise está no nível socioeconômico e político e afeta os 

países em maior ou menor nível. 
d) Os países ricos não foram afetados pela crise do Capitalismo 

em 2008. 
e) O Brasil está ileso à crise mundial. 
 

33. Leia o trecho a seguir do texto “O papel do meio 
ambiente na geopolítica mundial”  

Ao ser considerado elemento proeminente na definição dos 
contornos da geopolítica mundial, o meio ambiente projeta um 
cenário de desafios e possibilidades para o Brasil, que se constitui 
em global player (ator global) no que concerne à temática 
ambiental, mas que ainda busca se afirmar como tal. O Brasil 
ocupa uma posição de relevância na geopolítica mundial por 
deter um grande território, a maior biodiversidade do Planeta, 
áreas extensas de florestas e reservas de água doce, apenas 
para citar algumas características. Entretanto, a busca de uma 
inserção mais efetiva e articulada do Brasil nas discussões da 
agenda ambiental internacional esbarra nas assimetrias de poder 
entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento. 

O Brasil tem buscado desempenhar papel mais significativo, por 
exemplo, no que diz respeito à produção dos agrocombustíveis. 
Essa questão suscita muitas controvérsias, ao tratar, 
simultaneamente, de três grandes desafios da atualidade: 
segurança energética, mudança climática e combate à fome e à 
pobreza. Para o Brasil, o grande dilema, em âmbito interno, é 
conciliar a necessidade de desenvolvimento econômico e social, 
sem prejudicar a conservação dos recursos naturais. No plano 
internacional, o desafio é provar que a produção de 
biocombustíveis do Brasil atende a requisitos de sustentabilidade 
social e ambiental, o que vem sendo questionado por 
acadêmicos, organismos internacionais, ONGs e diversos países, 
principalmente produtores de petróleo que se beneficiam do 
predomínio da matriz energética de base fossilista. 

(Rafael Jacques Rodrigues. www.ufmg.br) 

Nesse contexto, o que predomina é(são) 

a) os interesses econômicos. 
b) a divergência sobre o que preservar. 
c) as ações governamentais desarticuladas. 
d) a ausência de planejamento, de projetos viáveis. 
e) a falta de tecnologia “de ponta”. 
 
34. Considere a afirmação a seguir. 

A globalização é uma das características definitórias do começo 
do século XX (PERESSON, 2006). É um fenômeno que nos faz 
sentir interligados e interdependentes graças aos avanços nas 
telecomunicações: por internet conhecemos em instantes o que 
acontece na outra parte do mundo; com os modernos meios de 
transporte em poucas horas nos deslocamos entre continentes.  

Sobre a globalização, assinale (V) para as afirmativas 
VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS. 

( ) O processo não afeta de igual forma todos os grupos 
sociais ou culturais, nem todas as pessoas.  
( ) A palavra globalização surgiu para dar uma “cara” positiva 
e humanizadora às transformações atuais.  
( ) Hoje em dia, globalização tanto unifica como divide o 
mundo.  
( ) É um processo que tem provocado igualdades e inclusão. 
( ) Transformou pobreza, liberdade e riquezas sem limites 
para muitos. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

a) V – F – V – F – V. 
b) F – F – V – V – F. 
c) V – V – F – V – F. 
d) V – V – V – F – F. 
e) F – V – F – V – V.  
 
35. Marque a alternativa CORRETA com relação às relações 
de gênero. 

a) Gênero refere-se às relações biológicas desiguais de poder 
entre homens e mulheres que são o resultado de uma 
construção social do papel do homem e da mulher a partir 
das diferenças sexuais. 

b) Sexo refere-se às características culturais de homens e de 
mulheres, não se relacionando à biologia. 

c) As relações de gênero são produto de um processo 
pedagógico que se inicia no nascimento e termina na 
adolescência. 

d) O papel do homem e da mulher é constituído culturalmente 
e muda conforme a sociedade e o tempo.  

e) A situação, nos últimos tempos, tem mudado e cada vez mais 
um número maior de mulheres está saindo do lar e está 
ingressando no mercado de trabalho com igualdade de 
condições aos homens. 

 
36. Leia a postura a seguir sobre as terras indígenas em 
Itapipoca. 

PORTARIA DECLARATÓRIA 10/08/2015  

Decisão da Justiça garante demarcação de terra indígena em 
Itapipoca. 

Área demarcada já foi cenário de conflitos que resultaram em 
instauração de diversos procedimentos extrajudiciais na 
Procuradoria da República. 

De acordo com o Ministério Público Federal no Ceará (MPF/CE), 
a ação é resultado da parceria do órgão com a Fundação 
Nacional do Índio (Funai), a Polícia Federal e a Justiça Federal. 
A área da terra Indígena ________ já foi cenário de conflitos que 
resultaram em instauração de diversos procedimentos 
extrajudiciais na Procuradoria da República em Itapipoca, além 
de inquéritos policiais na Polícia Federal, e, ainda, processos 
judiciais em trâmite na 27ª Vara Federal Seção Judiciária do 
Estado do Ceará. 

Marque a opção que completa corretamente a lacuna. 

a) Xingu 
b) Tapeba 
c) Tremembé 
d) Ianomâmis 
e) Tembés 
 
37. Com relação ao município de Itapipoca, analise as 
afirmativas a seguir. 

I. Predominam atividades baseadas na agricultura familiar e 
com pequeno parque industrial. 

II. O turismo é uma das fontes de renda do município, devido às 
atrações naturais, arqueológicas e arquitetônicas. 

III. Seu território limita-se às praias. 
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Marque a opção que indica a(s) afirmativa(s) CORRETA(S). 

a) I – III. 
b) I. 
c) II. 
d) I – II. 
e) III. 
 

01/02/2016 16h25 - Atualizado em 01/02/2016 21h06 Do G1, em São Paulo 

Microcefalia e zika são emergência de saúde internacional, 
declara OMS 

Anúncio foi feito em coletiva de imprensa nesta segunda-feira. 
Órgão pediu ação internacional coordenada contra a doença. 

 
Margaret Chan, diretora-geral da OMS, fala a jornalistas nesta segunda-feira (1º), 

em Genebra, sobre a emergência em saúde pública devido ao zika vírus e à 
microcefalia (Foto: Fabrice Coffrinni/AFP) 

A disseminação do zika vírus e sua provável ligação com casos 
de microcefalia tornaram-se uma emergência de saúde pública 
internacional, declarou nesta segunda-feira (1º) a Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 
O anúncio foi feito em uma coletiva de imprensa em Genebra, 
depois da primeira reunião do Comitê de Emergência sobre zika 
vírus. O grupo foi convocado na semana passada, quando o 
órgão demonstrou preocupação com a “propagação explosiva” do 
vírus e estimou que o número de casos nas Américas pode 
chegar a 4 milhões este ano. 
Segundo Margaret Chan, diretora-geral da OMS, o Comitê de 
Emergência considerou que o aumento de casos de microcefalia 
e outras complicações neurológicas no Brasil e também na 
Polinésia Francesa e sua possível relação com o zika vírus 
consistem em uma situação extraordinária e uma ameaça para a 
saúde pública de outras partes do mundo, incluindo o Brasil, país 
mais afetado. 

38. A preocupação da OMS em relação ao Brasil acontece 
porque 

a) há uma crise sem precedentes na saúde por falta de 
recursos. 

b) o mosquito está vencendo a luta contra a propagação da 
doença. 

c) a população brasileira não ajuda no combate ao mosquito. 
d) o País vai sediar as Olimpíadas neste ano de 2016. 
e) não há uma vacina para a doença, apenas produto em teste. 
 
39. O Brasil fez um alerta, em outubro de 2015, sobre um 
número elevado de nascimentos de crianças com 
microcefalia na região Nordeste. Havia, na época, 270 casos 
confirmados e 3.449 em estudo, contra 147 em 2014. O País 
notificou, em maio de 2015, o primeiro caso de doença pelo 
vírus zika. Desde então, "a doença se propagou no país e 
também em outros 22 países da região", aponta a OMS. 

Do G1, em São Paulo 

O que é microcefalia? 

a) Diagnosticada quando o perímetro da cabeça é igual ou 
menor do que 32 cm. 

b) É uma condição rara em que o bebê nasce com o crânio de 
tamanho menor do que o normal. 

c) O Ministério da Saúde adotava 33 cm, mas a medida foi 
alterada de acordo com a OMS. 

d) O esperado é que bebês tenham pelo menos 34 cm de 
diâmetro de crânio.  

e) A medida vale apenas para crianças nascidas a termo (com 
9 meses de gravidez).  

40. São possíveis consequências da microcefalia: 

I. Atraso no desenvolvimento neurológico, psíquico e/ou motor. 
II. Comprometimento das funções respiratórias. 
III. Má formação do aparelho digestivo. 
IV. Déficit cognitivo (em alguns casos, a inteligência da criança 

não é afetada). 
V. Déficit visual. 
VI. Déficit auditivo. 
VII. Epilepsia. 

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS. 

a) I – II – III – IV – V. 
b) II – III – IV – V – VI. 
c) I – IV – V – VI – VII. 
d) III – VI – V – VI – VII. 
e) I – II – IV – VI – VII. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

41. Em uma obra de engenharia, o que significa expedir uma ART 
(Anotação de Responsabilidade Técnica)? 

a) Documento para identificar a responsabilidade técnica pelo 
projeto ou serviço específico em uma determinada obra. A 
ART deve ser preenchida por profissional devidamente 
habilitado com registro/visto no CREA.  

b) Documento utilizado para começar a execução da obra, 
significa que existe um projeto cadastrado no CREA. 

c) Identifica um projeto cadastrado e revisado pela Câmara de 
Projetos específica do CREA – indicador de qualidade do 
projeto. 

d) Identifica o engenheiro responsável pela obra e é um 
documento emitido pela Prefeitura, sendo obrigatório para o 
início da execução da obra. 

e) Identifica o dono da obra e é um documento emitido pela 
Prefeitura, não sendo obrigatório para o início da execução 
da obra. 

 
42. Tecnicamente chamado auto de conclusão de obra ou, 
na linguagem popular, “habite-se”, nada mais é do que 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. Em relação ao “habite-
se”, assinale a opção CORRETA.  

a) Apesar de emitido pelo órgão competente da Prefeitura, 
depende, exclusivamente, da vistoria do Corpo de 
Bombeiros.  

b) O “habite-se” não é exigido em prédios acima de quatro 
andares, pois possui legislação própria e depende de 
vistorias frequentes por parte tanto da Prefeitura quanto do 
Corpo de Bombeiros.  

c) Sem ele, não há instalação de condomínio, tampouco é 
possível providenciar a individualização da matrícula, 
perante o Cartório de Registro de Imóveis competente. 

d) A individualização da matricula em Cartório de Registro de 
imóveis competente pode ser feita sem o “habite-se”. 
Entretanto, as chaves de cada imóvel ficam retidas no 
Cartório até a regularização da obra.  

e) A vistoria do Corpo de Bombeiros só acontece após a 
emissão do “habite-se” pela Prefeitura. 

 
43. Segundo a NBR 12.655, o ensaio de consistência 
(comumente por abatimento de tronco) para o concreto 
preparado pelo executante da obra deve ser realizado 
sempre que ocorrerem alterações na umidade dos agregados 
e nas seguintes situações, EXCETO: 

a) na primeira amassada do dia. 
b) ao reiniciar o preparo após uma interrupção da jornada de 

concretagem de pelo menos 2h.  
c) na troca de operadores. 
d) cada vez que forem moldados corpos de prova. 
e) ao usar pedras de rio trituradas como agregado graúdo.  
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44. Um circuito elétrico alimentado por uma tensão 
monofásica de 220 V é constituído por 5 pontos de tomadas 
de uso geral de 100 W cada e 4 pontos de luz de 100 W cada. 
Um proprietário instalou, nos pontos de luz, lâmpadas de 55 
W e, em um dia de calor, em cada tomada, foi ligado um 
ventilador de 44 W. Considerando que não há potência 
reativa envolvida, qual a corrente elétrica existente no 
circuito com todos os ventiladores e lâmpadas ligados?  

a) 2,0 A.  
b) 4,1 A.  
c) 4,2 A. 
d) 8,2 A. 
e) 9,0 A. 
 
45. Enumere a coluna B, pela coluna A.  

COLUNA A 

I. Emboço. 
II. Chapisco. 
III. Reboco. 

COLUNA B 

( ) Com espessura entre 3 mm e 5 mm, cobre a superfície 
com uma camada de argamassa fina que torna a base áspera e 
aderente.  
( ) Com espessura entre 1,5 cm e 2 cm (interno) e de 3 a 4 
cm (fachada), corrige pequenas irregularidades, melhorando o 
acabamento da alvenaria e protegendo-a de intempéries. 
( ) Massa fina, tem cerca de 5 mm e é a camada final que 
torna a textura da parede mais fina para receber pintura.  

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

a) I – II – III. 
b) I – III – II. 
c) II – I – III.  
d) II – III – I.  
e) III – II – I. 
 
46. Assinale a opção que apresenta a melhor definição 
sobre a fase de adensamento para a execução de peças em 
concreto. 

a) É a operação que tem por finalidade a eliminação do ar e dos 
vazios contidos na massa. Deve ser feito durante e 
imediatamente após o lançamento. 

b) É a operação que tem por finalidade a eliminação do ar, 
segregar os agregados e, assim, aumentar a resistência na 
superfície das peças de concreto.  

c) Antecede a operação de lançamento e tem por finalidade a 
eliminação do ar e o excesso de água na massa.  

d) Acontece após a cura e tem por finalidade concentrar o 
cimento do concreto junto a pontos críticos (maiores 
esforços) da peça.  

e) É a operação que tem por finalidade fortalecer a junção entre 
a peça executada e peças anteriormente existentes na 
estrutura. 

 
47. Considere o triângulo de potências a seguir. 

 

Dados: 

S – Potência aparente. 
P – Potência ativa. 
Q – Potência reativa. 

 

O fator de potência pode ser expresso por 

a) P/Q. 
b) P/S. 
c) Q/P. 
d) S/P. 
e) S/Q. 
 
48. Marque a opção CORRETA que apresenta somente 
tributos municipais. 

a) ICMS (Imposto sobre Circulação de Bens e Serviços), IPVA 
(Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores) e ITR 
(Imposto Territorial Rural). 

b) ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), ITBI 
(Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis) e IPVA 
(Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores). 

c) IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores), 
ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis) e ITR 
(Imposto Territorial Rural). 

d) ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), ITBI 
(Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis) e ICMS 
(Imposto sobre Circulação de Bens e Serviços). 

e) ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), ITBI 
(Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis) e IPTU 
(Imposto Predial e Territorial Urbano). 

 
49. Costuma-se diferenciar o abuso de poder em duas 
espécies: o desvio de poder (ou desvio de finalidade) e o 
excesso de poder. O que melhor diferencia o desvio do 
excesso de poder? 

a) Excesso de poder aparece toda vez que o administrador 
utiliza, em causa própria, as suas funções e desvio de poder 
ocorre quando o agente atua visando ao benefício de 
terceiros, prejudicando o Poder Público.  

b) Ambos surgem quando o administrador ultrapassa os limites 
de sua competência estabelecidos na lei. Entretanto, o 
desvio de poder traz o agravante de desvio de recursos 
públicos em espécie.  

c) Excesso de poder caracteriza-se pela indicação de parentes 
para cargos subordinados ao agente público, enquanto o 
desvio de poder caracteriza-se pelo desvio dos cargos 
subordinados para finalidades pessoais. 

d) Desvio de poder aparece toda vez que o administrador 
ultrapassa os limites de sua competência estabelecidos na 
lei. Excesso de poder ocorre quando o agente atua nos 
limites da competência legalmente definida, mas visando a 
uma finalidade diversa daquela que estava prevista 
inicialmente. 

e) Excesso de poder aparece toda vez que o administrador 
ultrapassa os limites de sua competência estabelecidos na 
lei. Desvio de poder ocorre quando o agente atua nos limites 
da competência legalmente definida, mas visando a uma 
finalidade diversa daquela que estava prevista inicialmente. 

 
50. O que é um Mandado de Segurança? 

a) Ação judicial que visa resguardar direito líquido e certo. 
b) Instrumento processual, previsto na Constituição Federal 

Brasileira e em leis infraconstitucionais de que podem se 
valer o Ministério Público e outras entidades legitimadas para 
a defesa de interesses difusos, coletivos, individuais e 
homogêneos.  

c) É o meio processual a que tem direito qualquer cidadão que 
deseje questionar judicialmente a validade de atos que 
considera lesivos ao patrimônio público, à moralidade 
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e 
cultural. 

d) É o meio processual a que têm direito, apenas, os 
magistrados que desejem questionar judicialmente a 
validade de atos que consideram lesivos ao patrimônio 
público. 

e) Ato processual que visa resguardar os dados inerentes a um 
determinado cidadão envolvido em causa como Poder 
Público.  
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51. Ato administrativo pelo qual a administração consente 
que certa pessoa utilize privativamente bem público, 
atendendo, ao mesmo tempo, aos interesses público e 
privado. Essa é a definição de 

a) Permissão de uso. 
b) Concessão de uso.  
c) Outorga. 
d) Usufruto. 
e) Autorização de uso. 
 
52. Em relação aos conhecimentos básicos necessários ao 
desempenho da função de agente fiscal municipal, marque a 
opção INCORRETA. 

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) Identificar drogas ilícitas e seus derivados. 
d) Ter conhecimento dos procedimentos e características de 

processos administrativos. 
e) Ter conhecimentos básicos de leitura de projetos e noções 

de construção civil. 
 
53. É motivo para embargo de uma obra, sem notificação 
prévia: 

I. Iniciar ou executar obra sem o devido licenciamento, quando 
não estiverem sendo respeitados os alinhamentos e índices 
urbanísticos estabelecidos. 

II. Executar obra sem responsável técnico legalmente 
habilitado, quando indispensável. 

III. Construir, ampliar ou reformar em desacordo com os termos 
da lei e do projeto aprovado.  

IV. Executar obra em loteamentos não aprovados pelo 
Município. 

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS. 

a) II – III. 
b) II – III – IV. 
c) I – IV.  
d) I – II – III.  
e) I – II – III – IV. 
 
54. De acordo com a lei que dispõe sobre o parcelamento 
do solo urbano, Lei Federal nº 6.766/79, podemos afirmar que 

a) não será permitido o parcelamento do solo em terrenos 
alagadiços e sujeitos a inundações, em nenhuma 
circunstância, sendo vedada, qualquer obra para assegurar 
o escoamento das águas nessas áreas e modificar a 
natureza do terreno. 

b) é permito o parcelamento do solo em terrenos que tenham 
sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sendo 
necessária somente a divulgação da natureza do aterro à 
população local. 

c) é permitido o parcelamento em terrenos com declividade 
igual ou superior a 45% (quarenta e cinco por cento), desde 
que para famílias de até quatro indivíduos.  

d) não é permitido parcelamento em áreas de preservação 
ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições 
sanitárias suportáveis até a sua correção.  

e) não é permitido parcelamento em áreas próximas a hospitais 
e presídios, sendo essas áreas resguardadas a parques e 
zonas de lazer. 

 
55. Qual definição representa melhor o Auto de 
Notificação? 

a) Este documento tem por objetivo informar ao responsável 
pelo serviço/obra ou seu representante legal, sobre a 
existência de pendências e/ou indícios de irregularidades no 
empreendimento objeto de fiscalização. 

b) Este documento tem por objetivo informar ao responsável 
pelo serviço/obra ou seu representante legal, sobre a 
existência de multas referentes a irregularidades, sendo o 
valor da multa a principal informação nele contido. 

c) Informa ao responsável pelo serviço/obra ou seu 
representante legal, sobre a necessidade de seu 
comparecimento junto ao CREA para regularização dos 
projetos. 

d) Este documento tem por objetivo informar ao responsável 
pelo serviço/obra ou seu representante legal, sobre a 
existência de trabalhadores irregulares ou condições 
insalubres na obra. 

e) Informa ao responsável pelo serviço/obra ou seu 
representante legal, exclusivamente sobre irregularidades de 
aspectos de segurança da obra. É exigida a certidão negativa 
de notificações por parte do Corpo de Bombeiros para 
emissão do “habite-se”. 

 
56. De acordo com a lei que dispõe sobre o parcelamento 
do solo urbano, Lei Federal n.º 6.766/79, podemos afirmar 
que constitui crime contra a Administração Pública 

I. Dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou 
desmembramento do solo para fins urbanos, sem 
autorização do órgão público competente, ou em desacordo 
com as disposições desta Lei ou das normas pertinentes do 
Distrito Federal, Estados e Municípios. 

II. Dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou 
desmembramento do solo para fins urbanos sem 
observância das determinações constantes do ato 
administrativo de licença. 

III. Fazer ou veicular, em proposta, contrato, prospecto ou 
comunicação ao público ou a interessados, afirmação falsa 
sobre a legalidade de loteamento ou desmembramento do 
solo para fins urbanos, ou ocultar fraudulentamente fato a ele 
relativo. 

Marque a opção que indica a(s) afirmativa(s) CORRETA(S). 

a) I. 
b) I – II. 
c) III. 
d) II – III.  
e) I – II – III. 
 
57. Ato processual que instaura o processo administrativo, 
expondo os fatos ilícitos atribuídos ao autuado e indicando a 
legislação infringida, lavrado por agente fiscal, designado 
para esse fim pelo Município. Essa definição diz respeito ao 
Ato de 

a) Infração. 
b) Notificação. 
c) Intimação. 
d) Detenção. 
e) Convocação para esclarecimentos. 
 
58. Qual afirmativa melhor se adequa à função do fiscal de 
obra? 

a) Tem por principal objetivo garantir que os recursos sejam 
aplicados sem desperdícios ou desvios. 

b) Substitui o engenheiro residente na falta deste e garante o 
cumprimento de prazos. 

c) Objetiva garantir a execução da obra de acordo com o 
projeto, as leis e as normas vigentes. 

d) Recebimento de autoridades públicas informando a estas, 
em linguagem acessível, sobre o andamento da obra. 

e) Avalia a necessidade de remoção de famílias e ou 
empreendimentos que possam ser impactados durante a 
execução de uma dada obra, minimizando impactos sociais 
negativos. 

 
59. O ato de apreensão de mercadoria decorre do poder de 
polícia que a legislação administrativa atribui ao agente da 
administração. Trata-se de ato administrativo praticado, 
exclusivamente, pelo agente fiscal. O ato de apreensão pode 
ser considerado ilegal se for praticado sem 

I. lavratura de Termo de Apreensão. 
II. acondicionar e proteger a mercadoria apreendida de forma 

correta. 
III. identificar o proprietário da mercadoria apreendida.  
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Marque a opção que indica a(s) afirmativa(s) CORRETA(S). 

a) I. 
b) I – II.  
c) III.  
d) II – III.  
e) I – II – III. 
 
60. Qual a importância da cura do concreto? 

a) Evitar fissuração do concreto devido ao aquecimento oriundo 
das reações químicas envolvidas na consolidação da peça. 

b) Evitar fissuração do concreto devido ao resfriamento oriundo 
das reações químicas envolvidas na consolidação da peça. 

c) Evitar ondulações na superfície do concreto devido ao 
aquecimento oriundo da exposição à isolação. 

d) Criar condições para o recebimento de revestimento em 
peças de concreto externas. 

e) Usada em peças de concreto aparente, tem objetivo 
meramente estético de dar homogeneidade à superfície 
externa da edificação. 




