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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

DO CARTÃO-RESPOSTA

MARQUE ASSIM:

NUNCA MARQUE ASSIM:

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Concurso Público  –  Nº 001 / 2016  
 

 
 

Cargo: FISCAL DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 

 

INSTRUÇÕES 
 

 Nesta prova você encontrará: 
10 (dez) questões de Língua Portuguesa,  
10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais e Legislação e 
20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos. 

 

 Você está recebendo um Caderno com um total de 40 questões do tipo múltipla esco-
lha, uma Folha Intermediária de Respostas e um Cartão-Resposta. 

 

 Leia atentamente todas as questões e assinale a alternativa que julgar correta ou mais 
adequada. Lembre-se de que, para cada questão, existe apenas uma alternativa corre-
ta. 

 

 Utilize a Folha Intermediária de Respostas para registrar as alternativas escolhidas. 
Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado. 

 

 Depois de preencher a Folha Intermediária de Res-
postas, transcreva as alternativas escolhidas para o 
Cartão-Resposta, preenchendo, forte e completa-
mente, a bolha com caneta esferográfica azul-escura 
ou preta. Não faça outro tipo de marca na bolha nem 
utilize outro tipo de caneta. 

 

 No Caderno de Questões, você poderá fazer as anotações de que necessitar. 
 

 O Cartão-Resposta e o Caderno de Questões serão devolvidos ao fiscal. 
 

 Assine e date, no verso, o Cartão-Resposta. 
 

 Você não poderá sair da sala de prova antes de transcorrida 1 (uma) hora.  
 

 Os três últimos candidatos permanecerão na sala até o término das provas.  
 

 Duração da Prova: 3 (três) horas.  
 
 
 

 

AGUARDE A ORDEM PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES 
 

 
 
 
 

   

Nome Legível do Candidato  Assinatura do Candidato  
 

 
Blumenau, 22 de maio de 2016.  
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QUESTÕES  DE  LÍNGUA  PORTUGUESA 

 

 
Leia atentamente o texto a seguir, pois ele serve de base para as questões de 1 a 10. 
 

                      PLANETA ÁGUA 
                     Guilherme Arantes 
1 Água que nasce na fonte serena do mundo 
       E que abre o profundo grotão 
       Água que faz inocente riacho e deságua 
       Na corrente do ribeirão... 
5     Águas escuras dos rios 
      Que levam a fertilidade ao sertão 
       Águas que banham aldeias 
       E matam a sede da população... 
       Águas que caem das pedras 
10  No véu das cascatas ronco de trovão 
       E depois dormem tranquilas 
       No leito dos lagos, no leito dos lagos... 
       Água dos igarapés onde Iara, mãe d'água 
        É misteriosa canção 
15    Água que o sol evapora 
       Pro céu vai embora 
       Virar nuvens de algodão... 
       Gotas de água da chuva 
       Alegre arco-íris sobre a plantação 
20    Gotas de água da chuva 
       Tão tristes, são lágrimas na inundação... 
       Águas que movem moinhos 
       São as mesmas águas 
       Que encharcam o chão 
25    E sempre voltam humildes 
        Pro fundo da terra, pro fundo da terra... 
 Terra! Planeta Água 
        Terra! Planeta Água                                                                                                                                   
        Terra! Planeta Água... 

 

1- Assinale a alternativa correta: 
(A) A concordância nominal está correta em ambas as orações: Hoje a água custa caro. As contas de água 

estão caro. 
(B) As palavras “fluvial” e “pluvial” são escritas e pronunciadas de forma parecida, mas os seus significados 

são diferentes. Por isso são chamadas palavras parônimas.  
(C) No texto “Planeta Água”, a palavra “que” é uma conjunção subordinativa integrante. 
(D) Está de acordo com as normas gramaticais: Muitos questionam-se porque o futuro vêm sendo encarado 

com pessimismo pelos ecologistas. 

(E) A acentuação das palavras está correta em: As bacias hidrograficas do Acre, Solimões, Amazonas e Mara-
jo detém o maior aqüífero do mundo. 

 

2- Analise as afirmativas sobre o texto que você acabou de ler e identifique as corretas: 
 

I- Nas linhas 18 a 21, o autor utilizou um par de palavras antônimas para indicar os sentimentos opostos da 
relação do homem com a água. 

II- As palavras “riacho” (linha 3) e “igarapé” (linha 13) são sinônimas. 
III- Todos os verbos do texto estão conjugados no tempo presente do modo subjuntivo, a fim de comprovar a 

atualidade do assunto. 
IV- Como na palavra “encharcam” (linha 24), completa-se com “ch”:  en___ente,  en___er, en___aguar, 

en___urrada, en___uto. 
V- O autor empregou sentido figurado em: “Águas que caem das pedras/ no véu das cascatas ronco de tro-

vão/ E depois dormem tranquilas/ No leito dos lagos [...]” (linhas 9 a 12).  
 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I, IV e V estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
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3- Releia as linhas de 15 a 19:     
 

“Água que o sol evapora 
Pro céu vai embora 
Virar nuvens de algodão 
Gotas de água da chuva 
Alegre arco-íris sobre a plantação” 

 

Considerando o trecho acima, diante de cada afirmativa, escreva V, se for verdadeira, e F, se for falsa: 
 
( ) Este trecho apresenta três eventos que marcam o ciclo da água no planeta Terra: evaporação, con-

densação e precipitação. 
( ) O período “Água que o sol evapora/Pro céu vai embora/ Virar nuvens de algodão” é composto por su-

bordinação. 
( ) O sujeito da oração “Água que o sol evapora” é “Água”. 
( ) Colocando em ordem direta a oração “Água que o sol evapora”, temos: O sol evapora água (que). 
( ) O período “Água que o sol evapora/Pro céu vai embora/ Virar nuvens de algodão” tem duas orações 

subordinadas adjetivas. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
(A) F – F – V – V – F. 
(B) V – F – V – F – F. 
(C) V – V – F – V – V. 
(D) V – V – F – F – V. 
(E) F – V – F – F – V. 

 
4- “Planeta Água” procura destacar algumas formas de relação do homem com a água. Na primeira coluna abai-

xo, estão nomeadas as relações. Na segunda coluna, estão os trechos que exemplificam cada tipo de relação. 
Desse modo, numere a segunda coluna de acordo com a primeira: 

 

Primeira Coluna 
1- Relação afetiva  
2- Relação de trabalho 
3- Relação de sustento 
4- Relação de sofrimento 
5- Relação de sobrevivência 
6- Relação de convivência pacífica 
7- Relação de continuidade  
8- Relação de reaproveitamento 

Segunda Coluna 
( ) “[...] águas/Que encharcam o chão/E [...]  voltam humildes 

/ Pro fundo da terra [...]” (linhas 23 a 26) 
( ) “[...] Gotas de água da chuva/Alegre arco-íris [...]/Gotas 

de água da chuva/   Tão tristes [...]” (linhas 18 a 21) 
( ) “Águas escuras dos rios/Que levam a fertilidade ao ser-

tão” (linhas 5 e 6)/ “Gotas de água da chuva [...] sobre a 
plantação” (linhas 18 e 19) 

( ) “Águas que movem moinhos/São as mesmas águas/ Que 
encharcam o chão” (linhas 22 a 24) 

( ) “Águas que movem moinhos” (linha 22) 
( ) “Águas que banham aldeias/E matam a sede da popula-

ção” (linhas 7 e 8) 
( ) “Água que o sol evapora/Pro céu vai embora/ Virar nu-

vens de algodão/Gotas de água da chuva” (linhas 15 a 
18)/ “São as mesmas águas/ Que [...] sempre voltam [...] / 
Pro fundo da terra” (linhas 23 a 26) 

( ) “Gotas de água da chuva/[...] são lágrimas na inundação” 
(linhas 20 e 21) 

 

Assinale a alternativa que associa corretamente as lacunas: 
(A) 6 – 1 – 3 – 8 – 2 – 5 – 7 – 4. 
(B) 4 – 5 – 2 – 6 – 3 – 1 – 8 – 7. 
(C) 1 – 4 – 5 – 6 – 7 – 2 – 3 – 8. 
(D) 8 – 1 – 5 – 7 – 2 – 6 – 3 – 4. 
(E) 7 – 2 – 3 – 4 – 5 – 1 – 6 – 8. 

 
5- Assinale a alternativa em que o uso do acento grave (indicativo de crase) é obrigatório: 

(A) Podemos dividir o percurso de um rio da nascente até à foz em três seções: o curso superior (ou alto cur-
so), o curso médio e o curso inferior, próximo da foz. 

(B) Em algumas passagens do texto, o compositor atribuiu à seres não humanos características próprias de 
seres humanos. 

(C) O trecho final da canção corresponde à etapa da infiltração, que forma os lençóis de águas subterrâneas. 
(D) Devido à sua declividade, a fase inicial do rio tem muito poder de erosão. 
(E) A água dos rios e lagos corresponde à cerca de 0,3% do volume total de água doce do planeta.  
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6- “Planeta Água” foi consagrado em 1981, finalista do Festival MPB Shell. Na sua composição, Guilherme Aran-
tes pouco usou os sinais de pontuação, o que costuma ser comum em letras de canções. Desse modo, analise 
as seguintes afirmativas abaixo e identifique as corretas: 

 
I- Nas linhas 1 e 2, “Água que nasce na fonte serena do mundo/ E que abre o profundo grotão”, o compositor 

deveria ter colocado uma vírgula obrigatória antes do “e”. 
II- As reticências são usadas no texto para sugerir movimento contínuo ou a continuação de um fato. 
III- No refrão “Terra! Planeta Água”, o ponto de exclamação serve para substituir a vírgula depois de um voca-

tivo enfático. 
IV- Na linha 13, “Água dos igarapés onde Iara, mãe d'água”, a vírgula separa o aposto. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
 

7- Observe a “figura” abaixo e responda ao solicitado: 
 

 
Poesia pós-tudo. pluvial / fluvial. Augusto de Campos. In: Viva Vaia. São Paulo: Livraria Duas Cidades, 1979. 

 
Por meio da “figura” acima, Augusto de Campos nos mostra que é possível descobrir a diferença entre “pluvial” 
e “fluvial”. Agora complete as lacunas com as palavras “pluvial” e “fluvial”, conforme o caso: 
 
O autor constrói o ciclo da água com a utilização de dois de seus agentes. A disposição tipográfica das letras e 
das palavras imita a chuva e, ao mesmo tempo, o rio, formado por meio da água ______________. A água 
____________ se espalha na superfície ____________. Depois a água __________ evapora. A palavra 
__________ ocorre sete vezes na “figura” acima.  A piranha é um peixe ___________. É muito alto o índice de 
precipitação numa floresta ______________.   
 
A alternativa correta que completa corretamente as lacunas: 
(A) fluvial, fluvial, fluvial, pluvial, pluvial, fluvial, pluvial 
(B) fluvial, pluvial, fluvial, pluvial, fluvial, pluvial, fluvial 
(C) pluvial, pluvial, fluvial, fluvial, pluvial, fluvial, pluvial 
(D) pluvial, fluvial, pluvial, fluvial, pluvial, fluvial, pluvial 
(E) pluvial, pluvial, fluvial, pluvial, fluvial, pluvial, fluvial 

 
8- A regência verbal está de acordo com a norma culta em: 

(A) Muitas crianças já preferem tomar água do que refrigerante. 
(B) Em muitos locais, é possível assistir a espetáculos deslumbrantes da natureza. 
(C) Sem a intervenção do homem, as águas obedecem o curso natural dos rios. 
(D) Zé dos Porcos, que reside à rua da Mata, sem número, quase não toma banho. 
(E) No mês passado, esqueci de pagar a conta de água. 
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9- Sobre a canção “Planeta Água”, de Guilherme Arantes, analise  as afirmativas abaixo e identifique as corretas: 
 

I- A canção é um hino ecológico do caminho completo e ininterrupto das águas na natureza.  
II- O autor declara que as águas dos rios tornam férteis as terras do sertão. 
III- “Planeta Água” mostra a importância da água para a preservação da vida no planeta. 
IV- No leito dos lagos, a água faz um ruído semelhante ao do trovão. 
V- Iara é uma divindade mitológica do folclore brasileiro, que vive nos rios. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas I, II, III e V estão corretas. 

 
10- No texto, o planeta Terra é chamado de “Planeta Água” porque: 

(A) O planeta Terra é constituído por metade de água e metade de terra. 
(B) É preciso chamar a atenção para o problema da falta de água. 
(C) O planeta Terra é todo constituído por água. 
(D) Aproximadamente ¾ da superfície da Terra é coberta por água em estado líquido. 
(E) O texto enfatiza que a água só traz benefícios ao homem. 

 
 

 

QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  GERAIS  E  LEGISLAÇÃO 

 

 
11- Com base na Lei Orgânica Municipal de Blumenau, analise as diretrizes culturais abaixo e identifique a(s) 

que é(são) competência(s) desse Município: 
 

I- Promover integração com a comunidade regional visando à defesa do patrimônio histórico, paisagístico, 
cultural e artístico comum. 

II- Promover a defesa do patrimônio histórico, paisagístico, cultural e artístico. 
III- Desapropriar as áreas de comprovado interesse econômico. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as competências I e III são do Município de Blumenau.  
(B) Apenas as competências I e II são do Município de Blumenau. 
(C) As competências I, II e III são do Município de Blumenau. 
(D) Apenas a competência I é do Município de Blumenau. 
(E) Apenas a competência III é do Município de Blumenau. 

 
12- À luz do Estatuto do Servidor Público de Blumenau, analise os motivos pelos quais as férias do servidor pode-

rão ser interrompidas e, diante de cada um, escreva V, se for verdadeiro, e F, se for falso: 
 

( ) Calamidade pública. 
( ) Convocação para júri. 
( ) Motivo de superior interesse público. 
( ) Desistência do servidor substituto designado para cobrir o período de férias. 
 
Assinale a alternativa com a sequência correta: 
(A) F – F – V – F.  
(B) V – V – F – V. 
(C) F – V – F – V. 
(D) V – V – V – F. 
(E) V – V – V – V. 

 
13- A respeito de Blumenau, assinale a alternativa correta: 

(A) É cidade-sede da região metropolitana do Vale do Itajaí e a terceira cidade mais populosa do estado. 
(B) A cidade possui uma agenda cultural focada nas festas baseadas na cultura dos imigrantes europeus, des-

tacando-se as colonizações alemã e belga. 
(C) A cidade recebeu fortes contribuições dos imigrantes italianos que aqui chegaram em 1906. 
(D) Blumenau tem destaque nacional em dois setores da economia: produção de cristais e artigos artesanais. 
(E) Apesar de não sediar indústria de porte internacional, Blumenau sedia empresas de porte nacional. 
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14- A Política Norteadora dos Planos de Cargos e Carreiras do Poder Executivo, das Autarquias e Fundações do 
Município de Blumenau prevê determinados objetivos para a formação continuada de seus servidores. Analise 
os objetivos abaixo e identifique os que são pertinentes à referida política: 

 
I- Criar e desenvolver hábitos, valores e comportamentos adequados ao digno exercício da função pública. 
II- Capacitar o servidor para o desempenho de suas atribuições específicas, orientando-o no sentido de obter 

os resultados desejados pela Administração. 
III- Sobrepor os objetivos pessoais de cada servidor, no exercício de suas atribuições, aos interesses da Ad-

ministração como um todo. 
IV- Estimular o desenvolvimento funcional, criando condições propícias ao constante aperfeiçoamento dos 

servidores. 
 
São objetivos pertinentes à Política Norteadora dos Planos de Cargos e Carreiras do Poder Executivo, das Au-
tarquias e Fundações do Município de Blumenau: 
(A) Apenas I, II e III. 
(B) I, II, III e IV. 
(C) Apenas III e IV. 
(D) Apenas II, III e IV. 
(E) Apenas I, II e IV.  

 
15- Assinale a alternativa que se refere ao maior terminal de contentores do Brasil: 

(A) Porto do Rio de Janeiro. 
(B) Porto de Rio Grande. 
(C) Porto de Santos. 
(D) Porto de Itajaí. 
(E) Porto de Salvador. 

 
16- Preencha a segunda coluna de acordo com a primeira, associando produtos às regiões catarinenses: 
 

Primeira Coluna: Produtos Catarinenses 
1- Indústria do carvão e da cerâmica 
2- Indústria do vestuário e do cristal 
3- Indústria de material elétrico e de autopeças 
4- Celulose e madeira 

Segunda Coluna: Regiões Catarinenses 
(     ) Região Serrana 
(     ) Vale do Itajaí 
(     ) Norte 
(     ) Sul 

 

Assinale a alternativa que associa corretamente as colunas: 
(A) 3 – 2 – 1 – 4.  
(B) 2 – 3 – 4 – 1. 
(C) 1 – 2 – 3 – 4. 
(D) 4 – 2 – 3 – 1. 
(E) 2 – 1 – 4 – 3. 

 
17- A Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, foi considerada uma grande conquista demo-

crática após mais de duas décadas de regimes militares. Coma base na atual Constituição, analise os direitos 
abaixo referentes a vários âmbitos da vida social da população brasileira e identifique o(s) correto(s): 

 

I- Direito ao acesso à Previdência Social pelos trabalhadores do campo. 
II- Garantia do direito amplo de greve aos trabalhadores. 
III- Garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 
 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas os direitos I e II estão corretos. 
(B) Apenas os direitos I e III estão corretos. 
(C) Os direitos I, II e III estão corretos. 
(D) Apenas o direito II está correto. 
(E) Apenas os direitos II e III estão corretos. 

 
18- Segundo informações do Ministério da Agricultura, entre os produtos mais vendidos ao exterior em 2015, es-

tão: 
(A) Feijão e algodão. 
(B) Café e arroz. 
(C) Amendoim e carne de frango in natura. 
(D) Soja em grão e milho. 
(E) Farelo de soja e cacau. 
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19- A cultura negra é elemento essencial para a formação da identidade brasileira. A respeito dessa influência, 
analise as afirmativas que seguem e identifique as corretas: 

 
I- Os africanos contribuíram para a cultura brasileira em muitos aspectos: dança, música, religião, culinária e 

idioma. 
II- Desde a época do Brasil colonial, as manifestações, os rituais e os costumes africanos foram aceitos, res-

peitados e celebrados como expressões artísticas genuinamente nacionais. 
III- A cultura afro-brasileira é mais forte em estados como Bahia, Maranhão, Pernambuco, Minas Gerais e Rio 

de Janeiro, em virtude da migração dos escravos. 
IV- A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mistura luta, dança, cultura popular e música.  
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

 
20- O Brasil vive o dilema de como aprimorar a segurança pública. Sobre essa ótica, assinale a alternativa correta: 

(A) Jovens negros e pobres são as principais vítimas de violência no país. 
(B) Os gastos do SUS, com episódios gerados por meio de homicídios, latrocínios e acidentes de trânsito, en-

tre outros, vêm caindo progressivamente, nos últimos 10 anos. 
(C) Há uma correlação inversa com o tamanho da população de cada estado e o gasto com violência, tornan-

do assim Santa Catarina como um dos estados que mais gasta em segurança pública pela alta violência. 
(D) O Brasil atingiu, em 2014, a menor marca anual de homicídios no país. 
(E) Jovens com alta escolaridade estão muito mais suscetíveis a mortes por homicídios.  

 
 

QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 

 

 
21- O Código de Posturas de Blumenau, Lei 2.047/1974 e suas alterações, disciplina a higiene das vias públicas. 

Considere as afirmativas abaixo, que correspondem a algumas proibições referentes à preservação da estéti-
ca e à higiene pública, e registre V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s): 

 

( ) Conduzir, com as precauções devidas, quaisquer matérias ou produtos que possam comprometer o as-
seio das vias públicas. 

( ) Lavar veículos nas vias ou logradouros públicos. 
( ) Reformar, pintar ou consertar veículos nas vias públicas. 
( ) Derramar óleo, graxa, cal e outros corpos capazes de afetar a estética e a higiene das vias públicas. 
( ) Transportar areias, pedras, terras e entulhos em caminhões, cujas caçambas não estejam devidamente 

cobertas com lonas ou similares de forma a impedir que a carga seja arremessada, mesmo que parcial-
mente, sobre a pista de rolamento.  

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
(A) V – F – V – F – V. 
(B) F – V – F – V – F. 
(C) V – V – F – F – V. 
(D) V – F – V – V – F. 
(E) F – V – V – V – V. 

 

22- O Código de Posturas de Blumenau, Lei 2.047/1974 e suas alterações, proíbe que os terrenos sejam mantidos 
com vegetação indevida ou água estagnada. Para que essa proibição tenha efeito: 
(A) O Poder Público fará a limpeza compulsória dos terrenos nos casos de descumprimento de notificação, e o 

valor da despesa será cobrado no carnê do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana do 
exercício financeiro seguinte. 

(B) Os proprietários dos terrenos serão notificados para limpeza da vegetação em 60 (sessenta) dias, e o des-
cumprimento da notificação importará na aplicação da multa. 

(C) A limpeza da vegetação dos terrenos deve obedecer à altura de roçada de, no máximo, 50 cm (cinquenta 
centímetros), preservadas as espécies nativas na forma da lei.  

(D) Compete ao Poder Público receber e apurar as denúncias da comunidade em geral, referentes à vegeta-
ção indevida dos terrenos, aplicando a devida sanção, sendo que os agentes públicos municipais compe-
tentes não serão responsabilizados pelos danos materiais, pessoais e morais das eventuais vítimas da 
omissão do Poder Público. 

(E) Os proprietários dos terrenos serão notificados para limpeza da vegetação em 60 (sessenta) dias, e o des-
cumprimento da notificação importará em desapropriação do imóvel. 
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23- A Lei 2.047/1974 e suas alterações, que instituiu o Código de Posturas de Blumenau, ao disciplinar a higiene 
das vias públicas, proíbe equipar os passeios ou logradouros públicos com banheiros químicos sem as corres-
pondentes instalações de pias ou lavabos, com a seguinte consideração: 
(A) Para cada conjunto de 08 (oito) banheiros químicos, corresponderá a instalação de uma pia ou lavabo, jun-

to ou nas proximidades dos banheiros químicos. 
(B) Para cada banheiro químico, corresponderá a instalação de uma pia ou lavabo. 
(C) Para cada conjunto de 04 (quatro) banheiros químicos, corresponderá a instalação de uma pia ou lavabo, 

junto ou nas proximidades dos banheiros químicos. 
(D) Para cada conjunto de 02 (dois) banheiros químicos, corresponderá a instalação de uma pia ou lavabo, 

junto ou nas proximidades dos banheiros químicos. 
(E) Para cada conjunto de 12 (doze) banheiros químicos, corresponderá a instalação de uma pia ou lavabo, 

junto ou nas proximidades dos banheiros químicos. 
 
24- O Código de Posturas de Blumenau, Lei 2.047/1974 e suas alterações, disciplina a higiene das vias públicas e 

proíbe o aterro de vias públicas, quintais e terrenos baldios com lixo, materiais velhos ou quaisquer detritos, 
com a seguinte ressalva: o proprietário poderá requerer, à Administração Municipal, autorização para que o 
terreno seja utilizado como local de aterro público. Caso o pedido seja deferido, o responsável deverá: 
(A) Providenciar a colocação de placa indicativa no terreno, informando a finalidade da autorização.  
(B) Adquirir os entulhos necessários para o aterro. 
(C) Providenciar o transporte do material que será utilizado para o aterro. 
(D) Aterrar o terreno em um prazo de seis meses. 
(E) Solicitar um alvará de localização. 

 
25- Considere as afirmativas abaixo, relacionadas à Lei Estadual 6.063/1982, que dispõe sobre o parcelamento do 

solo urbano, com suas alterações, e escreva V diante da(s) que for(em) verdadeira(s) e F diante da(s) que 
for(em) falsa(s):  

 
( ) Não será permitido o parcelamento do solo em terrenos alagadiços ou sujeitos a inundações, antes de 

tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas. 
( ) Não será permitido o parcelamento do solo em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo 

à saúde pública sem que sejam previamente saneados. 
( ) Não será permitido o parcelamento do solo em terreno com declividade igual ou superior a 20% (vinte 

por cento). 
( ) Não será permitido o parcelamento do solo em terreno onde as condições geológicas e topográficas 

desaconselhem a edificação. 
( ) Não será permitido o parcelamento do solo em áreas de proteção especial, definidas na legislação, e 

naquelas onde o parcelamento do solo possa causar danos relevantes à flora, à fauna e a outros 
recursos naturais. 

( ) Não será permitido o parcelamento do solo em áreas onde as condições ambientais ultrapassem os 
limites máximos dos padrões de qualidade ambiental ou onde a poluição impeça condições sanitárias 
suportáveis. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
(A) F – V – F – V – F – V. 
(B) V – V – F – V – V – V. 
(C) V – F – V – F – V – F. 
(D) F – F – V – F – F – V. 
(E) V – V – V – V – V – V. 

 
26- O Código de Zoneamento de Blumenau, Lei Complementar 751/2010 e suas alterações, dividiu o território 

urbano do Município de Blumenau em três Macrozonas, cada qual com características próprias, que servirão 
de parâmetro para subsidiar o Zoneamento do Município. A Macrozona de Consolidação é descrita como: 
(A) Áreas já urbanizadas ou não, que necessitam de controle de adensamento em razão das condicionantes 

geológicas, topográficas, hidrológicas e urbanísticas. 
(B) Áreas urbanizadas ou não, onde deverá ser estimulado o crescimento da cidade com a implantação e/ou 

qualificação da rede de serviços, infraestrutura e equipamentos. 
(C) Área que apresenta  recursos naturais de interesse ambiental,  especialmente as de proteção  de manan-

ciais e áreas de restrição à ocupação. 
(D) Espaço territorial destinado às atividades primárias e agroindustriais, à conservação ambiental e à conten-

ção do crescimento da cidade, evitando a implantação de atividades que induzam as formas de ocupação 
urbana.  

(E) Áreas já urbanizadas, cuja ocupação se dará por meio da intensificação do aproveitamento do solo de 
forma equilibrada em relação aos serviços, à infraestrutura, aos equipamentos e ao meio ambiente, de 
modo a evitar sua ociosidade ou sobrecarga e otimizar os investimentos coletivos. 
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27- A Lei Complementar 749/2010 e suas alterações, que dispõe sobre o Código de Parcelamento do Solo para 
fins urbanos no Município de Blumenau, define as áreas   destinadas a uso público como: 
(A) Aquelas referentes ao sistema de circulação e outros logradouros públicos e à implantação de equipamen-

tos urbanos e comunitários. 
(B) Aquelas referentes apenas ao sistema de circulação. 
(C) Aquelas referentes apenas à implantação de equipamentos urbanos e comunitários. 
(D) Aquelas onde há predomínio de vegetação arbórea que exerce apenas funções estéticas e ecológicas. 
(E) Aquelas destinadas apenas à educação, à cultura, à saúde, à segurança, ao esporte, lazer e convívio so-

cial.  
 
28- A Lei Complementar 751/2010 e suas alterações, que dispõe sobre o Código de Zoneamento de Blumenau, 

estabeleceu que o Zoneamento sofre restrições de uso e ocupação, bem como alteração nos limites de ocu-
pação, em razão de circunstâncias especiais. O espaço territorial com restrição de uso e ocupação em razão 
das cheias periódicas é denominado: 
(A) Área de Influência de Aeródromo – AIA. 
(B) Área de Proteção Cultural – APC.  
(C) Área com Potencial de Risco – APR.  
(D) Área com Restrição de Construção e Ocupação – ARCO.  
(E) Zona de Interesse Social – ZEIS. 

 
29- A Lei Complementar 751/2010 e suas alterações, que instituiu o Código de Zoneamento de Blumenau, define 

que os limites de ocupação do solo são determinados pelos índices construtivos. O índice que determina a 
área que pode ser construída em um terreno é denominado: 
(A) Taxa de ocupação.  
(B) Coeficiente de aproveitamento.  
(C) Taxa de permeabilidade. 
(D) Recuo frontal. 
(E) Gabarito de altura. 

 
30- A Lei Complementar 1.030/2015, que dispõe sobre o Código de Edificações no Município de Blumenau, esta-

beleceu determinadas responsabilidades. Analise as responsabilidades abaixo e identifique as que são do au-
tor e/ou executor do projeto e/ou da edificação: 

 

I- Adotar as medidas de segurança compatíveis com o porte da obra. 
II- Elaborar os projetos e/ou executar as obras em conformidade com a legislação municipal, estadual e fede-

ral e demais normas técnicas em vigor, devendo observar o sistema de circulação existente e planejado e, 
especialmente, as normas de prevenção de incêndio, sanitárias, ambientais e de acessibilidade. 

III- Edificar de acordo com o previamente licenciado pelo Município. 
IV- Verificar se o projeto se enquadra nos critérios para elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) 

ou Estudo de Impacto de Polo Gerador de Viagens (EIPGV). 
 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as responsabilidades I, II e III são atribuídas ao autor e/ou executor do projeto e/ou da edificação.  
(B) Apenas as responsabilidades I, III e IV são atribuídas ao autor e/ou executor do projeto e/ou da edificação. 
(C) Apenas as responsabilidades II, III e IV são atribuídas ao autor e/ou executor do projeto e/ou da edificação. 
(D) Apenas as responsabilidades I, II e IV são atribuídas ao autor e/ou executor do projeto e/ou da edificação. 
(E) As responsabilidades I, II, III e IV são atribuídas ao autor e/ou executor do projeto e/ou da edificação.  

 
31- Toda construção, modificação, ampliação, reforma, regularização, demolição de edificação e de rede de servi-

ço somente poderá ser realizada com a observância das determinações do Código de Edificações no Municí-
pio de Blumenau, Lei Complementar 1.030/2015. A aprovação de projetos para redes de serviços deverá ser 
solicitada por meio de requerimento padrão ao órgão municipal competente, acompanhado dos determinados 
documentos. Analise os documentos abaixo e identifique os corretos: 

 

I- Certidão de Inteiro Teor do imóvel emitida há, no máximo, 180 dias, se a obra atravessar terrenos particu-
lares, acompanhada da autorização dos proprietários, quando for o caso. 

II- Projeto da implantação da rede sem rasuras ou ressalvas. 
III- Consulta Prévia de Viabilidade válida. 
IV- Cronograma Físico-Financeiro da obra. 
 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas os documentos I, II e III estão corretos. 
(B) Apenas os documentos II, III e IV estão corretos. 
(C) Apenas os documentos I, III e IV estão corretos. 
(D) Os documentos I, II, III e IV estão corretos.  
(E) Apenas os documentos I e II estão corretos. 
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32- A Lei Complementar 1.030/2015, que dispõe sobre o Código de Edificações no Município de Blumenau, consi-
dera responsabilidade do autor e/ou executor do projeto e/ou da edificação, solidariamente com o proprietário 
do imóvel, as consequências diretas ou indiretas da execução da edificação que atinjam e danifiquem: 
(A) Apenas as vias e logradouros públicos. 
(B) Apenas as vias e logradouros públicos; e a infraestrutura urbana. 
(C) Apenas os imóveis vizinhos, em particular os considerados de patrimônio cultural. 
(D) As vias e logradouros públicos; a infraestrutura urbana; os imóveis vizinhos, em particular os considerados 

de patrimônio cultural; e o meio ambiente natural. 
(E) Apenas o meio ambiente natural. 

 
33- A Lei Complementar 1.030/2015, que dispõe sobre o Código de Edificações no Município de Blumenau, de-

termina que o autor e/ou executor do projeto e/ou da edificação, deve emitir documento de responsabilidade 
técnica dos serviços prestados. Esse documento é a/o:  
(A) Anotação ou o Registro de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho da categoria profissional corres-

pondente. 
(B) Alvará de Construção. 
(C) Certidão de Inteiro Teor. 
(D) Alvará de Habite-se. 
(E) Memorial Descritivo. 

 
34- Nenhuma obra será licenciada sem que preencha os requisitos determinados no Código de Edificações de 

Blumenau, Lei Complementar 1.030/2015. Com base nessa Lei, analise as situações abaixo e identifique 
aquela(s) em que é permitida a edificação sem licenciamento, desde que a obra esteja licenciada pelo órgão 
municipal competente: 

 
I- Plantão de vendas provisório, dentro dos limites do imóvel. 
II- Barracões provisórios para a guarda de material utilizado na obra. 
III- Tapumes e andaimes, respeitadas as disposições legais aplicáveis.  
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas nas situações I e II é permitida a edificação sem licenciamento. 
(B) Nas situações I, II e III é permitida a edificação sem licenciamento. 
(C) Apenas nas situações II e III é permitida a edificação sem licenciamento. 
(D) Apenas na situação III é permitida a edificação sem licenciamento. 
(E) Apenas nas situações I e III é permitida a edificação sem licenciamento. 

 
35- Nos termos do Código de Edificações de Blumenau, Lei Complementar 1.030/2015, as obras de defesa civil 

necessárias ao atendimento de situação de emergência ou estado de calamidade pública, assim declarada 
pelo Município: 
(A) Independem de aprovação de projeto pelo prazo máximo de trinta dias. 
(B) Não estão dispensadas de licenciamento. 
(C) Independem de aprovação de projeto pelo prazo em que perdurar a declaração. 
(D) Devem ser aprovadas pela Defesa Civil estadual. 
(E) Devem ser aprovadas pela Câmara de Vereadores. 

 
36- A Lei Complementar 1.030/2015, que instituiu o Código de Edificações de Blumenau, determina que a obra de 

uma rede de serviço deverá ser iniciada em um prazo máximo, sob pena de caducidade do Alvará de 
Construção. O prazo máximo para início das obras de uma rede de serviço, a contar da data de emissão do 
Alvará de Construção, é de: 
(A) Seis meses. 
(B) Doze meses. 
(C) Um mês. 
(D) Três meses. 
(E) Dezoito meses. 

 
37- A Lei Complementar 748/2010, que dispõe sobre o Código do Sistema de Circulação de Blumenau, determina 

que toda a via pública deverá possuir: 
(A) Declive longitudinal mínimo de 0,1% (zero vírgula um por cento) e máximo de 20% (vinte por cento). 
(B) Declive longitudinal mínimo de 0,3% (zero vírgula três por cento) e máximo de 30% (trinta por cento). 
(C) Declive longitudinal mínimo de 0,3% (zero vírgula três por cento) e máximo de 20% (vinte por cento).  
(D) Declive longitudinal mínimo de 0,1% (zero vírgula um por cento) e máximo de 30% (trinta por cento). 
(E) Declive transversal mínimo de 0,2% (zero vírgula dois por cento) e máximo de 20% (vinte por cento). 
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38- A Lei Complementar 748/2010, que dispõe sobre o Código do Sistema de Circulação de Blumenau, estabele-
ceu normas para os rebaixos de meio-fio para acesso veicular. Uma dessas normas é: 
(A) Rebaixos de, no máximo, 5,00m (cinco metros) não necessitam de afastamento da divisa do lote. 
(B) Nos imóveis com testada superior a 7,00m (sete metros), o rebaixo de meio-fio para o acesso veicular não 

poderá ultrapassar 50% (cinquenta por cento) da testada do imóvel e nem ultrapassar os limites do lote. 
(C) Os postos de combustível poderão implantar até dois rebaixos de 15,00m (quinze metros) cada um. 
(D) O meio fio poderá ser rebaixado ao longo de toda a testada do imóvel, quando der acesso a estaciona-

mento sobre o passeio público. 
(E) Cada imóvel só poderá possuir um acesso para veículos com rebaixamento do meio-fio. 

 
39- A Lei Complementar 793/2011, que dispõe sobre a política de preservação de bens considerados como patri-

mônio cultural do Município de Blumenau, considera tombamento: 
(A) A demolição de um imóvel histórico, por seu proprietário, sem a devida autorização da Administração Pú-

blica Municipal. 
(B) A descaracterização de um imóvel de valor histórico e cultural por seu proprietário. 
(C) O ato administrativo pelo qual a Administração Pública Municipal desapropria uma edificação de valor his-

tórico e cultural. 
(D) A demolição de um imóvel histórico, por seu proprietário, sem a devida autorização do Conselho Municipal 

do Patrimônio Histórico. 
(E) O ato administrativo pelo qual a Administração Pública Municipal impõe às pessoas físicas ou jurídicas, de 

direito público ou privado, proprietários de bens considerados como Patrimônio Cultural, condicionantes 
administrativas para sua preservação e conservação.  

 
40- A respeito de ética no trabalho, assinale a alternativa correta: 

(A) Ter conhecimentos técnicos, dons, talentos e habilidades bem desenvolvidas é, por si só, condições sufici-
ente para alcançar a excelência profissional. 

(B) As organizações não costumam seguir os padrões éticos sociais e aplicá-los em suas regras internas para 
o bom andamento dos processos de trabalho, alcance de metas e objetivos. 

(C) Ética se refere ao conjunto de princípios e valores morais que conduzem o comportamento humano na so-
ciedade e no trabalho. 

(D) A moralidade no âmbito da Administração Pública é uma questão que interessa apenas ao servidor públi-
co. 

(E) Ao servidor público é permitido fazer uso de informações privilegiadas em benefício próprio, de parentes, 
de amigos ou de terceiros. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Concurso Público  –  Nº 001 / 2016  
 

 
 
 
 

FOLHA INTERMEDIÁRIA  DE RESPOSTAS  

 
 

 
 

 

Questões RESPOSTAS 

01 A B C D E 

02 A B C D E 

03 A B C D E 

04 A B C D E 

05 A B C D E 

06 A B C D E 

07 A B C D E 

08 A B C D E 

09 A B C D E 

10 A B C D E 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 

 

 

Questões RESPOSTAS 

21 A B C D E 

22 A B C D E 

23 A B C D E 

24 A B C D E 

25 A B C D E 

26 A B C D E 

27 A B C D E 

28 A B C D E 

29 A B C D E 

30 A B C D E 

31 A B C D E 

32 A B C D E 

33 A B C D E 

34 A B C D E 

35 A B C D E 

36 A B C D E 

37 A B C D E 

38 A B C D E 

39 A B C D E 

40 A B C D E 

 
 
 

 
INFORMAÇÕES  

 
O gabarito e o caderno de prova serão divulgados até às 18h do dia 23/05/2016, no endereço 
eletrônico www.furb.br/concursoexterno, Prefeitura Municipal de Blumenau - Concurso Público 
001/2016. 
 

 
 

Blumenau, 22 de maio de 2016. 
 


