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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

13 de outubro

14 às 18h

35 questões

4h de duração*
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Língua Portuguesa 5 questões

O caminho ambiental possível entre alarmistas e 
céticos

Trecho de entrevista de Cláudio Motta com o professor 
José Eli da Veiga, autor do livro A desgovernança mun-
dial da sustentabilidade, publicado em 2013.

Como enfrentar as mudanças climáticas?
O livro é mais ponderado do que a opinião de muita 
gente. Tento explicar as principais questões do clima, 
que é o principal problema, com certeza, mas também 
abordo aspectos da biodiversidade e do excesso de 
nitrogênio nos oceanos.

O senhor é otimista?
O otimista normalmente é o pessimista mal-infor-
mado. O problema é o grau de ceticismo. No fundo, 
há três posições que vemos na literatura. O otimista 
acredita que as pessoas bem-informadas vão começar 
a cuidar do planeta porque teriam mais consciência 
ecológica. No extremo oposto, tem gente que diz que 
ocorrerão desastres e não dará tempo de reverter esse 
quadro porque, infelizmente, a Humanidade não tem 
propensão ao desenvolvimento sustentável. E, no 
meio termo, há gente que diz que, pelo andar da car-
ruagem, vai ser complicado. Provavelmente, só depois 
de uma crise séria as pessoas vão acordar.

O que deverá acontecer com o clima?
Sobre isso ninguém pode ter certeza, nem para um 
lado, nem para outro. A ciência não permite que se 
afirme que estamos no caminho do precipício nem 
que, com certeza, vai surgir uma inovação tecnológica 
capaz de resolver os nossos problemas.

Como lidar com o aquecimento global?
Não é fácil. Muito em parte porque a ciência, em geral, 
não manda para os decisores políticos a mensagem 
que normalmente as pessoas precisam receber: se não 
fizer tal coisa, acontecerá isto. Os relatórios do IPCC 
(Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáti-
cas), que revisa periodicamente os estudos científicos, 
dizem que, se o CO2 chegar a determinado nível, 
medido em partes por milhão, haverá uma probabi-
lidade entre 30% e 50% de que aconteça algo com a 
temperatura. Hoje, existe um consenso de que não 
seria bom que o aquecimento ultrapassasse os dois 
graus, na média. Mas, e se passar, quais serão as con-
sequências? Aí é muito mais difícil dizer o que pode 
acontecer. Assim, os decisores políticos não têm como 
tomar as medidas necessárias.

Por outro lado, no caso do buraco na camada de 
ozônio, houve uma decisão global para enfrentar o 
problema. Como isto foi possível no passado?
A questão colocada era muito bem resolvida: se não 
houvesse uma mudança, todos os seus filhos teriam 
câncer de pele. As populações, principalmente do 
Hemisfério Norte, ficaram apavoradas com esta pos-
sibilidade. Isso é bem diferente de dizer que o mar vai 
subir alguns centímetros neste século, caso a tempe-
ratura fique dois graus mais elevada. A percepção da 
opinião pública passa a ser outra. Consequentemente, 
a maneira como os políticos são pressionados pela 
população, também.

Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/revis-
ta-amanha/o-caminho-ambiental-possivel-entre-alarmistas-ceti-
cos-8651393. Acesso em 14/ago/2019. Adaptado.

1. Assinale a alternativa correta, de acordo com o 
texto.

a. SQUARE De acordo com o grau de ceticismo sobre as 
mudanças climáticas, há numa extremidade os 
otimistas, que acreditam que pessoas bem-in-
tencionadas salvarão o planeta, e na outra extre-
midade os pessimistas, que creem que o quadro 
só será revertido depois de uma catástrofe.

b. Check-square Na opinião do entrevistado, se os estudos 
científicos pudessem emitir com certeza men-
sagens objetivas sobre certas atitudes e suas 
consequências, a população e os políticos 
poderiam ter outra percepção da realidade e 
outro posicionamento.

c. SQUARE No livro A desgovernança mundial da sustentabi-
lidade, José Eli da Veiga aborda principalmente 
a questão da biodiversidade e da fixação exces-
siva de nitrogênio nos oceanos, considerada o 
maior problema da humanidade.

d. SQUARE As respostas do entrevistado apresentam-se 
em linguagem conotativa, pois são subjetivas e 
caracterizadas por estilo literário.

e. SQUARE Em “E, no meio termo, há gente que diz que, 
pelo andar da carruagem, vai ser complicado. 
(2a resposta), a expressão sublinhada é um vício 
de linguagem e vai de encontro às normas 
gramaticais.



Página 4

Município de Bombinhas • Concurso Público • Edital 001/2019

S02 Arquiteto

2. De acordo com o texto, infere-se, da entrevista, que 
o entrevistado:

a. SQUARE antevê um cenário no qual a vida como conhe-
cemos hoje caminha para a extinção.

b. SQUARE contesta a ideia de aquecimento global asso-
ciado a emissões de dióxido de carbono.

c. SQUARE escamoteia seu posicionamento acerca do 
aquecimento global, dando respostas que se 
desviam das perguntas.

d. SQUARE contesta que as medidas políticas para evitar o 
aquecimento global devam se basear nos rela-
tórios do IPCC.

e. Check-square coloca-se em uma posição intermediária entre 
os alarmistas e os céticos acerca das mudanças 
climáticas.

3. Analise as frases abaixo:

 � O livro é mais ponderado do que a opinião de 
muita gente. (1a resposta)

 � O problema é o grau de ceticismo. 
(2a resposta)

 � […] a Humanidade não tem propensão ao 
desenvolvimento sustentável. (2a resposta)

 � Hoje, existe um consenso de que não seria 
bom que o aquecimento ultrapassasse os dois 
graus, na média. (4a resposta)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência que 
substitui, na mesma ordem e sem prejuízo de signifi-
cado, as palavras sublinhadas.

a. Check-square moderado • descrença •  
inclinação • uma anuência

b. SQUARE equilibrado • dúvida • índole • um dissenso
c. SQUARE sereno • certeza • vocação • uma desaprovação
d. SQUARE sensato • crença • pendor • uma tolerância
e. SQUARE plausível • incredulidade •  

tendência • uma discordância

4. Considere os períodos abaixo.

1. O livro é mais ponderado do que a opinião de 
muita gente. (1a resposta)

2. Tento explicar as principais questões do clima, 
que é o principal problema, com certeza, mas 
também abordo aspectos da biodiversidade 
e do excesso de nitrogênio nos oceanos. 
(1a resposta)

3. O otimista acredita que as pessoas bem-in-
formadas vão começar a cuidar do planeta 
porque teriam mais consciência ecológica. 
(2a resposta)

4. Isso é bem diferente de dizer que o mar vai 
subir alguns centímetros neste século, caso 
a temperatura fique dois graus mais elevada. 
(5a resposta)

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as 
falsas ( F ), em relação aos períodos acima.

( ) Em 1, “do que” introduz uma oração subordi-
nada substantiva completiva nominal.

( ) Em 2, “que” introduz uma oração subordinada 
adjetiva explicativa e “mas”, uma oração coor-
denada sindética adversativa.

( ) Em 3, “porque” introduz uma oração subordi-
nada adverbial consecutiva.

( ) Em 3 e 4, “que” introduz oração subordinada 
substantiva objetiva direta.

( ) Em 4, “caso” introduz uma oração subordinada 
adverbial concessiva.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • F • F
b. SQUARE V • F • F • V • V
c. Check-square F • V • F • V • F
d. SQUARE F • V • F • F • V
e. SQUARE F • F • V • V • F



 Página 5

Município de Bombinhas • Concurso Público • Edital 001/2019

S02 Arquiteto

7. Quantos são os anagramas (diferentes posições das 
letras de uma palavra) da palavra “BOMBA” em que a 
letra B aparece no extremo esquerdo?

a. SQUARE 48
b. Check-square 24
c. SQUARE 12
d. SQUARE 6
e. SQUARE 4

8. Um hospital conta com 8 anestesistas e 6 cirurgiões 
e deseja montar uma equipe médica com 3 cirurgiões 
e 2 anestesistas.

De quantas maneiras diferentes esta equipe pode ser 
escolhida?

a. SQUARE Mais do que 575
b. Check-square Mais que 550 e menos que 575
c. SQUARE Mais do que 525 e menos que 550
d. SQUARE Mais do que 500 e menos que 525
e. SQUARE Menos que 500

9. Se João é calmo, então Maria não é compreensiva. 
Se Patrícia é curiosa, então Maria é compreensiva.

Sabe-se que João é calmo. Logo:

a. SQUARE Maria é compreensiva.
b. SQUARE Patrícia é curiosa.
c. Check-square Patrícia não é curiosa.
d. SQUARE Patrícia é curiosa e Maria é compreensiva.
e. SQUARE Patrícia não é curiosa e Maria é compreensiva.

10. Uma empresa possui 15 funcionários, sendo 
8 homens e 7 mulheres, e deseja escolher um homem 
e uma mulher para formar uma comissão composta 
por um presidente e um vice-presidente.

De quantas maneiras esta escolha pode ser feita?

a. SQUARE Mais do que 180
b. SQUARE Mais do que 160 e menos que 180
c. SQUARE Mais do que 140 e menos que 160
d. SQUARE Mais do que 120 e menos que 140
e. Check-square Menos do que 120

5. Considere as afirmativas abaixo, com base no texto.

1. Em “No fundo, há três posições que vemos 
na literatura” (2a resposta) e “Hoje, existe um 
consenso […]” (4a resposta), as formas verbais 
sublinhadas podem ser substituídas entre si, 
sem prejuízo de significado e sem desvio da 
norma culta da língua escrita.

2. Em “A ciência não permite que se afirme 
que estamos no caminho do precipício […]” 
(3a resposta), o pronome “se” pode ser pos-
posto ao verbo (afirme-se), sem desvio da 
norma culta da língua escrita.

3. O sinal de dois-pontos (4a e 5a resposta) é 
usado com a mesma função nas duas ocorrên-
cias: introduz um detalhamento ou esclareci-
mento acerca de um termo mencionado antes.

4. Em “O otimista acredita que as pessoas bem-
-informadas vão começar a cuidar do planeta 
[…]” (2a resposta), os dois termos sublinhados 
funcionam como sujeito.

5. As palavras “nitrogênio”, “consciência”, “séria”, 
“precipício” e “necessárias” seguem a mesma 
regra de acentuação gráfica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
e. Check-square São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Raciocínio Lógico 5 questões

6. Dois dados perfeitos de 6 lados (numerados de 1 a 
6) são lançados simultaneamente.

Qual a probabilidade de, após o lançamento, a soma 
dos números das faces superiores ser diferente de 6?

a. SQUARE Mais que 87,5%
b. SQUARE Mais que 87% e menos que 87,5%
c. SQUARE Mais que 86,5% e menos que 87%
d. Check-square Mais que 86% e menos que 86,5%
e. SQUARE Menos que 86%
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14. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Bombinhas localiza-se no Distrito de Porto Belo, 
e tem altitude de 55 metros em relação ao mar.

b. SQUARE Bombinhas é um município localizado no litoral 
sul de Santa Catarina na Península de Itajaí.

c. SQUARE O Município de Bombinhas, de colonização 
preponderantemente italiana, tem limite com o 
Oceano Atlântico apenas ao Sul.

d. SQUARE O Município de Bombinhas tem como limite 
geográfico o Oceano Atlântico apenas a Oeste e 
fica a 60 metros de altitude em relação ao mar.

e. Check-square O Município de Bombinhas, localizado no litoral 
Norte de Santa Catarina, tem ao Norte, ao Sul e 
a Leste o Oceano Atlântico.

15. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE A Guerra do Contestado, conflito que perdurou 
por 6 anos, deu-se pela disputa de área reivin-
dicada pelos Estados de São Paulo e do Paraná.

b. SQUARE O conflito denominado Contestado ganhou 
este nome porque ocorreu em um território 
incorporado pelo Estado do Rio Grande do Sul 
e que era contestado por São Paulo.

c. SQUARE A Guerra do Contestado, que teve duração 
de 7 anos, ocorreu como desdobramento 
da construção de uma rodovia por uma 
empresa americana.

d. Check-square A Guerra do Contestado foi um conflito armado 
ocorrido em uma região situada entre os Esta-
dos do Paraná e de Santa Catarina, que teve 
duração de 4 anos.

e. SQUARE O conflito do Contestado ocorreu na Região 
Sudeste do Brasil, teve duração de 5 anos 
e envolveu os Estados do Rio de Janeiro e 
São Paulo.

Aspectos históricos, geográficos, 
econômicos e sociais 5 questões

11. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Recife, capital do Estado de Piauí, localiza-se na 
Região Sudeste, composta por seis Estados.

b. SQUARE A região Sudeste do Brasil é a menor região do 
país e é composta por três Estados.

c. Check-square Piauí, o Estado brasileiro que tem Teresina 
como sua capital, localiza-se na Região Nor-
deste, que é composta por nove Estados.

d. SQUARE A Região Norte é uma das seis regiões do Brasil 
definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

e. SQUARE Fernando de Noronha é uma ilha localizada no 
Espírito Santo, Estado situado na Região Norte 
do país.

12. Em se tratando da Economia Catarinense, no Vale 
do Itajaí destacam-se:

a. Check-square A indústria têxtil e naval.
b. SQUARE A indústria de papel e celulose.
c. SQUARE A indústria moveleira e carbonífera.
d. SQUARE Os segmentos carbonífero e cerâmico.
e. SQUARE A produção de plásticos descartáveis e móveis.

13. É considerado um dos maiores problemas sociais 
da atualidade. A destinação inadequada pode causar 
a poluição dos mananciais e a contaminação do ar. 

Trata-se do:

a. SQUARE CO2.
b. Check-square Lixo.
c. SQUARE Metal.
d. SQUARE Plástico.
e. SQUARE Combustível.
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18. Assinale a alternativa que indica corretamente o 
dispositivo concedido ao proprietário de imóvel, para 
que este, mediante contrapartida ao Poder Executivo 
Municipal, possa construir acima do Coeficiente de 
Aproveitamento Básico, até o limite estabelecido pelo 
Coeficiente de Aproveitamento Máximo permitido 
para a zona, e dentro dos parâmetros determinados 
na Lei Complementar que institui o Plano Diretor do 
município de Bombinhas.

a. SQUARE Direito de Preferência
b. SQUARE Utilização Compulsória
c. SQUARE Operações Urbanas Consorciadas
d. Check-square Outorga Onerosa do Direito de Construir
e. SQUARE Instrumentos de Indução do Desenvolvimento 

Urbano

19. Assinale a alternativa correta, de acordo com 
o Código de Obras do Município de Bombinhas, na 
seção que trata de “Construções junto a fundos de 
vale, cursos d’água e congêneres”.

a. SQUARE Na existência do sistema de água pluvias o 
esgoto poderá ser lançado nessa rede.

b. SQUARE A destinação das águas pluviais procedentes 
de lote, terreno ou área deverá ser direcionada 
para o sistema individual de tratamento de 
esgoto de cada área individualmente.

c. Check-square Quando as condições topográficas exigirem o 
escoamento das águas pluviais para terrenos 
vizinhos, a autoridade sanitária poderá exigir 
dos proprietários do terreno a jusante, a pas-
sagem para o total escoamento das águas plu-
viais, provindas dos terrenos a montante.

d. SQUARE Toda drenagem a montante da captação de um 
sistema público de água poderá ser realizada 
sem a prévia autorização dos órgãos compe-
tentes da administração estadual ou municipal.

e. SQUARE Quando houver rede coletora ou sistema indivi-
dual de tratamento de esgotos o lançamento das 
águas pluviais poderá ser realizado nesses locais.

Conhecimentos Específicos 20 questões

16. Em determinada obra, o material definido para a 
estrutura foi o aço (estrutura metálica), sendo que os 
motivos determinantes para a escolha estão apresen-
tados abaixo:

( ) Mão de obra mais abundante, pouco 
especializada.

( ) Facilmente reparada, modificada ou reforçada.
( ) Material se adapta a qualquer forma.
( ) Tem custo menor que o concreto armado.
( ) Precisão dimensional, apesar da heterogenei-

dade do material.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • V • F
b. SQUARE F • V • V • V • V
c. SQUARE V • F • F • V • F
d. Check-square F • V • F • F • F
e. SQUARE V • F • F • F • V

17. O Plano Diretor do Município de Bombinhas é o 
instrumento orientador básico e estratégico da polí-
tica de desenvolvimento e expansão do município, 
determinante para os agentes públicos e privados 
que atuam no território municipal; e considera como 
infraestrutura básica:

1. Os equipamentos urbanos de escoamento 
das águas pluviais, redes de esgoto sanitário e 
abastecimento de água potável.

2. A iluminação pública, a rede de energia elé-
trica pública e domiciliar.

3. Vias de circulação, pavimentadas ou não, 
inclusive para as moradias de interesse social.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
c. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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23. Assinale a alternativa correta quanto aos termos 
gerais utilizados na Lei Complementar que dispõe 
sobre o perímetro urbano, o zoneamento, o uso e a 
ocupação do solo urbano do município.

a. SQUARE Os vizinhos imediatos são aqueles que fazem 
divisas com o imóvel em estudo.

b. Check-square As medidas compensatórias são destinadas a 
compensar o impacto negativo da instalação 
de atividades ou obras.

c. SQUARE O alvará de localização e funcionamento é o 
documento expedido pela Prefeitura que auto-
riza a execução das obras sujeitas a fiscalização.

d. SQUARE Os equipamentos comunitários são equipa-
mentos públicos de abastecimento de água, 
esgoto, energia elétrica, coleta de água pluvial 
e rede telefônica.

e. SQUARE A testada é a linha projetada que determina o 
limite da faixa de domínio de vias públicas. É a 
partir dele que devem ser projetados os recuos 
frontais.

24. O Macrozoneamento, delimitado no Anexo I da 
Lei Complementar 106, de 23 de dezembro de 2009, 
estabelece o ordenamento do território conforme 
as características socioespaciais do município com a 
finalidade de definir diretrizes para a ação do poder 
público no território municipal.

Esse Macrozoneamento divide-se em Macrozonas:

a. Check-square de Ocupação Urbana, de Amortecimento e de 
Preservação.

b. SQUARE de Baixa Densidade, de Media Densidade e de 
Alta Densidade.

c. SQUARE de Ocupação Residencial, de Ocupação Comer-
cial e de Ocupação Mista.

d. SQUARE de Ocupação Urbana, de Preservação Ambien-
tal, de Interesse Social.

e. SQUARE de Ocupação Costeira, de InteresseTurístico e 
de Interesse Ambiental.

20. No caso de reforma ou ampliação, o Código de 
Obras estabelece que deverá ser indicado no projeto 
o que será demolido, construído ou conservado de 
acordo com convenções de cores, respectivamente:

a. Check-square azul, vermelha, natural.
b. SQUARE azul, natural, vermelha.
c. SQUARE vermelha, natural, azul.
d. SQUARE natural, azul, vermelha.
e. SQUARE natural, vermelha, azul.

21. Considerando a Lei Complementar 136:

A demolição de qualquer edificação, excetuados os 
muros de fechamento até      m de altura nas 
avenidas e      m de altura nas transversais, só 
poderá ser executada mediante requerimento for-
mulado pelo interessado, acompanhado da ART de 
demolição.

Assinale a alternativa que completa correta e sequen-
cialmente as lacunas do texto.

a. SQUARE 0,80 • 1,00
b. Check-square 1,20 • 1,50
c. SQUARE 1,50 • 1,20
d. SQUARE 1,50 • 1,80
e. SQUARE 1,80 • 1,50

22. Uma determinada obra possui 10 banheiros com 
dimensões (1,20 m × 2,00 m) e 10 lavabos com dimen-
sões (1,00 m × 1,50 m). Em um determinado mês o 
empreiteiro colocou 10% do piso cerâmico dos 10 
banheiros e todo o piso cerâmico dos 10 lavabos.

Para a realização da medição, assinale a área total 
que deve ser considerada como “área efetivamente 
aplicada”.

a. SQUARE 1,74 m²
b. SQUARE 3,90 m²
c. Check-square 17,4 m²
d. SQUARE 25,5 m²
e. SQUARE 39,0 m²
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28. Na análise de projetos é necessária a interpreta-
ção de projetos e respectivas simbologias. Na figura 
abaixo está representado em planta um esboço de 
uma esquadria.

A porta desenhada é conhecida como:

a. SQUARE balcão.
b. SQUARE camarão.
c. Check-square pivotante.
d. SQUARE basculante.
e. SQUARE holandesa.

29. Considerando alguns sistemas de construção, 
assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Steel frame é um sistema construtivo com mon-
tantes e travessas em madeira revestidos por 
chapas igualmente feitas de madeira ou outro 
material.

b. SQUARE As paredes duplas de concreto que chegam 
prontas ao local da obra e são ligadas entre si 
por uma treliça em madeira é um sistema cons-
trutivo denominado wood frame.

c. SQUARE No sistema steel frame, os perfis de aço gal-
vanizado são conformados a frio, porém não 
devem ser utilizados como esqueleto estrutural, 
pois precisam de outra estrutura para garantir a 
estabilidade.

d. SQUARE Os painéis de poliuretano expandido são mon-
tados sobre telas ou estruturas de aço que 
garantem a eles uma boa resistência, porém 
com elevado peso e não são isolantes térmicos.

e. Check-square No drywall, as placas de gesso são monta-
das sobre uma estrutura de aço, cobertas de 
papel cartonado, que podem ter diferentes 
espessuras.

25. É necessário transportar o material que será 
retirado da escavação de uma vala de drenagem de 
seção 1,00 m × 0,50 m e comprimento de 4 m.

Você foi informado que este terreno é extremamente 
compactado e será necessário considerar o empola-
mento de 30%.

Assim, qual será o volume de material dessa vala que 
será necessário transportar?

a. SQUARE 1,3 m3

b. SQUARE 1,54 m3

c. SQUARE 2,0 m3

d. Check-square 2,60 m3

e. SQUARE 4,0 m3

26. Em instalações hidráulicas, o registro que tem a 
função de trabalhar totalmente aberto ou totalmente 
fechado, ou seja, cuja função não é regular a vazão e 
sim interromper o fluxo de água em uma instalação é 
denominado registro de:

a. SQUARE sucção.
b. SQUARE pressão.
c. SQUARE fundo de poço.
d. SQUARE retenção.
e. Check-square gaveta.

27. As fundações são elementos que têm por 
finalidade transmitir as cargas de uma edificação para 
as camadas resistentes do solo, sem provocar ruptura 
do terreno de fundação. Assim, considere o texto:

“É um elemento de fundação superficial que recebe 
toda a carga da edificação e a distribui no terreno, 
tendo semelhança a uma placa ou laje que abrange 
toda a área da construção.”

Trata-se da definição de:

a. Check-square radier.
b. SQUARE bloco.
c. SQUARE sapata.
d. SQUARE baldrame.
e. SQUARE estaca broca.
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33. Os instrumentos adotados pelo Plano Diretor do 
município, de acordo com o que estabelece o Estatuto 
das Cidades, podem ser de indução do desenvolvi-
mento urbano, de regularização fundiária, de gestão 
democrática ou de financiamento da política urbana.

Assinale a alternativa que apresenta instrumentos de 
regularização fundiária.

a. SQUARE outorga onerosa do direito de construir; direito 
de superfície

b. Check-square concessão especial para fins de moradia; usuca-
pião especial urbano

c. SQUARE incentivos fiscais para preservação ambiental 
na forma da lei; institutos de participação direta

d. SQUARE parcelamento ou utilização compulsórios; 
transferência do direito de construir

e. SQUARE direito de preferência; desapropriação com 
pagamentos em títulos

34. A Lei Complementar no 106, de 23 de dezem-
bro de 2009, define as Zonas Especiais de Interesse 
Social como porções do território destinadas, prio-
ritariamente, à regularização fundiária sustentável 
dos assentamentos habitacionais de baixa renda e à 
produção de Habitação de Interesse Social.

Entende por Habitação de Interesse Social aquela 
destinada às famílias com renda igual ou inferior  
a     salário(s) mínimo(s), de promoção pública ou 
a ela vinculada.

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto.

a. Check-square 3
b. SQUARE 2
c. SQUARE 1,5
d. SQUARE 1
e. SQUARE 0,5

30. Na elaboração e análise de  
projetos é fundamental a interpreta-
ção e leitura dos mesmos. Ao lado 
estão apresentadas simbologias 
comuns utilizadas em projetos 
elétricos.

A interpretação dessas simbologias, respectivamente, 
são:

a. SQUARE neutro • fase • retorno
b. SQUARE neutro • retorno • fase
c. SQUARE fase • retorno • neutro
d. Check-square retorno • neutro • fase
e. SQUARE retorno • fase • neutro

31. No controle de execução de serviços é impor-
tante observar que o encontro entre a alvenaria de 
vedação e a estrutura de concreto do pavimento supe-
rior é uma região onde podem ocorrer fissuras. Assim, 
é necessário empregar materiais e técnicas que pos-
sam absorver estes esforços e maximizar a aderência 
entre estas partes da construção.

Uma dessas soluções é denominada:

a. SQUARE verga.
b. SQUARE ombreira.
c. SQUARE contraverga.
d. SQUARE fiada mestra.
e. Check-square encunhamento.

32. As edificações para habitações populares, ou 
habitação de baixo custo, estabelecidas pelo Código 
de Obras do município, poderão utilizar projetos-pa-
drão disponíveis na Prefeitura Municipal, ou apresen-
tar projetos, desde que respeitem determinada metra-
gem máxima.

Essa metragem máxima estabelecida é de:

a. SQUARE 50 m2.
b. SQUARE 60 m2.
c. Check-square 70 m2.
d. SQUARE 75 m2.
e. SQUARE 100 m2.
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

35. O Código de Obras estabelece que nenhuma cons-
trução, demolição ou nenhum reparo poderá ser reali-
zado sem a instalação de tapume (armação provisória 
em material apropriado), objetivando o isolamento da 
obra em relação ao logradouro público, protegendo os 
transeuntes de eventuais quedas de material.

Esse tapume, deve ter altura mínima de      m, 
sendo instalado no limite do alinhamento predial, 
com acabamento adequado e permanentemente 
conservado.

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto.

a. Check-square 2,10
b. SQUARE 2,00
c. SQUARE 1,80
d. SQUARE 1,65
e. SQUARE 1,50
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Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que 

você poderá levar para posterior conferência.
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