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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 002/2019  

PREFEITURA MUNICIPAL DE  CATANDUVAS – SC 

FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

  
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, 
ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos 02 (duas ) horas do início da prova. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado.  

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE 
APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO 
NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS. 

 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

Destaque aqui 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS – SC – FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 
Marque aqui as suas respostas:  
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DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Língua Portuguesa  
Conhecimentos Gerais 
Conhecimento Específico 

10 
10 
10 

Total de questões  30 
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LÍNGUA PORTUGUESA  

 
Leia o texto e responda as questões de 1 a 6. 
 
Por que a ida é sempre mais demorada que a volta?  
 Essa sensação acontece com todo mundo que viaja – 

desde que tenham sido feitos trajetos idênticos, na mesma 
velocidade, em sentidos opostos. Isso porque o nosso 
cronômetro interno não funciona com perfeita regularidade e 
muitas vezes engana a noção de tempo. As estruturas neurais 
que controlam a percepção temporal estão localizadas na 
mesma área do cérebro que comanda a nossa concentração.  
 Isso significa que, se a maior parte dessa área estiver 
voltada a prestar atenção no caminho, nas placas e na 
paisagem, não conseguimos nos concentrar no controle de 
tempo. E aí não saberemos quanto tempo, de fato, a viagem 
levou. Na ida, a descoberta de novos lugares influi na percepção 
de distância, e achamos que estamos demorando mais. Nossa 
preocupação é: “Quando vamos chegar?” Na volta, com o 
caminho já conhecido, a concentração se dispersa e a percepção 

de tempo é alterada para menos, dando a impressão que o 
trajeto passou mais depressa. 
 Fonte: Revista Superinteressante - Edição 241 - Julho de 2007, pág. 50. 

 
1) De acordo com o texto podemos afirmar que : 
a) A sensação de que a ida é sempre mais demorada que 
a volta em relação ao tempo gasto nas duas viagens. 
b) A sensação de que a ida é sempre mais demorada que 
a volta esta relacionada ao nosso cronômetro interno não 
funciona com perfeita regularidade e muitas vezes engana 
a noção de tempo. 
c) A sensação de que a ida é sempre mais demorada que 
a volta devido ao fato que a concentração que não se situa 
na mesma área cerebral da percepção de tempo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
2) Leia a frase abaixo e assinale a alternativa que 
apresenta o antônimo da palavra destacada:  
“desde que tenham sido feitos trajetos idênticos, na 
mesma velocidade, em sentidos opostos”. 
a) antagônico.  
b) destoante. 
c) ánalago. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
3)  Leia o trecho abaixo: 
“Na volta, com o caminho já conhecido, a 
concentração se dispersa e a percepção de tempo é 
alterada para menos, dando a impressão que o trajeto 
passou mais depressa.” 
O verbo destacado encontra se no: 
a) Presente Indicativo. 
b) Pretérito Perfeito do Indicativo. 
c) Presente Subjuntivo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
4) Leia o trecho abaixo : 
 “Quando vamos chegar?” Na volta, com o caminho já 
conhecido, a concentração se dispersa e a percepção 
de tempo é alterada para menos, dando a impressão 
que o trajeto passou mais depressa” 
As palavras destacadas são classificadas como :  
a) Oxítonas. 
b) Proparoxítonas. 
c) Paroxítonas.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
5) Leia a frase abaixo , e responda:  

As estruturas neurais que controlam a percepção 
temporal estão localizadas na mesma área do cérebro 
que comanda a nossa concentração 
A palavra destacada pertence a qual classificação de 
derivação? 
a) Derivação prefixal. 
b) Derivação sufixal. 
c) Derivação parassintética. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
6) Leia a frase abaixo e observe o verbo destacado 
“Essa sensação acontece com todo mundo que 
viaja....” 
Assinale a alternativa em que o verbo destacado 
encontra se no Futuro do Pretérito do Indicativo. 
a) “Essa sensação acontecerá com todo mundo que 
viaja...” 
b) “Essa sensação aconteceria com todo mundo que 
viaja...” 
c) “Essa sensação acontecia com todo mundo que viaja...” 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
Leia as tirinhas 1 e 2 abaixo e responda as questões 7 
e 8. 
 
TIRINHA 1  

 
TIRINHA 2  

 
 
7) Qual figura de linguagem  está explicita na tirinha 
1? 
a) Metáfora . 
b) Comparação. 
c) Metonímia.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
8) Qual figura de linguagem  está explicita na tirinha 
2? 
a) Aliteração.  
b) Paramonásia . 
c) Onomatopéia.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
9) Com relação ao verbo "degustar", considere a 
alternativa onde ele apresenta-se no Futuro do 
Pretérito do Indicativo.  
a) Ele degustará o gosto amargo da vida se continuar 
agindo. assim. 
b) Eles degustariam essas delícias se tivessem sido 
convidados. 
c) Nós degustaremos os vinhos selecionados essa noite. 
d) Nenhuma das alternativas. 



4 

 

10) Assinale a alternativa em que todas as palavras 
estão corretas quanto  a grafia e acentuação.  
a) Excessão, encomodar, porisso, estender. 
b) Descanço, paralizado, pesquisa, ancioso. 
c) Chuchu, mexer, ascensão, bege. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS  

 
11) Quantos anos o município de Catanduvas - SC 
completou em 2018? 
a) 55 anos.  
b) 62 anos. 
c) 47 anos. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
12) Qual a data de emancipação politica administrativa 
do município de Catanduvas - SC ? 
a) 16 de março. 
b) 17 de agosto.  
c) 8 de abril . 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
13)  Qual é a Flor Símbolo do Estado de Santa 
Catarina? 
a) Azaleia. 
b) Laelia purpurata. 
c) Macaná. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
14) Sobre a história do estado de Santa Cataria, leia o 
trecho abaixo  e complete a lacuna : 
O italiano Sebastião Caboto, a serviço da Espanha, 
chega com sua expedição em 1526 e, ao publicar seus 
mapas referentes à região, denominava a Ilha de Santa 
Catarina de _______. 
a) “Porto Velho” 
b) “Porto do Patos” 
c) “Porto dos Perdidos” 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
15) Quem foi o governador do Estado de Santa 
Catarina de 2007 a 2010? 
a) Luiz Henrique da Silveira. 
b) Leonel Arcângelo Pavan. 
c) Eduardo Pinho Moreira. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
16) Sobre o movimento Caras Pintadas assinale a 
alternativa INCORRETA. 
a) Os Caras Pintadas representou um movimento 
estudantil brasileiro ocorrido em 1992. 
b) O movimento surgiu como resposta aos esquemas de 
corrupção envolvendo o Presidente da República, na 
época, Fernando Collor de Mello. 
c) O movimento tinha como objetivo principal 
o Impeachment de Collor. Recebeu esse nome pois os 
jovens saíram às ruas com as caras pintadas pelas cores 
da bandeira do país. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
17) A Revolução Farroupilha no estado de Santa 
Catarina teve como principal objetivo: 
a) Transformar Santa Catarina em uma República, 
separada do restante do país. 
b) Disputar área territorial entre os estados do Paraná e 
Santa Catarina. 

c) Defender as ideias republicanas e a disputa pelo 
comando do Partido Republicano. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
18) O município de Catanduvas –SC foi colonizado 
principalmente por:  
a) Italianos, portugueses e alemães. 
b) Italianos, espanhóis e alemães. 
c) Italianos, poloneses e alemães. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
19) Leia a notícia abaixo: 
Anvisa reclassifica mais de 1.900 agrotóxicos e retira 
600 produtos dos rótulos de maior risco 
Mudança na embalagem seguirá padrão internacional 
e produtos com tarja vermelha levarão em conta 
apenas o potencial de morte do pesticida. De 698 
defensivos que estavam na categoria mais perigosa, 
apenas 43 permaneceram. 
Disponível: https://g1.globo.com/economia/agronegocios. Redação 
adaptada 
A respeito da notícia acima assinale a alternativa 
INCORRETA sobre a nova reclassificação: 
a) Altamente tóxico - tarja vermelha. 
b) Moderadamente tóxico -  tarja amarela. 
c) Pouco tóxico – tarja azul. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
20) A sustentabilidade é um dos fatores mais 
importantes para garantir a preservação do meio 
ambiente. Sobre sustentabilidade é CORRETO afirmar: 
a) A sustentabilidade serve como alternativa para garantir 
a sobrevivência dos recursos naturais do planeta, ao 
mesmo tempo que permite aos seres humanos e 
sociedades soluções ecológicas de desenvolvimento. 
b) A sustentabilidade é voltada para a conscientização dos 
indivíduos sobre os problemas ambientais e como ajudar a 
combatê-los, conservando as reservas naturais e não 
poluindo o meio ambiente. 
c) A sustentabilidade é o conjunto de medidas instituídas 
para satisfazer as necessidades da população, 
respeitando normas ecológicas de forma a não prejudicar 
o desenvolvimento das gerações futuras. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

 
21) Ato administrativo que dá ciência ao infrator da 
disposição legal infringida e da penalidade aplicada. A 
informação acima refere-se: 
a) Auto de embargo. 
b) Auto de notificação. 
c) Auto de infração. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
22) As áreas de qualquer espaço ou edificação de uso 
público ou coletivo devem ser servidas de uma ou 
mais rotas acessíveis. Sobre rotas acessíveis é 
CORRETO afirmar: 
a) A rota acessível não pode coincidir com a rota de fuga. 
b) Toda rota acessível deve ser provida de iluminação 
natural ou artificial com nível mínimo de iluminância de 
150 lux medidos a 1,00 m do chão. 
c) A rota acessível deve ser provida de dispositivo de 
emergência ou intercomunicador. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

https://g1.globo.com/economia/agronegocios.%20Redação
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23) O parcelamento do solo urbano poderá ser feito 
mediante loteamento ou desmembramento: Assinale a 
alternativa que corresponde a   um requisito 
urbanístico para loteamento: 
a) A indicação das vias existentes e dos loteamentos 
próximos e do tipo de uso predominante no local. 
b) Os lotes terão área mínima de 200m² (duzentos metros 
quadrados) e frente mínima de 8 (oito) metros, salvo 
quando o loteamento se destinar a urbanização específica 
ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse 
social, previamente aprovados pelos órgãos públicos 
competentes. 
c) As áreas destinadas a sistemas de circulação, a 
implantação de equipamento urbano e comunitário, bem 
como a espaços livres de uso público, serão proporcionais 
à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou 
aprovada por lei municipal para a zona em que se situem. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
24) A  infraestrutura urbana ,são àqueles itens 
imprescindíveis à instalação de uma casa ou edifício, 
seja comercial ou residencial, e que por serem de 
caráter físico deveriam ser instalados 
concomitante a implantação de qualquer edificação. 
São considerados itens de infraestrutura urbana 
EXCETO: 
a) Arborização de vias públicas e praças. 
b) Pavimentação e manutenção do asfalto e vias públicas. 
c) Redes coletoras de esgotos sanitários. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
25) Conforme a Lei Nº 10257 / 2001 – Estatuto da 
Cidade regulamenta os Artigos 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da 
política urbana e dá outras providências. Art. 2

o
 A 

política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 
propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes 
gerais: Assinale a alternativa que apresenta duas 
diretrizes: 
a)  justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do 
processo de urbanização; proteção, preservação e 
recuperação do meio ambiente natural e construído, do 
patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e 
arqueológico. 
b) concessão do direito de superfície poderá ser gratuita 
ou onerosa; criação de espaços públicos de lazer e áreas 
verdes. 
c) regularização fundiária; execução de programas e 
projetos habitacionais de interesse social. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
26) Analise as afirmativas sobre quando aplicar o auto 
de notificação: 
I- Modificar projeto aprovado. 
II- Falsear medidas, a fim de violar dispositivos da 
legislação. 
III- Construir, ampliar ou reformar em desacordo com 
os termos da lei e do projeto aprovado. 
IV- Dificultar ou impedir a fiscalização. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) Apenas I, III e IV. 
b) Apenas I, II e IV. 
c) I, II, III e IV. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

27) Assinale a alternativa em que o  parcelamento do 
solo será permitido. 
a) em terrenos com declividade igual ou superior a 30% 
(trinta por cento), salvo se atendidas exigências 
específicas das autoridades competentes. 
b) em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes 
de tomadas as providências para assegurar o escoamento 
das águas. 
c) em terrenos onde as condições geológicas não 
aconselham a edificação. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
28) A acessibilidade é direito que garante à pessoa 
com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de 
forma independente e exercer seus direitos de 
cidadania e de participação social.   Sobre 
acessibilidade assinale a alternativa CORRETA: 
a) Barreiras arquitetônicas são as existentes nas vias e 
nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de 
uso coletivo. 
b) Residências inclusivas são moradias com estruturas 
adequadas capazes de proporcionar serviços de apoio 
coletivos e individualizados que respeitem e ampliem o 
grau de autonomia de jovens e adultos com deficiência. 
c) Adaptações razoáveis são adaptações, modificações e 
ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus 
desproporcional e indevido, quando requeridos em cada 
caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência 
possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e 
oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e 
liberdades fundamentais. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
29) A fiscalização de obras e posturas é uma atividade 
municipal exercida a fim de verificar se os projetos e 
serviços na cidade estão sendo executados conforme 
as exigências, normas e legislações específicas. 
Acerca da informação acima é CORRETO afirmar: 
a) A atividade é exercida através de vistorias in loco, que 
envolvem aspectos técnicos e administrativos da 
execução das obras e serviços e também a adequação de 
condutas. 
b) Ponto pacífico são os processos que envolvem a 
fiscalização de obras e posturas, de maneira geral,  e são 
feitos de forma muito eficiente, por meio de papel e 
planilhas eletrônicas. 
c) A falta de integração e organização nas atividades de 
fiscalização de obras e posturas, além de  promover um 
combate mais efetivo das irregularidades encontradas, 
também gera ganho de receita para o município. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
30) Analise  as  afirmativas abaixo sobre   a  
infraestrutura básica dos parcelamentos situados nas 
zonas habitacionais e assinale verdadeiro ou falso . 
(   ) Vias de circulação. 
(   ) Localização dos cursos d’água. 
(   ) Escoamento das águas pluviais. 
(   ) Rede para o abastecimento de água potável. 
( )Soluções para o esgotamento sanitário e para a 
energia elétrica domiciliar.  
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
a) V - V - V - V - V. 
b) V - F - V - V - V. 
c) V - V - F - V - F. 
d) Nenhuma das alternativas. 


