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CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

  
 

➢ AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS. 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 
contaminação e disseminação do COVID-19. 

✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita 
de material transparente. 

✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 
✓ Verifique se: 

• No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno 
de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de 
responsabilidade do candidato a conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de 
prova.  

• Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas de 1 à 20. Caso 
contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de 
impressão e/ou total de questões. 

✓ Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 
✓ Para cada questão existe apenas uma resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 
✓ Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão Resposta: 
✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.  
✓ É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 
✓ A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão Resposta. 
✓ A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas. 
✓ Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação 

das provas. 
✓ Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

Boa prova! 

________________________________________________________________________________ 
Rascunho do gabarito: 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 01

A         Lei         Federal         10.257/2001         estabelece         diretrizes
gerais         da         política         urbana.         Sobre         este         assunto,         direito
de         preempção         será         exercido         sempre         que         o         Poder
Público         necessitar         de         áreas         para         as         seguintes
situações,         EXCETO:

(A) Execução         de         programas         e         projetos         habitacionais
de         interesse         social.

(B) Regularização         fundiária.
(C) Criação         de         unidades         industriais         em         zona         rural.
(D) Constituição         de         reserva         fundiária.

Questão 02

No         que         se         refere         ao         comércio         ambulante,         o         Código
de         Posturas         de         São         Miguel         do         Oeste/SC         estabelece
determinadas         vedações         ao         ambulante.         As
alternativas         a         seguir         apresentam         algumas         destas
vedações,         EXCETO:

(A) Vender         aparelhos         eletrodomésticos         e         bebidas
alcoólicas.

(B) Vender         mercadorias         ou         quaisquer         outros         produtos
farmacêuticos.

(C) Estacionar         nas         vias         públicas         ou         logradouros,         fora
dos         locais         previamente         destinados         pela
Municipalidade.

(D) Transitar         pela         calçada         com         cestas,         de         forma         a         não
prejudicar         a         passagem         dos         transeuntes.

Questão 03

Dentre         as         alternativas         a         seguir,         assinale         a         que
apresenta         um         dos         instrumentos         da         Política         Nacional
do         Meio         Ambiente:

(A) A         criação         de         reservas         de         contingência         e         estações
ecológicas         de         controle,         pelo         Poder         Público         Federal
e         Estadual.

(B) As         penalidades         administrativas         decorrentes         de
medidas         externas         de         correção         ambiental.

(C) A         criação         de         corredores         ambientais         de
recuperação         em         áreas         desertificadas         pelo         Poder
Público         Federal,         Estadual         e         Municipal.

(D) Instrumentos         econômicos,         como         concessão
florestal,         servidão         ambiental,         seguro         ambiental         e
outros.

Questão 04

Um         desenho         em         um         projeto         na         escala         1:75         apresenta
2,40         cm         medidos         no         projeto.         Logo,         pode-se         afirmar
que         a         medida         real         do         elemento         é         de:

(A) 1,80         m.
(B) 0,75         m.
(C) 3,20         m.
(D) 2,40         m.

Questão 05

A         Lei         Federal         11.445/2007         busca,         entre         outros
aspectos,         estabelecer         as         diretrizes         nacionais         para         o
saneamento         básico.         Nesse         contexto,         a         Lei
11.445/2007,         considera         como         serviços         públicos         de
abastecimento         de         água         a         sua         distribuição         mediante
ligação         predial,         incluídos         eventuais         instrumentos         de
medição,         bem         como,         quando         vinculadas         a         essa
finalidade,         as         seguintes         atividades         COM         EXCEÇÃO
DE:

(A) Adução         de         água         bruta.
(B) Lixiviação         de         água         tratada.
(C) Reservação         de         água         tratada.
(D) Tratamento         de         água         bruta.

Questão 06

A         peça         ou         elemento         de         madeira         que         nos         telhados         se
assenta         sobre         cumeeiras,         terças         ou         frechais
denomina-se:

(A) Caibro.
(B) Barrote.
(C) Empena.
(D) Ripa.

Questão 07

Entre         as         alternativas         a         seguir,         assinale         a         CORRETA
no         que         se         refere         ao         descrito         no         Código         de         Posturas
de         São         Miguel         do         Oeste         /SC:

(A) A         poda         de         árvores         no         passeio         público         é         de
responsabilidade         do         proprietário         do         lote         ao         qual         o
passeio         faz         frente.

(B) Os         proprietários         de         imóveis         localizados         na         Área
Especial         de         Interesse         Comercial         são         obrigados         a
construir         a         calçada         em         frente         a         esses         terrenos.

(C) Não         poderão         ser         feitas         rampas         de         acesso         nos
passeios         dos         logradouros         destinados         à         entrada         de
veículos.
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(D) Não         é         permitido         que         hotéis         coloquem         mesas         e
cadeiras         nos         passeios         dos         logradouros.

Questão 08

Acerca         do         Parcelamento         de         Solo         Urbano,         analise         as
afirmações         a         seguir         e         responda         conforme         orientado.
I.Considera-se         desmembramento         a         subdivisão         de
gleba         em         lotes         destinados         a         edificação,         com         abertura
de         novas         vias         de         circulação,         de         logradouros         públicos
ou         prolongamento,         modificação         ou         ampliação         das
vias         existentes.
II.O         Poder         Público         competente         poderá
complementarmente         exigir,         em         cada         loteamento,         a
reserva         de         faixa         non         aedificandi         destinada         a
equipamentos         urbanos.
III.É         vedada         a         aprovação         de         projeto         de         loteamento         e
desmembramento         em         áreas         de         risco         definidas         como
não         edificáveis,         no         plano         diretor         ou         em         legislação
dele         derivada.

Dentre         as         afirmações         anteriores,         quais         estão
CORRETAS?

(A) I         e         III,         apenas.
(B) I         e         II,         apenas.
(C) II         e         III,         apenas.
(D) I,         II         e         III.

Questão 09

De         acordo         com         o         Código         de         Obras         de         São         Miguel         do
Oeste         /SC,         as         obras         em         andamento,         sejam         elas
construções         ou         reformas,         serão         embargadas         pelos
motivos         a         seguir,         EXCETO:

(A) Ocorrer         desobediência         ao         projeto         aprovado         ou
inobservância         de         qualquer         prescrição         essencial         do
Alvará         de         Licenciamento.

(B) O         profissional         responsável         tiver         sofrido         suspensão
ou         cassação         pelo         órgão         de         classe         competente.

(C) Estiver         em         risco         sua         estabilidade,         com         perigo         para
o         pessoal         que         a         execute         ou         para         as         pessoas         de
edificações         vizinhas.

(D) Quando         a         obra         já         tiver         sido         autuada         e         tenha         sido
regularizada         dentro         do         prazo         previsto.

Questão 10

Em         construção         civil,         o         elemento         de         concreto         armado
que         é         posicionado         acima         de         vãos         de         portas         e         janelas
e         visa         evitar         fissuras         em         alvenarias         denomina-se:

(A) Contra-verga.
(B) Verga.
(C) Batente.
(D) Baldrame.

Questão 11

Conhecer         os         aspectos         ligados         à         Acessibilidade         é
fundamental         para         o         desenvolvimento         de         projetos,
principalmente         os         de         uso         público.         Logo,         em         termos
de         Acessibilidade         de         Cadeirantes,         o         espaço
confinado         paralelo         (demarcado         em         piso)         mínimo
permitido         é         de:

(A) 0,90         x         1,20         m.
(B) 0,80         x         1,20         m.
(C) 0,90         x         1,40         m.
(D) 0,80         x         1,50         m.

Questão 12

A         fim         de         se         garantir         a         segurança         em         obras,         é
importante         conhecer         os         EPIs         (Equipamentos         de
Proteção         Individual)         e         suas         devidas         características         e
aplicações.         Logo,         pode-se         afirmar         que,         o         "dispositivo
de         conexão         de         um         sistema         de         segurança,         regulável
ou         não,         para         sustentar,         posicionar         e/ou         limitar         a
movimentação         do         trabalhador."         denomina-se:

(A) Talabarte.
(B) Extensor.
(C) Absorvedor         de         energia.
(D) Ancoragem.

Questão 13

Segundo         o         Código         de         Obras         do         Município         de         São
Miguel         do         Oeste         /SC,         a         "unidade         de         sedimentação         e
digestão         de         fluxo         horizontal,         destinada         ao         tratamento
de         esgotos"         denomina-se         como:

(A) Sumidouro.
(B) Fossa         séptica.
(C) Filtro         Aeróbio.
(D) Filtro         Anaeróbio.

Questão 14

Um         dos         elementos         utilizados         para         proporcionar
acessibilidade         é         o         piso         tátil.         Sobre         este         elemento,
assinale         a         alternativa         CORRETA:
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(A) Pode         ser         de         3         tipos:         alerta,         comunicação         e         relevo.
(B) Pode         ser         de         2         tipos:         alerta         e         direcional.
(C) Devem         ter         cor         semelhante         ao         piso         adjacente.
(D) Indicado         somente         para         uso         por         pessoas         com

deficiência         visual         completa.

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 01
O texto abaixo servirá de base para responder as
questões de 15 a 17.

https://jessicaellisekellen.files.wordpress.com/2014/07/sw6.jpg

Questão 15

A         partir         da         análise         e         interpretação         semiótica         e
linguística         do         texto         acima,         é         CORRETO         afirmar         que         a
resposta         da         moça         ao         fundo         produz         a         seguinte         figura
de         linguagem:

(A) Prosopopeia,         uma         vez         que         sua         resposta         conota
sentidos         humanos         para         uma         tecnologia         digital.

(B) Sarcasmo,         uma         vez         que         sua         proposta         não         é
denotativa         e         literal,         mas         crítica         e         subjetiva,
conotativa.

(C) Metáfora,         uma         vez         que         sua         resposta         conota         um
entendimento         mais         aprofundado         sobre         a         relação
de         completude         da         tecnologia         com         o         ser         humano
do         que         o         que         aparece         explícito         na         sua         fala.

(D) Metonímia,         uma         vez         que         sua         resposta         denota         o
raciocínio         da         parte         do         processo         ("tentar"         a
pesquisa)         pelo         todo         (o         "sentido         para         a         vida").

Questão 16

Analisando         a         sintaxe         das         falas         do         texto         acima,         é
CORRETO         afirmar         que:

(A) A         transitividade         do         verbo         "procurar"         é         direta         e
indireta.

(B) O         trecho         "o         Google"         é         adjunto         adverbial         de         lugar
onde         o         homem         deve         tentar         sua         pesquisa         sobre         o
sentido         da         vida.

(C) A         oração         da         fala         do         homem         não         apresenta         sujeito
sintático.

(D) A         fala         do         homem         possui         duas         orações,         uma         vez
que         possui         dois         verbos:         "estou"         e         "procurando".

Questão 17

A         partir         da         leitura         do         texto         multimodal         acima,         é
CORRETO         afirmar         que:

(A) Trata-se         de         uma         história         em         quadrinhos
jornalística,         por         seu         estilo         humorístico         e         multimodal
que         trata         de         assuntos         atuais.

(B) Trata-se         de         uma         tirinha,         por         seu         estilo         humorístico
e         multimodal         que         trata         de         assuntos         atuais.

(C) Trata-se         de         uma         tirinha,         por         seu         estilo         crítico         e
sarcástico         de         uma         situação         crônica         da         sociedade
atual,         em         um         único         quadro         ilustrado.

(D) Trata-se         de         uma         charge,         por         seu         estilo         crítico         e
sarcástico         de         uma         situação         crônica         da         sociedade
atual,         em         um         único         quadro         ilustrado.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 18

De         acordo         com         a         Lei         Orgânica         do         Município         de         São
Miguel         do         Oeste/SC         o         ensino         no         Município         é         livre         à
iniciativa         privada,         atendidas         as         seguintes         condições:

I.Cumprimento         das         normas         gerais         de         educação
nacional.
II.Autorização         e         avaliação         de         qualidade         pelos         órgãos
competentes.
III.Complementação         de         20%         ao         aporte         financeiro         feito
pelo         município         para         sua         criação.
IV.Participação         nos         lucros         destinada         ao         município.

Analisando         os         itens         dados         podemos         afirmar         que:
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(A) Os         itens         I         e         III         não         fazem         parte         desta         norma.
(B) Os         itens         II         e         IV         não         fazem         parte         desta         norma.
(C) Os         itens         III         e         IV         não         fazem         parte         desta         norma.
(D) Os         itens         I         e         II         não         fazem         parte         desta         norma.

Questão 19

"Aprenda         a         preparar         a         farofa         de         pinhão.         Semente
pode         ser         usada         como         tempero         para         carnes         e         no
preparo         de         paçoca."
(Por         Globo         Rural         de         18/04/2021)

O         Pinhão         pode         ser         considerado         uma         das         comidas
mais         típicas         do         estado         de         Santa         Catarina,         sendo
realizados,         inclusive,         festas         e         festivais         dedicados         à
culinária         na         qual         ele         é         o         elemento         principal.         Qual         é         a
árvore         da         qual         é         extraída         essa         semente         tão         apreciada
pelos         catarinenses?

(A) Castanheira.
(B) Palmeira.
(C) Grápia.
(D) Araucária.

Questão 20

Antes         de         se         tornar         cidade         São         Miguel         do         Oeste         era
um         distrito         conhecido         como:

(A) Vale         do         Oeste.
(B) Vila         Oeste.
(C) Vila         São         Miguel.
(D) Vale         São         Miguel.
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