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CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE 

SÃO JOÃO DEL-REI/MG 
EDITAL Nº 01/2021 

529 – ARQUITETO 

URBANISTA 
INSTRUÇÕES DA PROVA 

 Quando for permitido abrir o caderno, confira se contém, ao todo, 40(quarenta) questões de Múltipla Escolha, 

cada uma constituída de 4(quatro) alternativas de respostas, todas perfeitamente legíveis, bem como se a 

impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas.  

 A Prova de Múltipla Escolha está assim distribuída:  

 Caso os dados estejam incorretos, ou incompletos, ou tenham qualquer imperfeição, favor informar tal 

ocorrência ao fiscal. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 

ATENÇÃO 
 Na Folha de Respostas, assinale a alternativa que julgar correta para cada questão e responda usando caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul. Mais de uma letra assinalada implicará na anulação da questão.  

 Não deixe nenhuma questão sem resposta. Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão.  

 A Folha de Respostas da Prova Objetiva de Múltipla Escolha NÃO deve ser dobrada, amassada, rasurada, 

manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. 

 O modo correto de assinalar a alternativa na Folha de Respostas da Prova Objetiva é cobrindo, fortemente, 

o espaço a ela correspondente, conforme o modelo abaixo: 

 

 
 

 FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE. 

ORIENTAÇÕES DO PROCESSO 
 A duração das provas será de 03h00min (três horas), incluído nesse tempo a distribuição da prova, a leitura das 

instruções e o preenchimento da Folha de Respostas das provas, sendo responsabilidade do candidato observar 

o horário estabelecido. 

 Os candidatos poderão ausentar-se da sala de realização da prova, para utilização de sanitários ou para beber 

água, após transcorrido o tempo de 1(uma) hora de seu início até o prazo de 15(quinze) minutos antes do seu 

término, sendo que os três últimos candidatos presentes na sala somente poderão deixar o local de prova juntos. 

 O Caderno de Prova e o Gabarito oficial da Prova Objetiva de Múltipla Escolha será disponibilizado no endereço 

eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, no dia 24/10/2021, a partir das 20h00min. 

 Após finalizado o período de sigilo de 1(uma) hora, os candidatos poderão levar consigo o Caderno de 

Questões.  

 

Área de Conhecimento 

Português 
Raciocínio  

Lógico 

Conhecimentos 

Gerais 

Noções de 

Informática  
Legislação 

Conhecimentos 

Específicos 

Questões Pontuação Questões Pontuação Questões Pontuação Questões Pontuação Questões Pontuação Questões Pontuação 

1 a 10 3,0 cada 11 a 15 2,0 cada 16 a 20 2,0 cada 21 a 25 2,0 cada 26 a 30 2,0 cada 31 a 40 3,0 cada 

Total de Pontos 100,0 

24/10/2021 09h00 às 12h00 
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 Ao transferir suas marcações para a folha de respostas oficial, observe as instruções registradas na capa 

da prova. 

 Use caneta esferográfica azul ou preta. 
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PORTUGUÊS 

Leia o Texto para responder as questões de 01 a 08. 

 

(Texto) 

 

 

QUESTÃO 1 

Assinale a alternativa em que a partícula “que” 

retirada do Texto INTRODUZ uma oração 

subordinada substantiva predicativa: 

A) “[...], a partir do período que antecede a 

menopausa, interrompem o sono durante a 

madrugada e interferem na qualidade de 

vida.” (linhas 3 a 5). 

B) “A novidade é que os pesquisadores ainda não 

haviam se debruçado sobre o efeito do 

sedentarismo sobre os suores noturnos.” 

(linhas 11 a 13). 

C) “Há pesquisas que associam a severidade 

dessas ondas de calor...” (linhas 5 a 7). 

D) “[...] – bastante frequente à medida que se 

envelhece – [...]” (linha 9). 

 

 

QUESTÃO 2 

Com base na interpretação da palavra “famigerados” 

(linha 2), no contexto em que está inserida, é 

CORRETO afirmar que possui o seguinte 

significado de: 

A) Que se esqueceu; posto em esquecimento; 

olvidado; deslembrado. 

B) Que tem muita fama; célebre, renomado, 

notório, famígero. 

C) Sem motivo ou fundamento; gratuito, 

imotivado, infundado. 

D) Que é objeto de enaltecimento público; 

cantado, exaltado, festejado. 

 

QUESTÃO 3 

Assinale a alternativa em que a alteração sugerida 

corrige o ERRO existente, mantém o sentido original 

do Texto ou NÃO acarreta erro gramatical: 

A) Acréscimo de vírgula imediatamente após a 

palavra “trabalho” (linha 20). 

B) Substituição de “que” (linha 6) pôr “nas 

quais”. 

C) Supressão da vírgula na linha 3 do Texto.  

D) Substituição dos travessões (linhas 8 e 9) por 

vírgulas. 

 

QUESTÃO 4 

“Aproximadamente 80% das mulheres relatam a 

experiência [...]” (linhas 1 e 2). 

Analise a oração retirada do Texto e assinale a 

alternativa em que a conversão para a voz passiva foi 

efetuada de maneira CORRETA, mantendo-se o 

sentido original: 

A) A oração já se encontra na voz passiva. 

B) Não é possível a conversão para a voz passiva 

com verbos transitivos diretos, como é o caso 

do verbo “relatam”. 

C) “A experiência é relatada por 

aproximadamente 80% das mulheres.” 

D) “A experiência foi relatada por 

aproximadamente 80% das mulheres.” 

 

QUESTÃO 5 

“Com uma proporção tão grande de mulheres 

afetadas, [...]” (linhas 19 e 20). 

Assinale a alternativa que apresenta o(s) termo(s) 

retirado(s) do trecho responsável(éis) por exigir a 

preposição sublinhada, devido à sua regência: 

A) “Proporção”.  C) “Mulheres”. 

B) “Grande”.  D) “Afetadas”. 
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QUESTÃO 6 

“[...] – bastante frequente à medida que se envelhece 

– [...]” (linha 9). 

Assinale a alternativa que justifica 

CORRETAMENTE o emprego do acento grave 

indicador de crase no trecho: 

A) O emprego da crase é obrigatório em algumas 

locuções conjuntivas formadas por palavras 

femininas. 

B) O emprego da crase é obrigatório em algumas 

locuções prepositivas formadas por palavras 

femininas. 

C) O emprego da crase é obrigatório em algumas 

locuções adverbiais formadas por palavras 

femininas. 

D) Há contração entre preposição exigida por 

regência verbal e artigo definido feminino. 

 

QUESTÃO 7 

No contexto em que está inserido, o verbo 

“interrompem” (linha 4) ASSUME a seguinte 

transitividade verbal: 

A) Verbo intransitivo. 

B) Verbo transitivo direto. 

C) Verbo transitivo indireto. 

D) Verbo de ligação. 

 

QUESTÃO 8 

“[...] – bastante frequente à medida que se envelhece 

– [...]” (linha 9), 

Acerca da colocação pronominal, é CORRETO 

afirmar que no termo destacado é um caso de: 

A) Próclise facultativa. 

B) Próclise obrigatória. 

C) Ênclise obrigatória. 

D) Mesóclise obrigatória. 

 

QUESTÃO 9 

Assinale a alternativa que apresenta ERRO de 

concordância nominal. 

A) Ele fez duas intervenções médico-cirúrgicas. 

B) Na formatura, usou duas blusas amarelo-

canário. 

C) O bufê servia maravilhosos tortas e salgados. 

D) A cidade sofria por causa do frio e da chuva 

torrencial. 

 

QUESTÃO 10 

Sobre as regras de acentuação, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

A) Acentuam-se com acento agudo as palavras 

oxítonas que terminam em “a,” “e” e “o” 

abertos, e com acento circunflexo as que 

terminam em “e” e “o” fechados, seguidos ou 

não de “s”. 

B) Acentuam-se sempre as oxítonas de duas ou 

mais sílabas terminadas em “em” e “ens”. 

C) Acentuam-se com acento agudo ou 

circunflexo as paroxítonas terminadas em “x”. 

D) Acentuam-se com acento agudo os ditongos 

abertos “éi” e “ói” das palavras paroxítonas. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO  

QUESTÃO 11 

Dr. João estava trabalhando como médico no 

município de São João Del-Rei/MG quando se 

deparou com a conversa de dois pacientes na sala de 

espera: 

Roberto diz: “- Nós dois estamos falando a verdade” 

Sara diz: “- Pelo menos um de nós está mentindo”. 

Com base nesse pedaço do diálogo, é CORRETO 

concluir que: 

A) Os dois estão mentindo. 

B) Roberto mentiu e Sara disse a verdade. 

C) Roberto disse a verdade e Sara mentiu. 

D) Roberto e Sara estão dizendo a verdade. 

 

QUESTÃO 12 

Paulo, contador da cidade de São João Del-Rei/MG, 

enviou a seguinte mensagem para o prefeito “O DRE 

fechou e deu negativo”.  

Assinale a alternativa que apresenta a afirmação que 

CORRESPONDA à sua negação lógica.  

A) O DRE não fechou ou deu negativo. 

B) O DRE não fechou ou não deu negativo. 

C) O DRE fechou ou não deu negativo. 

D) O DRE não fechou e não deu negativo. 
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QUESTÃO 13 

O médico veterinário do município de São João Del-

Rei/MG precisou reorganizar uma fileira de gaiolas 

com 3 gaiolas e 3 animais (animais A, B e C).  

A composição inicial é a desenhada e deve ser 

evitada: 

Animal A Animal C Animal B 

Tendo como restrição as seguintes regras: 

 Animal A não pode ficar no centro. 

 Animal B não pode estar à esquerda. 

 Animal C não pode estar à direita. 

Com base nas premissas apresentadas, a posição 

CORRETA final das gaiolas será: 

A) Animal A, animal B e animal C. 

B) Animal C, animal A e animal B. 

C) Animal C, animal B e animal A. 

D) Animal B, animal A e animal C. 

 

QUESTÃO 14 

Uma proposição EQUIVALENTE para “Se estou 

doente então vou no médico” é: 

A) Estou doente e não vou ao médico. 

B) Não estou doente ou vou ao médico. 

C) Não estou doente e não vou ao médico. 

D) Estou doente ou não vou ao médico. 

 

QUESTÃO 15 

No consultório de fisioterapia de São João Del-

Rei/MG contém uma caixa com quatorze bolas 

fisioterápicas, sendo 8 bolas vermelhas e 6 bolas 

azuis. Com a chegada de dois pacientes, duas dessas 

bolas serão retiradas da caixa, uma a uma, sem 

reposição. 

Nesse contexto, é CORRETO afirmar que a 

probabilidade de uma ser azul e a outra ser vermelha 

é de: 

A) 48/91.   C) 12/49. 

B) 24/91.   D) 48/183. 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS  

QUESTÃO 16 

Apesar de parecer que não, a média salarial de São 

João Del-Rei/MG é um destaque, e dessa forma, foi 

medida pelo IBGE, onde a média mensal salarial dos 

trabalhadores formais em 2019 era de: 

A) 1,2 salários-mínimos. 

B) 1,8 salários-mínimos. 

C) 2,4 salários-mínimos. 

D) 2,8 salários-mínimos. 

 

QUESTÃO 17 

Assinale a alternativa que apresenta 

CORRETAMENTE um ponto turístico 

imprescindível de ser fotografado em São João Del-

Rei/MG. 

A) Jardim dos Passos. 

B) Chcrockat de Sá. 

C) Basílica de Bom Jesus do Matosinhos. 

D) Igreja Nossa Senhora da Mercês. 

 

QUESTÃO 18 

Todo município tem seu padroeiro ou padroeira, o 

que não é diferente no caso de São João Del-Rei/MG. 

Nesse contexto é CORRETO afirmar que a padroeira 

de São João Del-Rei/MG é:  

A) Nossa Senhora do Pilar. 

B) Nossa Senhora da Conceição. 

C) Nossa Senhora das Dores. 

D) Nossa Senhora Desatadora dos Nós. 

 

QUESTÃO 19 

É CORRETO afirmar que o gentílico adotado para 

os indivíduos oriundos de São João Del-Rei/MG, é: 

A) São-joanssense. C) São-joanito. 

B) São-joanense.  D) São-joanesente. 

 

QUESTÃO 20 

Analise as afirmativas a seguir: 

I- A liberdade de expressão garante o direito 

para dizer o que se quer sobre crenças ou 

religiões que não a nossa. 

II- A pena para crime de intolerância religiosa vai 

de 1 a 3 anos de prisão. 

III- Intolerância religiosa é um crime de ódio. 

IV- A intolerância religiosa não é crime no Brasil. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

A) II e III apenas.  C) I e II apenas. 

B) I e IV apenas.  D) II e IV apenas. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA  

QUESTÃO 21 

 

Considerando os valores listados na planilha 

apresentada, no MS Excel 2010, o valor que será 

exibido na célula A5, após esta ser preenchida com a 

fórmula =MED(A3:C3), será: 

A) 4.   C) 6. 

B) 5.   D) 7. 

 

QUESTÃO 22 

Assinale a alternativa que apresenta APENAS 

extensões padrões de arquivos do Pacote Microsoft 

Office. 

A) XPS, PPT, DOC. 

B) MP3, DOCX, PDF. 

C) DOCX, XLSX, PPTX. 

D) PDF, BMP, DOCX. 

 

QUESTÃO 23 

Sobre códigos maliciosos e ferramentas de proteção, 

assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para 

as falsas: 

(    ) Worm é um programa capaz de se propagar 

automaticamente pelas redes, enviando 

cópias de si mesmo de computador para 

computador. 

(    ) Uma das formas como os malwares podem 

infectar um computador é pela execução de 

arquivos previamente infectados, enviados 

em anexos de um e-mail. 

(    ) Malware são programas especificamente 

desenvolvidos para executar ações danosas e 

atividades maliciosas em um computador. 

(    ) Spyware é um programa que permite o 

retorno de um invasor a um computador 

comprometido, por meio da inclusão de 

serviços criados ou modificados para este 

fim. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA: 

A) F V V V.  C) F V F V. 

B) V F F F.  D) V F V F. 

QUESTÃO 24 

Em um documento do MS Word 2010, versão 

português, a tecla de atalho que PERMITE verificar 

a ortografia e gramática é a: 

A) F3.   C) F7. 

B) F4.   D) F8. 

 

QUESTÃO 25 

Em um documento do MS Word 2010, versão 

português, a tecla de atalho que PERMITE alinhar o 

texto selecionado à esquerda é a: 

A) “CTRL”+”E”.  C) “ALT”+”Q”. 

B) “CTRL”+”Q”. D) “ALT+”E”. 

 

LEGISLAÇÃO 

QUESTÃO 26 

A Constituição Federal de 1988 elenca uma série de 

direitos e deveres individuais e coletivos em seu 

texto, visando preservar a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade entre outros.  

Nesse sentido, assinale a alternativa INCORRETA 

nos termos da Constituição. 

A) Ninguém será privado de direitos por motivo 

de crença religiosa ou de convicção filosófica 

ou política, salvo se as invocar para eximir-se 

de obrigação legal a todos imposta e recusar-

se a cumprir prestação alternativa, fixada em 

lei. 

B) É assegurado o direito de resposta, 

proporcional ao agravo, além da indenização 

por dano material, moral ou à imagem. 

C) É assegurada, nos termos da lei, a prestação 

de assistência religiosa nas entidades civis, 

salvo nas militares de internação coletiva. 

D) É assegurado a todos o acesso à informação e 

resguardado o sigilo da fonte, quando 

necessário ao exercício profissional. 

 

QUESTÃO 27 

Tendo em vista a relevância da função entre outros 

atributos, conforme a Constituição Federal, são 

privativos de brasileiros natos os seguintes cargos, 

EXCETO: 

A) De Presidente e Vice-Presidente da 

República. 

B) De Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 

C) De Ministro de Estado da Defesa. 

D) Da carreira diplomática. 
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QUESTÃO 28 

O direito à informação é previsto no art. XXXIII do 

art. 5º da Constituição. No que diz respeito ao Decreto 

nº 45.969/2012 do Estado de Minas Gerais que 

regulamentou o acesso à informação no âmbito do 

Poder Executivo, o acesso à informação observará as 

seguintes diretrizes, EXCETO: 

A) Pelo respeito à publicidade como preceito 

geral e do sigilo como exceção. 

B) Pelo incentivo ao controle social da 

administração pública. 

C) Pela divulgação de informação de interesse 

público, independente de solicitação. 

D) Pela não utilização de meios de comunicação 

oferecidos pela tecnologia da informação, 

salvo aqueles legalmente autorizados por 

decreto. 

 

QUESTÃO 29 

O servidor público ocupante de cargo previsto no 

plano de cargos, carreiras e vencimentos geral dos 

servidores de São João Del-Rei/MG, somente poderá 

ser cedido para ter exercício em outro órgão ou 

entidade dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal ou de outros Municípios em algumas 

hipóteses.  

Sobre o tema, assinale a alternativa CORRETA: 

A) O servidor poderá ser cedido para exercício de 

cargo em comissão ou função de confiança, 

com ônus para o órgão cedente. 

B) O servidor poderá ser cedido para atender a 

termos de convênio de cooperação mútua 

firmado com órgão ou entidade dos poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal ou 

de outros municípios, sem ônus para o 

município em qualquer hipótese. 

C) O servidor poderá ser cedido para atender a 

termos de convênio de cooperação mútua 

firmados entre a administração direta e a 

Indireta de outro município. 

D) O servidor não poderá ser cedido caso tramite 

em seu desfavor processo administrativo 

disciplinar ou sindicância administrativa.  

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 30 

No que diz respeito à Lei nº 5.688/2020 do município 

de São João Del-Rei/MG, que estabelece as Diretrizes 

para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 

2021, quando da programação de investimentos em 

obras, considerando os recursos disponíveis, a 

administração pública observará as seguintes regras, 

EXCETO: 

A) Os projetos novos terão prioridades sobre já 

iniciados. 

B) Os novos projetos serão programados se for 

comprovada sua viabilidade técnica, 

econômica e financeira. 

C) Os novos projetos serão programados se não 

implicarem anulação de dotações destinadas a 

obras já iniciadas, em execução ou 

paralisadas.  

D) Os projetos já iniciados terão prioridades 

sobre os novos, nos termos do art. 45 da Lei 

Complementar nº 101, de 2000. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 31 

A Norma ABNT NBR nº 15.575/2013 apresenta o 

desempenho mínimo para edificações habitacionais. 

Dentre tantos aspectos, um deles é em relação a 

estanqueidade dos sistemas de coberturas, que 

durante a sua vida útil de projeto, não deve permitir a 

ocorrência de penetração ou infiltração de água que 

acarrete escorrimento ou gotejamento, considerando-

se todas as suas confluências e interações com 

componentes ou dispositivos, em face das 

movimentações térmicas diferenciadas entre os 

diferentes materiais em contato, aliados aos 

componentes ou materiais de rejuntamento. 

Assinale a alternativa que apresenta 

CORRETAMENTE o tempo mínimo que os 

sistemas de coberturas impermeabilizados devem 

permanecer estanques no teste da lâmina d’água de 

acordo com esta Norma será de: 

A) 24 horas.  C) 72 horas. 

B) 48 horas.  D) 96 horas. 
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QUESTÃO 32 

A Norma ABNT NBR nº 9.050/2020 – Versão 

corrigida 2021, menciona que nas edificações e 

equipamentos urbanos, todas as entradas, bem como 

as rotas de interligação às funções do edifício, devem 

ser acessíveis, inclusive o percurso entre o 

estacionamento de veículos e os acessos dessas 

edificações. 

Quando da impraticabilidade de se executar uma rota 

acessível entre o estacionamento e os acessos das 

edificações, esta norma estabelece que devem ser 

previstas em outro local as vagas de estacionamento 

para pessoas com deficiência e para pessoas idosas 

que permitam um deslocamento até um acesso 

acessível com uma distância MÁXIMA de: 

A) 25m.   C) 75m. 

B) 50m.   D) 100m. 

 

QUESTÃO 33 

O Plano Diretor Participativo do município de São 

João Del-Rei/MG estabelece que são diretrizes da 

Política Municipal de Cultura e Preservação do 

Patrimônio Cultural: 

I- Promover programas culturais 

descentralizados, com o objetivo de atingir as 

populações dos bairros carentes. 

II- Promover projetos de investigação e 

tombamento de edificações, a fim de ampliar 

a preservação do patrimônio cultural e 

ambiental do município. 

III- Elaborar inventário de bens materiais e 

imateriais, móveis e imóveis, singulares ou 

coletivos, referências de valor cultural e 

simbólico, composto de pesquisa histórica; 

levantamentos gráficos, fotográficos, 

documentais e outros suportes de memória, 

diagnóstico sobre estado de conservação e 

condições de uso. 

IV- Preservar e revitalizar as áreas de preservação 

cultural do município, através de projetos de 

valorização da arquitetura, despoluição 

visual, melhoria e recuperação e adequação 

dos logradouros públicos e incentivos à 

conservação de edificações de interesse 

histórico e artístico. 

Estão CORRETOS os elementos previstos em: 

A) I, III e IV apenas. 

B) I, II e III apenas. 

C) II, III e IV apenas. 

D) II e IV apenas. 

QUESTÃO 34 

O Plano Diretor Participativo do Município de São 

João Del-Rei/MG, Lei Complementar nº 4.068/2006, 

estabelece o zoneamento da zona de adequação 

ambiental do distrito-sede do município. 

De acordo com o art. 63, Capítulo V, o território da 

zona de adequação ambiental do distrito-sede de São 

João Del-Rei/MG divide-se, para fins de delimitação 

do perímetro urbano, de parcelamento e de uso e 

ocupação do solo, nas seguintes zonas, EXCETO: 

A) Zona de proteção cultural. 

B) Zona de reabilitação ambiental. 

C) Zona de controle urbanístico. 

D) Zona de urbanização futura. 

 

QUESTÃO 35 

Segundo a Lei Complementar nº 2.646/1990 – 

Código de Posturas do Município de São João-Del 

Rei/MG, os prédios ou construção de qualquer 

natureza que por mau estado de conservação ou 

defeito de execução, ameaçarem ruína, oferecendo 

perigo ao público, serão reparados ou demolidos 

pelos proprietários, mediante intimação da prefeitura, 

podendo o proprietário interpor recurso no PRAZO 

MÁXIMO de: 

A) 05 dias úteis a partir da intimação. 

B) 07 dias úteis a partir da intimação. 

C) 10 dias úteis a partir da intimação. 

D) 15 dias úteis a partir da intimação. 

 

QUESTÃO 36 

De acordo com a Lei Complementar nº 2.651/1990 – 

Código de Obras do Município de São João Del-

Rei/MG, o licenciamento da obra será válido pelo 

prazo de 12(doze) meses, contados da data do 

despacho que o deferiu. Findo esse prazo e não tendo 

sido iniciada a obra, o licenciamento perderá seu 

valor. 

Para efeito desta Lei, uma obra será considerada 

INICIADA com a: 

A) Instalação dos tapumes. 

B) Ligação provisória de água e energia. 

C) Execução dos muros de divisa. 

D) Execução das fundações. 
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QUESTÃO 37 

O Código de Obras do Município de São João Del-

Rei/MG, Lei Complementar nº 2.651/1990, menciona 

que no caso de emprego de rampas, em substituição 

as escadas da edificação, aplicam-se as mesmas 

exigências relativas ao dimensionamento e 

resistência fixados para as escadas, sendo que as 

rampas NÃO poderão apresentar declividade superior 

a: 

A) 8%.    C) 12%. 

B) 10%.    D) 15%. 

 

QUESTÃO 38 

No capítulo referente a Avaliação e Perícia de 

Engenharia do livro Orçamento na construção civil: 

consultoria, projeto e execução – TISAKA, Maçahico 

– Pini (2006), o autor menciona que esta é uma área 

muito sensível onde o resultado de seus serviços 

envolvem, muitas vezes, questões judiciais delicadas, 

assumindo, os profissionais pela realização dos 

trabalhos, responsabilidade civil e criminal na 

eventualidade de erros cometidos. 

Com isso, de acordo com o livro, o IBAPE-SP 

estabelece critérios rígidos em forma de regulamento 

para a fixação de honorários em função dos seguintes 

fatores, EXCETO: 

A) Em função do tempo gasto. 

B) Em função do custo atualizado da ação 

judicial. 

C) Em função do valor locativo. 

D) Em função do valor. 

 

QUESTÃO 39 

O Capítulo II – Dos Requisitos Urbanísticos para 

Loteamento da Lei Federal nº 6.766/1979, 

coincidentemente com a Lei Complementar nº 

4.178/2008 que dispõe sobre o parcelamento do solo 

no Município de São João Del-Rei/MG, estabelece 

que, salvo quando o loteamento se destinar a 

urbanização específica ou edificação de conjuntos 

habitacionais de interesse social previamente 

aprovados pelos órgãos públicos competentes, é 

CORRETO afirmar que os lotes terão área mínima 

de: 

A) 240m².   C) 150m². 

B) 200m².   D) 125m². 

QUESTÃO 40 

A Lei Federal nº 14.133/2021 – Licitações e 

Contratos - menciona que o edital deverá conter o 

objeto da licitação e as regras relativas à convocação, 

ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às 

penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do 

contrato, à entrega do objeto e às condições de 

pagamento. 

De acordo com essa Lei, o edital PODERÁ prever, 

além da obtenção do licenciamento ambiental, a 

responsabilidade do contratado pela:  

A) Contratação da auditoria técnica e contábil de 

programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

B) Realização da desapropriação autorizada pelo 

poder público. 

C) Legitimação fundiária e legitimação de posse 

autorizada pelo órgão contratante. 

D) Emissão da fiança bancária devidamente 

autorizada por banco ou instituição financeira. 
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