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PORTUGUÊS 

 
O texto a seguir servirá de base para as questões de 01 a 04: 
 
Meu avô foi um belo retrato do malandro carioca 
 
Este texto é sobre ninguém. Meu avô não foi ninguém. No 
entanto, que grande homem ele foi para mim. Meu pai era severo 
e triste, mal o via, chegava de aviões de guerra e nem me olhava. 
Meu avô, não. Me pegava pela mão e me levava para o Jockey, 
para ver os cavalinhos. Foi uma figura masculina carinhosa em 
minha vida. [...] 
Meu avô adorava a vida e usava sempre o adjetivo “esplêndido”, 
tão lindo e estrelado. A laranja chupada na feira estava 
“esplêndida”, a jabuticaba, a manga-carlotinha, tudo era 
“esplêndido” para ele, pobrezinho, que nunca viu nada; sua única 
viagem foi de trem a Curitiba, de onde trouxe mudas de pinheiros. 
“Esplêndidas...” [...] 
Meu avô não era ninguém. Mas nunca houve ninguém como ele. 

JABOR, Arnaldo. Amor é prosa, sexo é poesia. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2004, p.23 e 24 

 

QUESTÃO 01 

Não podemos afirmar sobre o texto: 
 
A) É um texto narrativo, cujo foco narrativo é de 1ª pessoa; 
B) No texto, o avô é caracterizado por meio do pronome 

ninguém, o que significa dizer que ele foi uma pessoa comum, 
não foi uma pessoa importante; 

C) O avô não é uma referência importante para o autor, uma vez 
que não era uma pessoa ilustre; 

D) O sentido da palavra pobrezinho, no texto, diz respeito ao fato 
da simplicidade do avô, que se maravilhava com as coisas 
comuns; 

E) Esplêndido significa no contexto “muito bom”, “maravilhoso”. 
 

QUESTÃO 02 

Há no texto um desvio da norma padrão. Assinale a opção que 
mostra a passagem em que o autor não utilizou as regras 
gramaticais.  
 
A) “A laranja chupada na feira estava ‘esplêndida’“; 
B) “sua única viagem foi de trem a Curitiba, de onde trouxe 

mudas de pinheiros.”; 
C) “No entanto, que grande homem ele foi para mim.”; 
D) “Foi uma figura masculina carinhosa em  minha vida ”; 
E) “Me pegava pela mão e me levava para o Jockey, para ver os 

cavalinhos.”. 
 

QUESTÃO 03 

Em: “No entanto, que grande homem ele foi para mim” O termo 
grifado exerce função morfológica de: 
 
A) Conjunção adversativa; 
B) Preposição; 
C) Conjunção concessiva; 
D) Locução prepositiva; 
E) Conjunção explicativa. 
 

QUESTÃO 04 

Na oração: “Mas nunca houve ninguém como ele” O sujeito da 
oração é classificado como: 
 
A) Sujeito simples; 
B) Sujeito composto; 
C) Sujeito desinencial; 
D) Oração sem sujeito; 
E) Sujeito indeterminado. 
 
 
 
 

QUESTÃO 05 

Observe a tirinha: 
 

 
 
Observe o uso da palavra porque no primeiro quadrinho, analisando-a do ponto de vista gramatical. Assinale a opção em que não há erro 
no uso da palavra grifada: 
 
A) O assunto não foi discutido. Por que? 
B) Não sei o porque de sua dúvida em relação ao novo emprego; 
C) Por que você não atendeu ao meu chamado? 
D) O caminho porque andas é muito perigoso; 
E) Não atendi o telefone por que não ouvi a chamada. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 06 

Com os algarismos 0, 1, 2, 3 e 4, a quantidade de números com 
três algarismos que podemos formar é: 
 
A) 5; 
B) 24; 
C) 48; 
D) 60; 
E) 100. 
 

QUESTÃO 07 

Um número é divisível por 2 e 3, podemos afirmar que esse 
número: 
 
A) É impar; 
B) O algarismo das unidades só pode ser 2 ou 3; 
C) A soma dos seus algarismos é divisível por 5; 
D) Também é divisível por 6; 
E) Só pode ter dois algarismos. 
 

QUESTÃO 08 

Uma pesquisa foi realizada com 80 pessoas sobre a preferência 
entre os produtos A e B. 50 usam o produto A, 40 usam o produto 
B e 20 usam A e B. O número de pessoas que não usam nenhum 
dos dois produtos é: 
 
A) 10; 
B) 20; 
C) 30; 
D) 40; 
E) 50. 
 

QUESTÃO 09 

Dois médicos dão plantão no mesmo hospital. O primeiro trabalha 
12 horas e folga 12 horas, o segundo trabalha 12 horas e folga 24 
horas. Se seus plantões coincidiram hoje e estão saindo as 19:00 
horas, eles vão iniciar um novo plantão juntos novamente após: 
 
A) 12 hs; 
B) 24 hs; 
C) 36 hs; 
D) 48 hs; 
E) 60 hs. 
 

QUESTÃO 10 

Seu José deseja encher um tanque na forma de um 
paralelepípedo com dimensões 3m, 2m e 1m, com um balde cuja 
capacidade é de 15dm³. O número de baldes necessário para 
encher completamente o tanque é: 
 
A) 250; 
B) 300; 
C) 400; 
D) 500; 
E) 600. 
 
 
 
 

ATUALIDADES 

 

QUESTÃO 11 

Sobre as eleições que ocorrerão no ano de 2012, assinale a 
alternativa correta: 
 
A) As eleições serão destinadas, exclusivamente, à escolha de 

Prefeito e Vice Prefeito; 
B) Os eleitores terão a oportunidade de votar nos candidatos a 

Prefeito, Vereador e Deputado Estadual; 
C) As eleições serão destinadas, exclusivamente, à escolha de 

Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores; 
D) Os eleitores terão a oportunidade de votar nos candidatos a 

Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador e Governador; 
E) As eleições serão destinadas apenas para a escolha de 

Vereadores e Deputados Estaduais. 
 

QUESTÃO 12 

O número de linhas de telefonia móvel (celular), no Brasil, cresce 
constantemente. Por uma decisão da Agência Nacional de 
Telecomunicações – Anatel, através da Resolução nº 553/10, 
para aumentar a disponibilidade de números de telefones móveis 
(celulares) e atender à crescente demanda de novos usuários, os 
números de telefone terão o nono dígito.  A partir do dia 29 de 
julho de 2012, os usuários de celular de uma determinada Capital 
e Região Metropolitana de um Estado do país, pertencente ao 
DDD 11, tiveram que acrescentar o dígito "9" à esquerda de todos 
os números atuais. Assinale a alternativa que indica a Capital e 
Região metropolitana onde a referida mudança inicialmente 
ocorreu: 
 
A) Fortaleza e Região Metropolitana de Fortaleza; 
B) Rio de Janeiro e Região Metropolitana do Rio de Janeiro; 
C) Juazeiro do Norte e Região Metropolitana do Cariri; 
D) São Paulo e Região Metropolitana de São Paulo; 
E) Porto Alegre e Região Metropolitana de Porto Alegre. 
 

QUESTÃO 13 

O dia 20 de julho de 2012 ficou marcado na imprensa 
internacional em virtude das 12 pessoas mortas e mais de 50 
feridos, pelo jovem James Homes, durante a estréia do filme 
“Batman – O cavaleiro das trevas ressurge”, em um cinema de 
Aurora, subúrbio de Denver, nos Estados Unidos da América. O 
fato trágico ficou conhecido como um “massacre” e levantou 
inúmeros debates na Política norte-americana, especialmente no 
que se refere à Segurança Pública. Assinale a alternativa que 
indica corretamente o Estado norte-americano onde ocorreu este 
massacre:       
 
A) Texas; 
B) Virgínia; 
C) Colorado; 
D) Nova Iorque; 
E) Califórnia. 
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QUESTÃO 14 

Marque a alternativa que aponta corretamente as Cidades do 
Brasil que sediarão a Copa do Mundo de 2014: 
 
A) Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), 

Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), 
Fortaleza (CE), Manaus (AM), Natal (RN), Recife (PE) e 
Salvador (BA); 

B) Belém (PA) São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Porto 
Alegre (RS), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), 
Fortaleza (CE), Manaus (AM), Natal (RN), Recife (PE) e 
Salvador (BA); 

C) Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), 
Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Maceió (AL), Curitiba (PR), 
Fortaleza (CE), Manaus (AM), Natal (RN), Recife (PE) e 
Salvador (BA); 

D) Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), 
Porto Alegre (RS), Brasília (DF), São Luís (MA), Curitiba (PR), 
Fortaleza (CE), Manaus (AM), Natal (RN), Recife (PE) e 
Salvador (BA); 

E) Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), 
Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), 
Fortaleza (CE), Aracajú (SE), Natal (RN), Recife (PE) e 
Salvador (BA). 

 

QUESTÃO 15 

Assinale, dentre as alternativas abaixo, aquela que indica uma 
moeda corrente da Europa: 
 
A) Dólar; 
B) Euro; 
C) Real; 
D) Yuan; 
E) Peso. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 

Ampliação de uma edificação feita durante a construção ou após 
a sua conclusão. Para efeitos de Lei do código de obras do 
Município o seguinte termo fica admitido como: 
 
A) Aumento ou ampliação; 
B) Acréscimo ou aumento; 
C) Reforma; 
D) Construção; 
E) Alinhamento. 
 

QUESTÃO 17 

Sistemas que permitem e favorecem o deslocamento de pessoas 
e bens dentro da infraestrutura urbana, visando garantir de forma 
eficiente, o encontro entre pessoas, à relação entre atividades, o 
acesso à informação e lugares dentro do espaço urbano: 
 
A) Acessibilidade; 
B) Acesso; 
C) Mobilidade; 
D) Trajeto; 
E) Deslocamento. 
 
 
 

QUESTÃO 18 

Ato administrativo que precede ao licenciamento da construção: 
 
A) Alvará; 
B) Licença ambiental; 
C) Embargo; 
D) Fiscalização da prefeitura; 
E) Aprovação do projeto. 
 

QUESTÃO 19 

É considerada área útil de uma Edificação tipo apartamento: 
 
A) Superfície utilizável de uma edificação, somente área de piso, 

excluídas as paredes e pilares; 
B) Área comum do condomínio; 
C) Garagens; 
D) Área privativa; 
E) Área total. 
 

QUESTÃO 20 

Importará na paralisação total ou parcial da obra. Considera - se 
obra todo e qualquer serviço de engenharia de construção, 
montagem, instalação, manutenção e reforma: 
 
A) Fiscalização; 
B) Embargo; 
C) Habite-se; 
D) Índice de aproveitamento; 
E) Alvará. 
 

QUESTÃO 21 

Medida que limita ou determina a altura de edificações ou o 
número de seus pavimentos: 
 
A) Lote; 
B) Gleba; 
C) Gabarito; 
D) Cota; 
E) Recuo. 
 

QUESTÃO 22 

Como parte de todo o processo de planejamento municipal, deve 
ser aprovado por lei municipal e se constitui em instrumento 
básico da política de desenvolvimento e expansão urbana: 
 
A) Plano diretor; 
B) Uso e ocupação do solo; 
C) Plano plurianual; 
D) Orçamento anual; 
E) Diretrizes orçamentárias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50103 – FISCAL DE OBRAS 

Página 4 de 7 

QUESTÃO 23 

Tem por objetivo informar ao responsável pelo serviço/obra ou 
seu representante legal, sobre a existência de pendência e/ou 
indícios de irregularidades no empreendimento objeto de 
fiscalização. Serve, ainda, para solicitar informações, documentos 
e/ou providências, visando regularizar a situação dentro de um 
prazo estabelecido: 
 
A) Alvará; 
B) Auto de infração; 
C) Auto de embargo; 
D) Licença da prefeitura; 
E) Notificação preliminar. 
 

QUESTÃO 24 

O Auto de Infração prevê que esgotado o prazo concedido ao 
interessado, sem que a situação tenha sido regularizada, 
devendo proceder a lavratura do auto de infração, indicando a 
capitulação da infração e da penalidade. É exemplo de Infração, 
exceto: 
 
A) Falta de Alvará de Construção; 
B) Falta de Habite-se; 
C) Obra em conformidade com Projeto Aprovado; 
D) Falta de responsável técnico; 
E) Falta de ART. 
 

QUESTÃO 25 

O Estatuto da Cidade trata especial de imóvel urbano, 
regulamentando o artigo 183 da Constituição Federal, que 
estabelece a aquisição de domínio para aquele que possuir área 
ou edificação urbana de até duzentos e cinquenta metros 
quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, 
utilizando-a para sua moradia ou de sua família, com a ressalva 
de que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural: 
 
A) Desapropriação; 
B) Apropriação indevida; 
C) Residência unifamiliar; 
D) Usucapião; 
E) Terreno baldio. 
 

QUESTÃO 26 

É o instrumento que confere, ao poder público municipal, 
preferência para a compra de imóvel urbano, respeitado seu valor 
no mercado imobiliário, e antes que o imóvel de interesse do 
município seja comercializado entre particulares: 
 
A) Valor venal; 
B) Preempção; 
C) Outorga; 
D) Vinculação; 
E) Autorização. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 27 

Consiste na possibilidade de o Município estabelecer relação 
entre a área edificável e a área do terreno, a partir da qual a 
autorização para construir passaria a ser concedida de forma 
onerosa: 
 
A) Poder de polícia do Município; 
B) Competência do Município; 
C) Política das construções; 
D) Outorga onerosa; 
E) Uso e ocupação do solo. 
 

QUESTÃO 28 

Atividade desempenhada pelo poder público, em obra, serviço ou 
qualquer outra atividade, com o objetivo de cumprir ou fazer 
cumprir as determinações estabelecidas em lei: 
 
A) Fiscalização; 
B) Licença; 
C) Proteção; 
D) Intimação; 
E) Cassação. 
 

QUESTÃO 29 

Documento fornecido pela municipalidade, autorizando a 
utilização da Edificação: 
 
A) Índice de aproveitamento; 
B) Licença ambiental; 
C) Habite-se; 
D) Alvará; 
E) ABNT. 
 

QUESTÃO 30 

Percentagem da área do terreno ocupada pela projeção 
horizontal da edificação, não sendo computados, nessa projeção, 
os elementos componentes das fachadas, tais como brises, 
jardineiras, marquises, pérgulas e beirais: 
 
A) Testada do lote; 
B) Tapume; 
C) Subsolo; 
D) Logradouro; 
E) Taxa de ocupação. 
 

QUESTÃO 31 

Além das penalidades previstas no código civil, na legislação 
profissional específica e das multas e outras penalidades em que 
incorrerem nos termo da Lei e da Legislação de parcelamento, 
Uso e Ocupação do solo, os profissionais responsáveis ficam 
sujeitos à suspensão pelo órgão competente da prefeitura, nos 
seguintes casos, exceto: 
 
A) Quando edificarem sem projeto aprovado; 
B) Quando executarem obras em desacordo com o projeto 

aprovado; 
C) Quando não prosseguirem com obra embargada; 
D) Quando apresentarem projeto em evidente desacordo com o 

local ou falsearem medidas, cotas e demais indicações de 
desenho; 

E) Quando revelarem imperícia na execução da obra. 
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QUESTÃO 32 

Toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação 
de bem público. Pode ser realizada de forma direta, quando a 
obra é feita pelo próprio órgão ou entidade da Administração por 
seus próprios meios, ou de forma indireta, quando a obra é 
contratada com terceiros por meio de licitação ou, em casos 
excepcionais, dispensa ou inexigibilidade de licitação. 
 
A) Obra pública; 
B) Obra; 
C) Reforma; 
D) Reparo; 
E) Restauração. 
 

QUESTÃO 33 

Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia - CREA, prévio à execução de qualquer serviço de 
Engenharia, Arquitetura ou Agronomia, objeto do contrato. Define, 
para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela execução 
destes serviços: 
 
A) Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT; 
B) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); 
C) Projeto Básico; 
D) Licença ambiental; 
E) Alvará. 
 

QUESTÃO 34 

Procedimento administrativo pelo qual o órgão competente 
licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de 
empreendimentos e atividades que utilizam recursos, 
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras; ou aquelas 
que, sob qualquer forma, possam causar degradação, 
considerando as disposições legais e regulamentares e as 
normas técnicas aplicáveis ao caso: 
 
A) Licenciamento ambiental; 
B) Alvará; 
C) ART; 
D) ABNT; 
E) Memorial Descritivo. 
 

QUESTÃO 35 

Objetiva eleger o empreendimento que melhor atenda ao 
programa de necessidades sob os aspectos técnico, ambiental, 
social e econômico: 
 
A) Programa de necessidades; 
B) Escolha do terreno; 
C) Estudo preliminar; 
D) Estudo de viabilidade; 
E) Anteprojeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 36 

Licitação é o procedimento administrativo para contratação de 
serviços ou aquisição de produtos pelos entes da Administração 
Pública direta ou indireta. No Brasil, para licitações por entidades 
que façam uso da verba pública, o processo é regulado pela lei nº 
8666/93. As obras e serviços somente poderão ser licitados 
quando houver, exceto: 
 
A) Projeto básico aprovado pela autoridade competente e 

disponível para exame dos interessados em participar do 
processo licitatório; 

B) Orçamento detalhado em planilhas que expressem a 
composição de todos os seus custos unitários; 

C) Previsão de recursos orçamentários que assegurem o 
pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a 
serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo 
com o respectivo cronograma; 

D) É o instrumento inapto e necessário para garantir a 
observância dos princípios constitucionais da ilegalidade e da 
isonomia, além de selecionar a proposta mais vantajosa para 
a Administração pública; 

E) A empresa que oferecer maiores vantagens ao governo será a 
escolhida para o fornecimento do produto ou do serviço, para 
aquisição de bens alienados pela administração pública ou 
para atuar nos regimes de concessão ou permissão em 
relação a serviço público. 

 

QUESTÃO 37 

É o estudo do terreno, visando verificar as divisas, suas 
dimensões e desníveis. É dividido em três etapas: 
Planialtimétrico, Altimétrico e Planimétrico: 
 
A) Levantamento Topográfico; 
B) Curva de Nível; 
C) Orientação; 
D) Nivelamento; 
E) Teodolito. 
 

QUESTÃO 38 

É um desenho destinado a definir a posição da construção no 
interior do terreno e a posição deste em relação ao logradouro, 
terrenos adjacentes, loteamento, etc.: 
 
A) Planta baixa; 
B) Planta de Situação; 
C) Cortes; 
D) Fachada; 
E) Vista. 
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QUESTÃO 39 

Alguns métodos para levantarmos o perfil do terreno, esse 
fundamenta-se no princípio dos vasos comunicantes, que nos 
fornece o nível. Os pedreiros utilizam para nivelar a obra toda, 
desde a marcação da obra até o nivelamento dos pisos, batentes, 
azulejos. Com pequeno diâmetro, parede espessa para evitar 
dobras e deve ser transparente. Para uma boa marcação ela 
deve estar posicionada entre as balizas, sem dobras ou bolhas no 
seu interior. A água deve ser colocada lentamente para evitar a 
formação de bolhas: 
 
A) Nível e Abney (clinômetro); 
B) Nível de mão; 
C) Nível de mangueira; 
D) Nível de centro; 
E) Nível de prumo. 
 

QUESTÃO 40 

Em nosso vasto Brasil, somos partes de uma cultura local, 
regional, voltada as peculiaridades de um lugar específico, do 
nosso meio, da nossa cidade, do nosso Município. Essas e outras 
atividades de competência municipal estão intimamente 
vinculadas ao poder de polícia do Município, ou apoiadas por 
legislação exclusivamente municipal ou suplementar a legislação 
federal ou estadual. Neste teor, compete ao município prover a 
tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de 
sua população, notadamente, exceto: 
 
A) Planejar o uso e a ocupação do solo; 
B) Estabelecer normas de construção, de loteamento, de 

arruamento e de zoneamento urbano; 
C) Regular a proteção do meio ambiente e o controle da poluição 

em geral; 
D) Sinalizar as vias urbanas, rural e as estradas municipais e 

federais; 
E) Regular a utilização dos logradouros públicos. 
 

QUESTÃO 41 

Após o terreno limpo e com o movimento de terra executado, o 
canteiro é preparado de acordo com as necessidades de cada 
obra. Deverá ser localizado em áreas onde não atrapalhem a 
circulação de operários veículos e a locação das obras. No 
mínimo devemos fazer um barracão de madeira, chapas 
compensadas, ou ainda containers metálicos que são facilmente 
transportados para as obras com o auxílio de um caminhão 
munck. Nesse barracão serão depositados os materiais (cimento, 
cal, etc...) e ferramentas, que serão utilizados durante a execução 
dos serviços. O dimensionamento do canteiro compreende o 
estudo geral do volume da obra, o tempo de obra e a distância de 
centros urbanos. Compreende esse estudo, exceto: 
 
A) Áreas para areia, pedras, tijolos, madeiras, aço, etc; 
B) Deverão estar próximas ao ponto de utilização, tudo 

dependendo do vulto da obra, sendo que nela também 
poderão ser construídos escritórios, alojamento para 
operários, refeitório e instalação sanitária; 

C) Em zonas urbanas com pouco movimento de pedestres, não 
deve ser feito um tapume, "encaixotamento" do prédio, com 
tábuas alternadas ou chapas compensadas, para evitar que 
materiais caiam na rua; 

D) Máquinas e equipamentos necessários; 
E) Serviços a serem executados. 

QUESTÃO 42 

É sempre aconselhável a execução de sondagens, no sentido de 
reconhecer o subsolo e escolher a fundação adequada, fazendo 
com isso, o barateamento das fundações. As sondagens 
representam, em média, apenas 0,05 à 0,005% do custo total da 
obra. Os requisitos técnicos a serem preenchidos pela sondagem 
do subsolo são os seguintes, exceto: 
 
A) Determinação dos tipos de solo que ocorrem, no subsolo, até 

a profundidade de interesse do projeto; 
B) Determinação das condições de compacidade (areias) ou 

consistência (argilas) em que ocorrem os diversos tipos de 
solo; 

C) Determinação da espessura das camadas constituintes do 
subsolo e avaliação da orientação dos planos (superfícies) que 
as separam; 

D) Informação completa sobre a ocorrência de água no subsolo; 
E) Saber escolher um único tipo de fundação para várias 

edificações. 
 

QUESTÃO 43 

Constitui a área do Município atendida integralmente pela rede de 
abastecimento d'água e parcialmente pela rede de esgotos, 
inclusive as expansões projetadas, onde se verifica a maior 
concentração da população e das atividades urbanas com as 
melhores condições de infraestrutura: 
 
A) Macrozona Adensável; 
B) Macrozona de Transição; 
C) Macrozona Urbanizada; 
D) Macrozona Rural; 
E) Microzona. 
 

QUESTÃO 44 

O licenciamento será concedido mediante requerimento instruído 
com os documentos necessários, tendo em vista a especificidade 
da obra ou serviço, além da ART do responsável técnico. 
Independem de licença ou comunicação os serviços abaixo, 
exceto: 
 
A) Reparos e substituições de revestimentos em geral, inclusive 

externos, até dois pavimentos, desde que não haja alterações 
de fachada. 

B) Limpeza e pintura de edifícios que não dependam de 
andaimes e tapumes. 

C) Reparos e substituições de telhas, calhas e condutores. 
D) Reparos e manutenção de instalações inclusive aumento de 

capacidade. 
E) Construção de muros e gradis, nas divisas não confinantes 

com logradouros públicos. 
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QUESTÃO 45 

Pelo código de obras e posturas do Munícipio de Ibiapina, o 
poder público deverá dispor em seu acervo técnico de projetos-
padrões completos para construção de casas populares que 
poderão ser adotados e utilizados por qualquer pessoa 
interessada, desde que autorizada formalmente pelo setor 
competente Municipal, de até quantos metros quadrados: 
 
A) 120m²; 
B) 100m²; 
C) 200m²; 
D) 80m²; 
E) 60m². 
 

QUESTÃO 46 

Para ter direito a utilização desses projetos-padrões, o 
interessado deverá dirigir-se ao setor competente da prefeitura, 
munido da certidão de matricula do cartório de registro de imóveis 
ou do compromisso de compra e venda do terreno. O poder 
público terá prazo de quantos dias para proceder à análise da 
documentação, a vistoria do terreno e fornecimento de material 
técnico e do alvará de construção ao interessado, caso a 
solicitação seja aprovada: 
 
A) 10 dias; 
B) 20 dias; 
C) 30 dias; 
D) 15 dias; 
E) 25 dias. 
 

QUESTÃO 47 

Compreende a área destinada a execução e desenvolvimento 
das obras e serviços complementares, inclusive a implantação de 
instalações temporárias necessárias a sua execução, tais como 
alojamento, escritório de campo, depósito e outros: 
 
A) Canteiro de obras; 
B) Logradouro; 
C) Sumidouro; 
D) Barracão; 
E) Afastamento. 
 

QUESTÃO 48 

Durante a execução das obras, o licenciamento e o responsável 
técnico deverão preservar a segurança e tranquilidade dos 
operários, das propriedades vizinhas, do público, através, 
especialmente, das seguintes providências, exceto: 
 
A) Manter os trechos de logradouros adjacentes à obra 

desobstruídos e limpos; 
B) Instalar tapumes e andaimes segundo as normas técnicas de 

segurança; 
C) Evitar ruído excessivo ou desnecessário, principalmente 

vizinhos de hospitais, escolas, asilos; 
D) Em todo o tipo de vizinhança, ficam vedados quaisquer 

trabalhos de obras durante o período das 19h às 06h do dia 
imediato; 

E) Todo perímetro de construção de edifício deve ser fechado 
com tela ou proteção similar, a partir da 3ª laje. 

 
 
 

QUESTÃO 49 

Consideram-se espaços de circulação as escadas, as rampas, os 
corredores e os vestíbulos, que poderão ser de uso coletivo ou 
privativo. Os que se destinam ao uso público ou coletivo, devendo 
observar a largura mínima de: 
 
A) 1,20m; 
B) 1,10m; 
C) 1,50m; 
D) 1,60m; 
E) 1,70m. 
 

QUESTÃO 50 

A fiscalização da obra, licenciada ou não, desde a sua execução 
até a expedição do ‘Habite-se’ regular, será exercida pelo órgão 
competente de urbanismo do poder público. Compete ao poder 
público, no exercício do seu poder de polícia administrativa, 
quando da fiscalização da obra: 
 
A) Verificar ou não a obediência do alinhamento determinado 

para o tipo de edificação; 
B) Em todas as obras que estão ocorrendo na cidade realizar 

vistorias e inspeções para aferir o cumprimento do projeto 
aprovado; 

C) Realizar vistoria de conclusão da obra, requerida pelo 
licenciado para concessão do alvará; 

D) Propor demolição parcial ou total para as definições que 
estejam em perfeitas condições; 

E) Exigir a restauração ou construção de passeios das 
edificações em vias pavimentadas, bem como a construção ou 
restauração de muros em terrenos baldios. 

 
 
 




