
CONCURSO PÚBLICO 

MUNICÍPIO DE RIO DO SUL – SC 

FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

ENSINO SUPERIOR 

CADERNO DE PROVAS 

 

Nome: Assinatura: Nº da inscrição 

   
 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

01 – PREPARAÇÃO PARA O INÍCIO DA PROVA 

A) Em cima da carteira você deve ter apenas a caneta, lápis, borracha, o caderno de provas e o cartão resposta; poderá 

também ter copo ou garrafa de água. Bolsa, aparelhos eletrônicos, relógio, devem ser colocados no chão. 

B) Confira o Caderno de Provas que você recebeu e veja se é a prova para o cargo que se inscreveu e se está completa, 

com todas as folhas colocadas na ordem correta.  Confira também o Cartão Resposta. Verifique se tem o seu nome e se 

o número de inscrição está correto. 

C) A prova contém 40 perguntas com questões objetivas, com 04 alternativas de resposta, sendo apenas uma delas a 

CORRETA. 

 

02 – COMO FAZER A PROVA 

A) Somente inicie a prova no momento em que receber a autorização da equipe de fiscalização.  

B) Somente preencha o Cartão Resposta depois de ter todas as questões respondidas e assinaladas no Caderno de 

Provas.  

C) O Caderno de Provas poderá ser rasurado e feitas todas as anotações que você precisar. Mas o Cartão Resposta não 

poderá ser alterado ou conter rasuras. 

D) Para o preenchimento do Caderno de Provas você poderá utilizar lápis e borracha. 

E) Para o preenchimento do Cartão Resposta você deverá utilizar caneta esferográfica de cor azul ou preta. 

F) Em sendo o Cartão Resposta, de LEITORA ÓTICA, o espaço para assinalar a resposta (retângulo) deverá ser totalmente 

preenchido, a exemplo do Cartão de Loteria (mega-sena). 

G) Depois do preenchimento do Cartão Resposta, entregue-o, juntamente com o Caderno da Prova, à Equipe de 

Fiscalização. 

H) A prova terá duração de três horas. 

 

03 – É TERMINANTEMENTE PROIBIDO 

A) Falar com outros candidatos durante a prova. 

B) Retirar-se da sala sem acompanhamento de um dos fiscais. 

C) Entregar o Caderno de Provas e se retirar da sala, antes de 1 (uma) hora após o início da prova. 

   

Transcreva abaixo as suas respostas, 

dobre na linha pontilhada e destaque cuidadosamente 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
01- Pronomes são palavras que substituem os 
substantivos ou os determinam, indicando a pessoa 
do discurso. Na frase “O lugar onde paramos na 
estrada”, temos um pronome: 
A)  Possessivo        
B)  Demonstrativo 
C)  Relativo  
D)  Indefinido 
 
02- O substantivo coletivo CHOLDRA exprime um 
conjunto de:  
A)  Asneiras  
B)  Coisas semelhantes 
C)  Malfeitores         
D)  Criados                 
 
03- Na frase “João queria ter apenas a metade da 
fortuna de Pedro”, o verbo está no tempo:  
A)  Presente  
B)  Pretérito imperfeito  
C)  Pretérito perfeito               
D)  Pretérito mais-que-perfeito 
 
04- Na frase “Deus nos proteja”, o verbo está no 
modo: 
A)  Indicativo 
B)  Subjuntivo 
C)  Imperativo 
D)  Gerúndio         
 
05- A crase resulta da contração da preposição a 
com o artigo feminino a ou as. Nas frases a seguir 
apresentadas identifique qual não leva a crase: 
A)  Escreveu um bilhetinho a lápis. 
B)  Procede-se a apuração dos votos.                
C)  Ninguém é tão sensível a dor. 
D)  O trem chegou a estação no horário previsto. 
 
06- Identifique o plural dos substantivos compostos 
que está escrito de forma incorreta: 
A) Tenentes–coronéis  
B) Curta–metragens  
C)  Guardas–civis 
D) Alto–falantes  
 

7-  Oswald de Andrade foi um dos mais vivos 
ensaístas e panfletários de nossa literatura. Pode-se 
dizer que a sua importância histórica de renovador e 
agitador foi decisiva para a formação de nossa  

literatura contemporânea. É de sua autoria o livro: 
A) Memórias de Braz Cubas 
B) Memórias Sentimentais de João Miramar 
C) Contos de Aprendiz 
D) As meninas 
 
8- Assinale a opção que indica o autor da obra “O 
Vampiro de Curitiba”: 
A) Raquel de Queiroz 
B) Dinah Silveira de Queiroz 
C) Dalton Trevisan 
D) Antônio Callado 
  
9- Assinale a palavra que está escrita de forma 
correta: 
A) Freiada 
B) Gratuíto 
C) Hilariedade 
D) Intitular 
 
10- O emprego da letra K na ortografia da língua 
portuguesa não é correto: 
A) Em abreviaturas 
B) Símbolos de termos científicos de uso 
internacional 
C) Em nomes próprios de origem aportuguesados 
D) Na transcrição de palavras estrangeiras não 
aportuguesadas 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11- A Câmara Municipal de Rio do Sul tem: 
A) 15 vereadores 
B) 11 vereadores 
C) 10 vereadores 
D) 9 vereadores 
 
12- A área territorial de Rio do Sul é de: 
A) 2.627 km² 
B) 262,7 km² 
C) 267,7 km² 
D) 2.267 km² 
 
13- Segundo os registros históricos a colonização da 
área, mais tarde transformada no Município de Rio 
do Sul, aconteceu com a chegada do Senhor: 
A) Emílio Odebrecht  
B) Hermann Blumenau 
C) Francisco Grankenberger 
D) Johan Schroeder 
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14- Antes da colonização a região onde hoje está 
localizado o município de Rio do Sul, era habitada 
por indígenas da tribo: 
A) Guarani 
B) Tapajós 
C) Xokleng 
D) Tupinambá 
 
15- O primeiro Presidente da República do Brasil foi: 
A) Floriano Peixoto 
B) Deodoro da Fonseca 
C) Prudente de Moraes 
D) Affonso Pena 
 
16- A sigla COFINS significa: 
A) Contribuição para o Financiamento da Saúde e 
Seguridade Social 
B) Contribuição Financeira para a Seguridade Social 
C) Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social 
D) Contribuição Financeira para a Saúde e Assistência 
Social 
 
17- De acordo com a Lei Orgânica do município de 
Rio do Sul, não compete à Câmara Municipal de 
Vereadores, entre outros: 
A) Emendar a Lei Orgânica 
B) Autorizar referendo e convocar plebiscito 
C) Fixar os subsídios do prefeito, vice-prefeito e 
secretários 
D) Elaborar o Plano de Cargos e Salários dos 
funcionários da Prefeitura 
 
18- Assinale a alternativa que apresenta um dos 
princípios a que está sujeita a Administração 
Pública: 
A) Justiça 
B) Eficiência 
C) Honestidade 
D) Qualidade 
 
19- De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Rio do Sul são livres de nomeação e exoneração e se 
destinam apenas as atribuições, os cargos de: 
A) Secretarias e Diretorias 
B) Direção e Assessoramento 
C) Direção e Chefias 
D) Direção, Chefias e Assessoramento 
 
20- O atual Vice-Governador de Santa Catarina, 
Eduardo Moreira foi Prefeito do Município de: 

A) Florianópolis 
B) Criciúma 
C) Joinville 
D) Itajaí  
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21- No art. 4°, Plano Diretor Físico-Territorial do 

Município de Rio do Sul é composto dos seguintes 

códigos: 

Considere as seguintes afirmações: 

I. Código de Diretrizes Urbanísticas, que fixa os 

objetivos gerais, as diretrizes e estratégias para o 

desenvolvimento urbano do município.  

II. Código de Edificações, que regulamenta as 

construções, especialmente com vistas à sua 

habitabilidade, segurança e conforto ambiental.  

III. Código de Parcelamento do Solo que regula e 

fixa diretrizes para o fracionamento do solo urbano.  

IV. Código de Uso do Solo, que estabelece o 

zoneamento territorial do município, segundo os 

usos predominantes, e estabelece os índices de 

ocupação de acordo com a capacidade de infra-

estrutura urbana existente e as características 

ambientais e sócio-econômicas.  

V. Código de Posturas, que regulamenta as ações 

dos munícipes com vistas ao convívio comunitário, à 

salubridade e segurança pública.  

Está (ao) correta (s): 

A) Apenas a I 

B) Itens I, II, III e IV 

C) Itens II, III, IV e V 

D) Todas estão corretas 

 

22- Conforme Art. 109 do Plano Diretor do 

município o Alvará de Construção será válido pelo 

prazo de: 

A) 12 meses contados da data de sua expedição 

B) 18 meses contados da data de sua expedição 

C) 36 meses contados da data de sua expedição 

D) 24 meses contados da data de sua expedição 

 

23- Segundo o Plano Diretor do município, qual o 

prazo que o Alvará de Construção perderá sua  
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validade se não iniciada a obra: 

A) 6 meses 

B) 12 meses 

C) 03 meses 

D) 09 meses 

 

24- Conforme o Plano Diretor do município, para 

edificações de Interesse Social, as unidades 

habitacionais inseridas em conjuntos populares ou 

isoladas não poderão ter área privativa  para 

edificações com um dormitório superior a: 

A) 30,0 m2 

B) 40,0 m2 

C) 36,0 m2 

D) 42,0 m2 

 

25- Conforme o Plano Diretor, as galerias comerciais 

deverão ter o pé direito mínimo de: 

A) 3,50 metros 

B) 3,00 metros 

C) 4,0 metros 

D) 2,70 metros 

 

26- Conforme artigo 242 do Plano Diretor, as 

paredes cegas que constituírem divisões entre 

habitações distintas, ou estejam nas divisas do lote 

deverão ter no mínimo de: 

A) 10 cm de espessura 

B) 15 cm de espessura 

C) 20 cm de espessura 

D) 25 cm de espessura 

 

27- Conforme art 278 tabela 01 do Plano Diretor 

dimensões mínimas para compartimento de 

utilização Prolongada, o primeiro ou único 

dormitório deverá ter no mínimo: 

A) 9,0 m2 de área, dimensão mínima de 2,40 m 

B) 9,0 m2 de área, dimensão mínima de 2,50 m 

C) 10,0 m2 de área, dimensão mínima de 2,60 m 

D) 11,0 m2 de área, dimensão mínima de 2,40 m 

 

28- O documento que, expedido pela prefeitura, 
reconhece a conclusão da obra e a fidelidade da 
construção ao projeto aprovado e as condições de 

higiene, salubridade e habitabilidade é chamado: 

A) Licença de Construção 

B) Certidão de Nada Consta 

C) Habite-se 

D) Licença de Obras 

 

29- Qual é o ato que determina a paralisação de 

uma obra? 

A) Habite-se 

B) Embargo 

C) Petição 

D) Infrações 

 

30- Você está fiscalizando a obra de escola pública 
que está sendo construída. O mestre de obra 
responsável pelos serviços o consultou sobre o fluxo 
correto do esgoto produzido na escola, nas unidades 
de tratamento. Após analisar o projeto você 
respondeu? 
A) Fossa Séptica � Sumidouro � Filtro Anaeróbico 

B) Filtro Anaeróbico � Fossa Séptica � Sumidouro 

C) Fossa Séptica � Filtro Anaeróbico � Sumidouro 

D) Sumidouro � Fossa Séptica � Filtro Anaeróbico 

 

31- Para aferir a verticalidade de uma parede ou 

pilar utiliza-se o seguinte instrumento: 

A) Trena 

B) Nível 

C) Régua 

D) Prumo 

 

32- Durante a execução de uma estrutura de 

concreto armado, a ordem correta de execução das 

etapas é: 

A) Execução das fôrmas, lançamento do concreto e 

colocação da ferragem 

B) Execução das fôrmas, colocação da ferragem e 

lançamento do concreto 

C) Colocação da ferragem, execução das fôrmas e 

lançamento do concreto 

D) Lançamento do concreto, Execução das fôrmas e 

colocação da ferragem 

 

33- O telhado em estrutura de madeira é, de modo 

em geral, o tipo mais comum de cobertura de  
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edificações. Indique em ordem ascendente (ou de 

baixo para cima) os elementos que compõem a 

estrutura de um telhado de madeira: 

A) Caibro, frechal, ripa e telha 

B) Ripa, caibro, frechal e telha 

C) Frechal, caibro, ripa e  telha 

D) Frechal, ripa, caibro e telha 

 

34- O processo de uma deformação do concreto de 

forma lenta que cresce em decorrer do tempo 

quando uma carga é mantida, chama-se de: 

A) Dilatação 

B) Trabalhabilidade 

C) Fluência 

D) Adensamento 

 

35- Assinale abaixo o agregado que é utilizado em 

argamassa para confecção de chapisco: 

A) Saibro 

B) Argila 

C) Barro 

D)Areia lavada 

 

36- Segundo ao Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais, o prazo para a posse a partir da data de 

publicação do ato de nomeação é: 

A) Cinco dias 

B) Trinta dias 

C) Dez dias 

D) Quinze dias 

 

37- Segundo ao Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais, o prazo para o servidor empossado em 

cargo público entrar em exercício, contados da data 

de posse é: 

A) Cinco dias 

B) Trinta dias 

C) Dez dias 

D) Quinze dias 

 

38- Segundo ao Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipal qual o período que o servidor investido 
em cargo público fica sujeito ao cumprimento ao 
 

estágio probatório para aquisição da estabilidade: 

A) Dois anos 

B) Três anos 

C) Três meses 

D) Um ano 

 

39- Usando Microsoft Word 2000, versão em 

português, as combinações de teclas que podem ser 

usadas em um longo documento para posicionar o 

cursor no início ou no fim do documento são, 

respectivamente: 

A) Crtl+PageUp e Crtl+PageDown 

B) Shift+ Home e Shift+End 

C) Crtl+Home e Crtl+End 

D) A única forma de fazer é isso é usando a barra de 

rolagem 

 

40- Assinale a afirmativa incorreta sobre a 

configuração da página Microsoft Word: 

A) É possível configurar orientações de página 

diferentes ao longo do documento 

B) A margem especificada para um documento é 

sempre válida para todo ele 

C) Cabeçalhos e rodapés podem ser diferentes na 

primeira página 

D) É possível alterar o tamanho do papel em 

diferentes páginas de um documento 

 

 

 


