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PORTUGUÊS 
 
Leia o texto para responder as questões 01 a 04: 
 

VERSOS ÍNTIMOS 
Augusto dos Anjos 

 
Vês! Ninguém assistiu ao formidável 

Enterro de tua última quimera. 
Somente a Ingratidão – esta pantera- 

Foi tua companheira inseparável! 
 

Acostuma-te à lama que te espera! 
O homem, que, nesta terra miserável, 

Mora, entre feras, sente inevitável 
Necessidade de também ser fera. 

 
Toma um fósforo. Acende teu cigarro! 
O beijo, amigo, é a véspera do escarro, 

A mão que afaga é a mesma que apedreja. 
 

Se a alguém causa inda pena a tua chaga, 
Apedreja essa mão vil que te afaga, 

Escarra nessa boca que te beija! 
 

QUESTÃO 01 

Não é correto afirmar sobre o texto lido: 
 
A) O eu lírico mostra-se pessimista em relação às pessoas e à vida; 
B) O texto é um soneto, formado de dois quartetos e dois tercetos; 
C) As pessoas que nos fazem felizes são as mesmas que nos machucam, fazem-nos sofrer: tal ideia aparece no último 

verso da terceira estrofe; 
D) Observa-se no poema um cientificismo capaz de suprimir a inquietação e os anseios do eu lírico; 
E) Há no poema uma interlocução com o leitor. 
 

QUESTÃO 02 

Considere as afirmações a respeito dos vocábulos do texto: 
 
I. Na palavra “ninguém” há mais letras que fonemas; 
II. Em “formidável” há ditongo oral decrescente; 
III. Na palavra “tua” tem hiato; 
IV. Em “companheira” há dois dígrafos. 
 
São verdadeiras, apenas as afirmativas: 
 
A) I e III; 
B) II e IV; 
C) I, II e III; 
D) I, III e IV; 
E) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 

QUESTÃO 03 

Em: “Se a alguém causa inda pena a tua chaga” O termo grifado exerce função sintática de: 
 
A) Sujeito; 
B) Objeto direto; 
C) Predicado; 
D) Complemento nominal; 
E) Adjunto adnominal. 
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QUESTÃO 04 

Na frase: “A mão que afaga” O termo grifado pertence a seguinte classe gramatical: 
 
A) Conjunção integrante; 
B) Pronome relativo; 
C) Pronome indefinido; 
D) Adverbio; 
E) Conjunção explicativa. 
 
A história em quadrinhos abaixo servirá de base para as questões 05 e 06: 
 

 
 

QUESTÃO 05 

Analise as proposições sobre o aspecto linguístico das orações do texto: 
 
I. No primeiro quadrinho, o período “Foi minha mãe que me deu!” é composto de uma oração principal e uma oração 

subordinada substantiva, pois inicia-se pela conjunção integrante QUE; 
II. A vírgula usada no primeiro período do primeiro quadrinho: “Gostou, Susanita?” é usada para isolar o vocativo; 
III. No terceiro quadrinho, justifica-se o emprego do aonde por estar acompanhando verbo que indica movimento: 

“Aonde você vai?”; 
IV. No último quadrinho há uma frase verbal, constituindo um período simples. “vou lavar o dedo”. 
 
São verdadeiras, somente as afirmações contidas em: 
 
A) I e III; 
B) I, III e IV; 
C) II, III e IV; 
D) I e IV; 
E) II e III. 
 

QUESTÃO 06 

A palavra “negrinho” é formada pelo seguinte processo de formação de palavras: 
 
A) Composição por justaposição; 
B) Composição por aglutinação; 
C) Derivação prefixal; 
D) Derivação sufixal; 
E) Parassíntese. 
 

QUESTÃO 07 

Assinale a alternativa em que está correto o uso do sinal indicativo de crase: 
 
A) Fui à Brasília assistir ao jogo de abertura da Copa das Confederações; 
B) Voltamos à pé do trabalho por causa da greve de ônibus; 
C) Ele ficou cara à cara com o assaltante, mesmo assim não o reconheceu; 
D) Minha amiga resolveu juntar-se às pessoas nas manifestações contra o governo; 
E) Assisti à várias passeatas  de protesto na televisão. 
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QUESTÃO 08 

Marque a opção em que há erro no emprego da palavra 
destacada: 
 
A) Muitos emigrantes que chegaram ao Brasil no século 

passado contribuíram para o desenvolvimento do 
país; 

B) A peça que você está procurando, você a encontra na 
seção de roupas  masculinas; 

C) Agi como simples espectador nas reivindicações, 
apenas assiste, não participei efetivamente; 

D) Ele preza muito pelos amigos de infância; 
E) Em certas ocasiões é necessário agir com bastante 

discrição para não sermos inconvenientes. 
 

QUESTÃO 09 

No trecho de Clarice Lispector, foram suprimidos alguns 
elementos coesivos. Assinale a opção que completa 
corretamente, respectivamente, os espaços em branco. 
 
“É curioso __________ não sei dizer quem sou. Quer dizer, 
sei-o bem, __________ não posso dizer. __________ tenho 
medo de dizer __________ no momento em que tento falar 
não só não exprimo o que sinto como o que sinto se 
transforma lentamente no que eu digo.” 
 
A) Que; porém; No entanto; portanto; 
B) Como; mas; sobretudo; porque; 
C) Que; portanto; sobretudo; porque; 
D) Como; porém; embora; que; 
E) Como; logo; sobretudo; porque. 
 

QUESTÃO 10 

Marque a opção em que há erro de concordância: 
 
A) Já são mais de dez horas da noite; 
B) Ou o candidato do governo ou o da oposição ganhará 

a eleição; 
C) Confrontaram-se Brasil e Itália nas semifinais dos 

jogos; 
D) Entrou em campo o técnico e os jogadores; 
E) Faziam cinco anos depois daquela tragédia. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 11 

Considere a afirmação: “Se você vier então eu vou”. Uma 
afirmação equivalente a essa é: 
 
A) “Se você não vier então eu não vou”; 
B) “Se você vier eu não vou”; 
C) “Se eu for então você veio”; 
D) “Se eu não for então você veio”; 
E) “Se eu não for então você não veio”. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 12 

A negação da proposição “Não é verdade que meu filho 
não tem caráter” é: 
 
A) “Meu filho tem caráter”; 
B) “Meu filho não tem caráter”; 
C) “É verdade que meu filho tem caráter”; 
D) “É verdade que meu filho precisa ter caráter”; 
E) “Meu filho não é homem”. 
 

QUESTÃO 13 

Numa oficina estão três carros de três amigos. Um dos 
carros é branco, outro carro é azul e outro carro é 
vermelho. Os donos desses carros estão um com camisa 
branca, um com camisa azul e outro com camisa 
vermelha. Pedro está usando uma camisa da cor de seu 
carro. Sabe-se que nem o carro nem a camisa de Gabriel 
é vermelha. Se a camisa de Vinícius é azul então: 
 
A) O carro de Pedro é Azul e o de Gabriel é Branco; 
B) A camisa de Gabriel é azul e a de Pedro é Branca; 
C) O carro de Pedro é Azul e a camisa de Gabriel é 

Branca; 
D) A camisa de Pedro é vermelha e a de Gabriel é branca; 
E) O carro de Vinícius é branco e o carro de Pedro é 

Vermelho. 
 

QUESTÃO 14 

Considere um número inteiro e positivo ABC, em que A, 
B e C representam os algarismos das centenas, dezenas 
e unidades, respectivamente. Sabendo que a diferença 
ABC – CBA = 297 então podemos concluir que: 
 
A) A = C + 3; 
B) A = C – 2; 
C) A = C + 1; 
D) A = C – 3; 
E) A = C + 2. 
 

QUESTÃO 15 

Se todos os meus filhos gostam de sorvete, alguns de 
meus filhos gostam de pizza e nem todas as pessoas que 
gostam de pizza também gostam de sorvete então se 
Pedro: 
 
A) Gosta de pizza então ele gosta de sorvete; 
B) Pedro não gosta de pizza; 
C) Gosta de sorvete e de pizza então ele é meu filho; 
D) Gosta de pizza e é meu filho então ele gosta de 

sorvete; 
E) Gosta de sorvete então ele gosta de pizza. 
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ATUALIDADES 
 

QUESTÃO 16 

As afirmações abaixo referem-se a um tema presente 
nas notícias que circulam na imprensa de todo o país 
atualmente: a realização de um Plebiscito. 
 
I. A Constituição Federal prevê duas formas de 

consulta à população para questões gerais: plebiscito 
e referendo; 

II. Só o Congresso Nacional pode convocar um 
plebiscito através de decreto legislativo; 

III. Quem define como e de que forma o plebiscito é feito 
é o Congresso Nacional; 

IV. Plebiscitos servem a questões objetivas e são 
adequados para que os eleitores digam “sim” ou 
“não” para um determinado projeto, sendo o voto 
obrigatório como em qualquer eleição. 

 
Assinale a opção correta: 
 
A) São verdadeiras apenas as afirmações I, II e III; 
B) Somente a afirmação I é verdadeira; 
C) Somente a afirmação II é verdadeira; 
D) Todas as afirmações são falsas; 
E) Todas as afirmações são verdadeiras. 
 

QUESTÃO 17 

"Criado com o objetivo de estabilizar a economia 
brasileira, o Plano Real completa 19 anos. O plano foi 
desenhado pelo então ministro da Fazenda, Fernando 
Henrique Cardoso, durante o governo Itamar Franco, 
com a ajuda de economistas renomados, como André 
Lara Resende, Pedro Malan, Gustavo Franco, Pérsio 
Arida, Edmar Bacha, entre outros. O novo plano, que 
estabelecia uma nova moeda (o real), conseguiu aquilo 
que inúmeros outros planos econômicos fracassaram: 
acabou com a hiperinflação..” 
 
Sobre o Plano Real, NÃO é correto afirmar: 
 
A) O Plano Real era baseado em três pilares: a 

liberalização comercial, câmbio fixo e desindexação; 
B) A abertura comercial do país ao capital estrangeiro 

fez com que o país começasse a participar do 
comércio internacional e ganhasse alguma 
competitividade, devido à concorrência com produtos 
estrangeiros; 

C) A desindexação da economia fez com que os 
mecanismos de repasse automático da inflação, como 
gatilhos salariais, fossem reduzidos e permitissem a 
estabilização dos preços; 

D) O aumento das importações também marcou o 
período e foi viabilizado, sobretudo, pela manutenção 
do câmbio artificialmente desvalorizado. Com uma 
moeda mais forte, o Brasil importou mais e a oferta 
de produtos cresceu; 

E) O novo plano, que estabelecia uma nova moeda (o 
real), conseguiu aquilo em que inúmeros outros 
planos econômicos fracassaram: acabou com a 
hiperinflação. 

QUESTÃO 18 

“Os recentes protestos no Brasil colocaram os 
transportes públicos na agenda política do país. Após 
manifestações que pediam a redução do valor das 
tarifas, governos municipais cancelaram reajustes e 
congelaram os preços de ônibus, metrôs e trens em 
dezenas de cidades. Há também uma pressão para que 
os prefeitos tenham mais transparência na contratação 
das empresas que operam o setor e divulgue as 
planilhas de custos de serviços.” 
 
Analise as afirmações abaixo: 
 
I. A tarifa zero é a principal bandeira do Movimento 

Passe Livre (MPL), que desencadeou as passeatas em 
São Paulo e outras capitais. 

II. Segundo Eulina Nunes dos Santos, coordenadora do 
setor de Índices de Preços do IBGE, as manifestações 
de rua fizeram o comércio fechar suas portas por 
muitos dias. Comerciantes tiveram de baixar preços 
para recuperar o prejuízo, de acordo com ela. Essa 
situação contribuiu para a queda acentuada na 
inflação dos alimentos, de 0,31% em maio para 
0,04% em junho. 

III. A presença da seleção brasileira em Fortaleza 
provocou vários protestos contra a realização da 
Copa das Confederações no Brasil. As manifestações 
pelas ruas da capital cearense transcorreram de 
maneira pacífica, com a polícia apenas observando a 
movimentação dos participantes. 

 
Assinale a opção correta: 
 
A) São verdadeiras apenas as afirmações I e II; 
B) Somente a afirmação I é verdadeira; 
C) Somente a afirmação II é verdadeira; 
D) Todas as afirmações são falsas; 
E) Todas as afirmações são verdadeiras. 
 

Anotações 
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QUESTÃO 19 

Assinale a opção que contém erros nas informações 
apresentadas sobre o município de Eusébio, Estado do 
Ceará: 
 
A) Eusébio é um município brasileiro do Estado do 

Ceará. Localiza-se na Região Metropolitana de 
Fortaleza. Tem 79 km² de extensão e uma população 
estimada em 46 mil habitantes, segundo o último 
censo do IBGE; 

B) O topônimo Eusébio é uma alusão ao ex-Ministro da 
Justiça e Senador Eusébio de Queirós, autor da lei que 
extinguiu o tráfico de escravos no Brasil; 

C) A partir de Fortaleza o acesso ao município, pode ser 
feito por via terrestre através da rodovia 
Fortaleza/Aquiraz (CE 060). As demais lugarejos, 
sítios e fazendas são acessíveis (com franco acesso 
durante todo o ano) através de estradas asfaltadas ou 
carroçáveis; 

D) A maior concentração populacional encontra-se na 
zona urbana. A sede do município dispõe de 
abastecimento de água, fornecimento de energia 
elétrica, serviço telefônico, agência de correios e 
telégrafos, serviço bancário, hospitais, hotéis e ensino 
de 1° e 2° graus; 

E) Localizado a 15 minutos de Fortaleza, o município do 
Eusébio vem se consolidando pelo seu 
desenvolvimento social e econômico, atraindo 
principalmente empresas da área de construção civil, 
comércio e serviços. São mais de 3 mil empresas, 
sendo 150 indústrias de grande porte instaladas nos 
seus três polos industriais (dois deles no bairro 
Jabuti/Pedras, onde está localizada a Fábrica 
Fortaleza, e um na área central (Grande Sede). 

 

Anotações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 20 
Assinale a única opção INCORRETA: 
 
A) Nelson Mandela foi um líder rebelde e, 

posteriormente, presidente da África do Sul de 1994 
a 1999. Seu nome verdadeiro é Rolihlahla Madiba 
Mandela. Principal representante do movimento 
antiapartheid, considerado pelo povo um guerreiro 
em luta pela liberdade, era tido pelo governo sul-
africano como um terrorista e passou quase três 
décadas na cadeia; 

B) Filho de um ilustre senador do império, José de 
Alencar cursou advocacia, mas logo tornou-se 
político, jornalista e escritor. Foi nessa última 
atividade que obteve maior destaque para a 
posteridade. Considerado o maior cronista brasileiro, 
Alencar criou uma literatura nacionalista, 
empregando um vocabulário e uma sintaxe típicos do 
Brasil e evitando o estilo lusitano, que até então 
prevalecia na literatura aqui produzida; 

C) Luís Inácio Lula da Silva é uma das mais expressivas 
figuras políticas da História do Brasil. Numa 
trajetória ímpar, de torneiro mecânico, que possui 
apenas o primário e líder sindical, chegou à 
Presidência da República, eleito em 2002. Foi líder 
das primeiras movimentações operárias no ABC 
paulista – o mais importante centro industrial 
brasileiro, após o golpe militar de 1964 –, bem como 
das grandes concentrações na Vila Euclides, em São 
Bernardo do Campo. Foi presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, 
fundou o Partido dos Trabalhadores (PT) e, depois de 
29 anos sem eleições diretas no Brasil, concorreu 
pela primeira vez à Presidência da República; 

D) Décimo-primeiro filho de uma família de treze 
irmãos, Hélder Pessoa Câmara era filho de um 
jornalista e de uma professora. Aos quatorze anos 
entrou no Seminário da Prainha de São José, em 
Fortaleza, onde cursou filosofia e teologia.  Em 1931 

ordenou-se sacerdote. Foi nomeado logo depois 
diretor do Departamento de Educação do Estado do 
Ceará, exercendo este cargo por cinco anos. Mudou-
se então para o Rio de Janeiro, onde se destacou no 
desempenho de atividades sociais; 

E) Luiz Gonzaga do Nascimento era filho de Januário 
José Santos, lavrador e sanfoneiro, e de Ana Batista de 
Jesus, agricultora e dona de casa. Nasceu na cidade de 
Exu, Pernambuco, em 13 de dezembro de 1912. 
Desde criança se interessou pela sanfona de oito 
baixos do pai, a quem ajudava tocando zabumba e 
cantando em festas religiosas, feiras e forrós. Luiz 
Gonzaga morreu em Recife (PE), em 2 de agosto de 
1989. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 

Conceitua e se faz afirmativa ao código de obras do 
Município de Eusébio, cujos dispositivos fazem parte 
integrante desta Lei quando com ela relacionados ABNT 
– Associação Brasileira de Normas Técnicas, EXCETO: 
 

A) ALINHAMENTO – Linha divisória entre o terreno e o 
logradouro público; 

B) APARTAMENTO – Unidade autônoma de moradia em 
prédio de habitação múltipla; 

C) APROVAÇÃO DO PROJETO – Ato administrativo que 
precede ao licenciamento da construção; 

D) ÁREA ÚTIL – Superfície utilizável de uma edificação, 
excluídas as paredes e pilares; 

E) COTA – Indicação ou registro numérico de cores, 
linhas. 

 

QUESTÃO 22 

Os serviços e as obras de construção ou reforma com 
modificação de área construída, de iniciativa pública ou 
privada, somente poderão ser executados com as 
medidas abaixo, EXCETO: 
 

A) Licença pelo órgão competente do Município, de 
acordo com as exigências contidas neste Código e na 
Lei de Uso e Ocupação do Solo; 

B) Mediante a assunção de responsabilidade por 
profissional legalmente habilitado com registro no 
CREA; 

C) Estarão isentas da apresentação de responsabilidade 
técnica as edificações de interesse social com até 
1000,00 (mil metros quadrados), construídas sob o 
regime de mutirão ou autoconstrução e não 
pertencentes a nenhum programa habitacional – e 
que terão atendimento técnico por parte do Poder 
Municipal; 

D) As obras a serem realizadas em construções 
integrantes do patrimônio histórico municipal, 
estadual ou federal, ou nas vizinhanças destas, 
deverão atender às normas próprias estabelecidas 
pelo órgão de proteção competente; 

E) Todos os projetos de edificações com suas instalações 
deverão estar de acordo com este Código, com a 
legislação vigente sobre Uso e Ocupação do Solo e 
sobre Parcelamento do Solo, bem como com os 
princípios previstos no Plano Diretor do Município, 
de conformidade com o § 1o do art. 182 da 
Constituição Federal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 23 

Deverão ser mantidos na obra durante sua construção, e 
permitir fácil acesso à fiscalização do órgão municipal 
competente, os seguintes documentos EXCETO: 
 
A) Ficha técnica devidamente assinada pela autoridade 

competente; 
B) Alvará de licença de construção; 
C) Cópia do projeto aprovado assinada pela autoridade 

competente e pelos profissionais responsáveis; 
D) Para as edificações de interesse social, previstas no 

art. 52 deste Código, deverá ser mantido na obra 
apenas o alvará de licença para construção; 

E) Habite-se. 
 

QUESTÃO 24 

A revalidação da licença para construção poderá ser 
concedida, desde que a obra seja reiniciada antes do 
término do prazo de vigência da licença e estejam 
concluídos os trabalhos de fundação, por pelo menos: 
 
A) 30 (trinta) dias; 
B) 60 (sessenta) dias; 
C) 90 (noventa) dias; 
D) 120 (cento e vinte) dias; 
E) 45 (quarenta e cinco) dias. 
 

QUESTÃO 25 

A licença para demolição poderá ser expedida 
juntamente com a licença para construção, quando for o 
caso. Deverá o proprietário apresentar profissional 
legalmente habilitado, responsável pela execução dos 
serviços, que assinará o requerimento juntamente com 
o proprietário, quando se tratar de demolição de 
edificação com mais de: 
 
A) 5,00m2 (cinco metros quadrados) de altura; 
B) 7,00m2 (sete metros quadrados) de altura; 
C) 8,00m2 (oito metros quadrados) de altura; 
D) 6,00m2 (seis metros quadrados) de altura; 
E) 4,00m2 (quatro metros quadrados) de altura. 
 

QUESTÃO 26 

Memorial Descritivo é um documento que deve estar 
presente na maioria dos tipos de projetos. Os projetos 
de engenharia, arquitetura ou de outras ciências devem 
conter em um documento todo o detalhamento do 
projeto realizado. Esse documento é chamado de 
memorial descritivo do projeto e, dentre inúmeros 
outros tópicos, pode conter, EXCETO: 
 
A) Conceituação do projeto; 
B) Normas adotadas para a realização dos cálculos; 
C) Premissas básicas adotadas durante o projeto; 
D) Alvará e habite-se do projeto; 
E) Detalhamento de materiais empregados na obra ou 

no produto. 
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QUESTÃO 27 

No Brasil, o "Habite-se" é o ato administrativo emanado 
de autoridade competente que autoriza o início da 
utilização efetiva de construções ou edificações 
destinadas à habitação. Trata-se de um documento que 
comprova que um empreendimento ou imóvel foi 
construído. Uma obra concluída só poderá receber o 
habite-se, quando: 
 
A) Garantir um bom projeto inclusive cerca elétrica de 

segurança a seus usuários; 
B) Estiver com os medidores de luz e gás individuais das 

unidades autônomas instalados; 
C) Possuir todas as instalações previstas em projetos de 

acordo com as normas das devidas concessionárias; 
D) For capaz de garantir a seus usuários padrão máximo 

de conforto térmico, luminoso, acústico e de 
qualidade do ar; 

E) Seguindo-se as exigências. (legislação somente 
federal, especialmente o Código de Obras do Brasil). 

 

QUESTÃO 28 

Nenhuma construção, reforma, reparo ou demolição 
poderá ser executada no alinhamento predial sem que 
esteja obrigatoriamente protegida, salvo quando se 
tratar da execução de muros, grades, gradis ou de 
pintura e pequenos reparos na edificação que não 
comprometam a segurança dos pedestres. Somente 
poderão ser colocados após expedição, pelo órgão 
competente do Município, da licença de construção ou 
demolição: 
 
A) Alambrado; 
B) Tapume; 
C) Cerca; 
D) Escada; 
E) Andaime. 
 

Anotações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 29 
O Equipamento de Proteção Individual - EPI é todo 
dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo 
trabalhador, destinado à proteção contra riscos capazes 
de ameaçar a sua segurança e a sua saúde. Assinale a 
alternativa incorreta no que diz respeito aos EPI’s: 
 
A) O uso deste tipo de equipamento só deverá ser feito 

quando não for possível tomar medidas que 
permitam eliminar os riscos do ambiente em que se 
desenvolve a atividade; 

B) Quando as medidas de proteção coletiva não forem 
viáveis, eficientes e suficientes para a atenuação dos 
riscos e não oferecerem completa proteção contra os 
riscos de acidentes do trabalho e/ou de doenças 
profissionais e do trabalho; 

C) Os equipamentos de proteção coletiva - EPC são 
dispositivos utilizados no ambiente de trabalho com 
o objetivo de proteger os trabalhadores dos riscos 
inerentes aos processos; 

D) O EPC depende da vontade do trabalhador para 
atender suas finalidades, este tem maior preferência 
pela utilização do EPI, já que colabora no processo 
minimizando os efeitos negativos de um ambiente de 
trabalho que apresenta diversos riscos ao 
trabalhador; 

E) O EPI será obrigatório somente se o EPC não atenuar 
os riscos completamente ou se oferecer proteção 
parcialmente. 

 

QUESTÃO 30 

A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, 
gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito 
estado de conservação e funcionamento nas 
determinadas circunstâncias pela Norma 
Regulamentadora. De acordo com a NR-6, cabe ao 
empregado quanto ao EPI, EXCETO: 
 
A) Substituir imediatamente, quando danificado ou 

extraviado; 
B) Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se 

destina; 
C) Responsabilizar-se pela guarda e conservação; 
D) Comunicar ao empregador qualquer alteração que o 

torne impróprio para uso; 
E) Cumprir as determinações do empregador sobre o 

uso adequado. 
 

QUESTÃO 31 

A execução das obras somente poderá ser iniciada 
depois de concedida a licença para construção. São 
atividades que caracterizam o início de uma construção, 
EXCETO: 
 
A) O preparo do terreno; 
B) A abertura de cavas para fundações; 
C) A permanência de qualquer material de construção 

nas vias e logradouros públicos; 
D) Implantação do canteiro de obras; 
E) Início de execução de fundações. 
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QUESTÃO 32 

Sobre sistemas de fechamento de lotes, como cercas, 
grades ou muros. Existem fechamentos simples, que 
devem suportar apenas a própria carga e possuem 
unicamente a função de isolar o interior do exterior de 
um terreno qualquer. Entretanto, há um tipo específico 
de sistema de fechamento, que, além de isolar o terreno, 
cumprem também a tarefa de suportar a terra: 
 
A) Baldrame; 
B) Muro de arrimo; 
C) Sapata corrida; 
D) Estaca pré-moldada; 
E) Broca armada. 
 

QUESTÃO 33 

É uma alvenaria que não é dimensionada para resistir a 
ações além de seu próprio peso. A alvenaria de vedação 
é responsável pelo fechamento da edificação e também 
pela compartimentação dos ambientes internos. A 
maioria das edificações executadas pelo processo 
construtivo convencional (estrutura reticulada de 
concreto armado moldada no local) utiliza para o 
fechamento dos vãos, paredes de alvenaria. São 
características técnicas da Alvenaria de vedação, 
EXCETO: 
 
A) Resistência mecânica; 
B) Isolamento térmico e acústico; 
C) Resistência ao fogo; 
D) Resistência a cargas verticais; 
E) Estanqueidade e durabilidade. 
 

QUESTÃO 34 

Os projetos de construção e reforma de edificações 
deverão atender aos padrões mínimos de segurança, 
conforto e salubridade de que trata o Código de Obras e 
Posturas do Município de Eusébio e aplicar os seguintes 
conceitos básicos que visam racionalizar o uso de 
energia elétrica nas construções. Assinale a opção que 
não atende a esses padrões: 
 
A) Adoção de iluminação e ventilação artificial, sempre 

que possível; 
B) Uso das propriedades de reflexão e absorção das 

cores empregadas; 
C) Correta orientação da construção e de seus vãos de 

iluminação e ventilação em função das 
condicionantes locais; 

D) Dimensionamento dos circuitos elétricos de modo a 
evitar o desperdício em sua operação; 

E) Escolha de materiais construtivos adequados às 
condicionantes externas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 35 

Das Estruturas, das Paredes e dos Pisos - Art. 58. Código 
de Obras e Posturas do Município de Eusébio, os 
elementos estruturais, paredes, divisórias e pisos devem 
garantir, EXCETO: 
 
A) Resistência ao fogo; 
B) Impermeabilidade; 
C) Estabilidade da construção; 
D) Bom desempenho térmico das unidades; 
E) Paredes revestidas com material liso, resistente, 

lavável e impermeável até a altura mínima de 2,00m² 
(dois metros quadrados). 

 

QUESTÃO 36 

O Plano Diretor, aplicável à totalidade do território 
municipal, é o instrumento básico da política urbana do 
Município e integra o sistema de planejamento 
municipal, devendo o plano plurianual, a lei de 
diretrizes orçamentárias e a lei anual do orçamento 
municipal orientar-se pelos princípios fundamentais, 
objetivos gerais e ações estratégicas prioritárias nele 
contidas. Com relação ao Plano Diretor é correto 
afirmar: 
 
A) Define a política de planejamento e gestão do 

território municipal; 
B) Não define as políticas setoriais do planejamento e 

gestão do território municipal; 
C) Define o ordenamento de parte do território 

Municipal; 
D) Define somente o uso, a ocupação e parcelamento do 

solo é de competência do Estado; 
E) Define o sistema Estadual de planejamento e gestão 

territorial. 
 

QUESTÃO 37 

A política de desenvolvimento urbano, executada pelo 
poder público municipal, conforme diretrizes gerais 
fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
garantir o bem-estar de seus habitantes. Não são 
princípios da política urbana: 
 
A) Função social da cidade; 
B) Função social da propriedade; 
C) Sustentabilidade ambiental; 
D) Desenvolvimento econômico sustentável; 
E) Gestão ditatória e reparticipação. 
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QUESTÃO 38 

As funções sociais da cidade no Município de Eusébio 
correspondem ao direito à cidade para todos, 
compreendendo o direito à terra urbanizada e 
legalizada, à moradia, ao saneamento ambiental, à 
infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços 
públicos, ao trabalho, à mobilidade e acessibilidade 
urbanas e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. 
São atividades compatíveis com a função social da 
propriedade no Município de Eusébio, EXCETO: 
 
A) Áreas voltadas à equipamentos comunitários e 

serviços públicos; 
B) Áreas voltadas à acessibilidade e à mobilidade de 

alguns os cidadãos; 
C) Áreas que viabilizam o acesso à água potável, aos 

serviços de esgotamento sanitário, a coleta e 
disposição de resíduos sólidos e ao manejo 
sustentável das águas pluviais; 

D) Áreas voltadas à habitação, principalmente visando à 
proteção do direito à moradia da população de baixa 
renda e das populações locais; 

E) Áreas voltadas à proteção, preservação, recuperação 
e conservação do meio ambiente natural e 
paisagístico. 

 

QUESTÃO 39 

Art. 7º São diretrizes do planejamento e gestão do 
território municipal de Eusébio, sem prejuízo das 
trazidas no art. 2º da Lei Federal 10.257/2001: IX - 
ordenação e controle do parcelamento, do uso e 
ocupação do solo, de forma a evitar, EXCETO: 
 
A) A utilização adequada dos imóveis urbanos; 
B) A proximidade de usos incompatíveis ou 

inconvenientes; 
C) O parcelamento do solo, edificação e uso nocivo ou 

inadequado em relação à infraestrutura urbana; 
D) A instalação de empreendimentos ou atividades que 

possam funcionar como polos geradores de tráfego 
ou de demandas, sem a previsão da infraestrutura 
correspondente; 

E) A retenção especulativa de imóvel urbano, que 
resulte na sua subutilização ou não utilização. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 40 

A Política de Desenvolvimento Socioeconômico 
Sustentável, articulada com o desenvolvimento sócio 
espacial e com a proteção o meio ambiente natural, 
objetiva a redução das desigualdades sociais e a 
melhoria da qualidade de vida da população. Esse 
desenvolvimento deverá considerar a dinâmica local no 
contexto regional. São diretrizes do desenvolvimento 
socioeconômico, EXCETO: 
 
A) Adequação das atividades de entretenimento ao 

respeito das áreas de tranquilidade do município; 
B) Dinamização das atividades de serviços locais 

relacionadas aos equipamentos de entretenimento; 
C) Aproveitamento da dinâmica de expansão do 

mercado imobiliário voltado à alta renda buscando 
dinamizar a economia local; 

D) O não resgate e fortalecimento do desenvolvimento 
da agricultura compatível com o desenvolvimento 
urbano; 

E) Estímulo ao comércio de base local. 
 

QUESTÃO 41 

O sistema de mobilidade urbana objetiva proporcionar o 
acesso amplo e democrático ao espaço urbano através 
da priorização dos modos não motorizados e coletivos 
de transporte. São rodovias que transpondo o Município 
suportam e orientam o tráfego de passagem e de 
interesse regional: 
 
A) Vias de estruturação inframunicipal I ou arteriais I; 
B) Vias de estruturação inframunicipal II ou arteriais II; 
C) Vias de estruturação regional ou expressas; 
D) Vias coletoras; 
E) Vias paisagísticas ou panorâmicas. 
 

QUESTÃO 42 

A política de indução de uso e ocupação do solo visa 
promover uma ocupação equilibrada do território do 
município, de modo a garantir uma adequada 
distribuição da população, compatível com as condições 
físico-ambientais e de infraestrutura, garantindo uma 
expansão controlada e pautada na constante melhoria 
da estrutura urbana do município. São diretrizes da 
política de indução de uso e ocupação do solo, EXCETO: 
 
A) Desestímulo ao espraiamento da ocupação urbana, 

controle das novas formas de expansão; 
B) Priorização da qualificação urbana das áreas menos 

adensadas; 
C) Controlar e regulamentar a expansão dos 

Condomínios Urbanísticos; 
D) Criar mecanismo para facilitar o acesso a terra para 

as famílias de mais baixa renda; 
E) Ordenamento e controle do uso do solo, de forma a 

evitar a utilização inadequada dos imóveis urbanos. 
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QUESTÃO 43 

Auto de Infração é o instrumento no qual é lavrada à 
descrição de ocorrência que, por sua natureza, 
características e demais aspectos peculiares, denote ter 
a pessoa física ou jurídica, contra a qual é lavrado o 
auto, infringido os dispositivos deste Código. A infração 
- Construção ou instalação executada de maneira à por 
em risco a estabilidade da obra ou a segurança desta, do 
pessoal empregado ou da coletividade. Terá as seguintes 
penalidades aplicadas, EXCETO: 
 
A) Multa ao proprietário; 
B) Multa ao responsável técnico; 
C) Embargo; 
D) Interdição; 
E) Demolição. 
 

QUESTÃO 44 

Constitui toda ação ou omissão que contraria as 
disposições do Código de Obras e Posturas do Município 
de Eusébio ou de outras leis ou atos baixados pelo 
governo municipal no exercício regular do seu poder de 
polícia: 
 
A) Infração; 
B) Auto de Infração; 
C) Defesa do Autuado; 
D) Penalidade; 
E) Multa. 
 

QUESTÃO 45 

Da defesa do autuado. A defesa far-se-á por petição, 
instruída com a documentação necessária. A 
apresentação de defesa no prazo legal suspende a 
exigibilidade da multa até decisão de autoridade 
administrativa. Na ausência de defesa ou sendo esta 
julgada improcedente, serão impostas as penalidades 
pelo órgão competente do Município. O autuado terá o 
prazo de quantos dias para apresentar defesa contra a 
autuação, a partir da data do recebimento da 
notificação: 
 
A) 5 (cinco) dias; 
B) 15 (quinze) dias; 
C) 10 (dez) dias; 
D) 9 (nove) dias; 
E) 7 (sete) dias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 46 

É proibido perturbar o bem-estar e o sossego públicos 
ou da vizinhança, com ruídos, algazarras, barulhos ou 
sons de qualquer natureza, produzidos por qualquer 
forma, que ultrapassem os níveis máximos de 
intensidade fixados neste Código. Assinale a alternativa 
que não consideram-se prejudiciais à saúde, à 
segurança e ao sossego público, para os fins do artigo 
anterior: 
 
A) Atinja, no ambiente exterior do recinto em que têm 

origem, nível de som de mais de 10 (dez) decibéis 
(dB) acima do ruído de fundo existente no local, sem 
tráfego; 

B) Independentemente do ruído de fundo, atinjam no 
ambiente exterior do recinto em que têm origem, 
mais de 70 (setenta) decibéis durante o dia, e 60 
(sessenta) decibéis (dB), durante a noite; 

C) Alcancem, no interior do recinto em que são 
produzidos, níveis de som superiores aos 
considerados aceitáveis pela Norma NB-95, da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou 
das que Ihe sucederem; 

D) Independentemente do ruído de fundo, atinjam no 
ambiente exterior do recinto em que têm origem, 
mais de 60 (sessenta) decibéis durante o dia, e 70 
(setenta) decibéis (dB), durante a noite; 

E) Os níveis de intensidade do som ou ruído fixados por 
este Código atenderão às normas técnicas oficiais e 
serão medidos, em decibéis (dB), pelo aparelho 
"Medidor de Nível de Som”, que atenda às 
recomendações da EB -386/74 da ABNT. 

 

QUESTÃO 47 

Os poços para captação d’água são permitidos desde 
que o consumo previsto seja suficiente para ser 
atendido pelo poço, e as condições do lençol freático 
satisfaçam aos aspectos sanitários e de segurança. Os 
poços para captação d’água deverão satisfazer às 
seguintes condições, EXCETO: 
 
A) Localizarem-se no ponto mais alto possível do lote; 
B) Distarem pelo menos 5,00m (cinco metros) de fossas, 

estrumeiras, pocilgas, canis, currais, galinheiros, 
depósitos de lixo, devendo ficar em nível superior aos 
mesmos; 

C) Possuírem tampa adequada, com vedação, de modo a 
evitar a entrada de qualquer animal ou objeto, no 
poço; 

D) Possuírem revestimento impermeável até a 
profundidade de, no mínimo, 9,00m (nove metros), a 
partir do nível do solo; 

E) Serem dotados de medidas de proteção que resultem 
no afastamento de enxurradas. 
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QUESTÃO 48 

Argamassa é a mistura homogênea de agregado(s) 
miúdo(s), aglomerante(s) inorgânico(s) e água, 
contendo ou não aditivos ou adições, com propriedades 
de aderência e endurecimento, podendo ser dosada em 
obra ou em instalação própria (argamassa 
industrializada). As argamassas são empregadas com as 
seguintes finalidades, EXCETO: 
 
A) Assentar tijolos e blocos, azulejos, ladrilhos, cerâmica 

e tacos de madeira; 
B) Impermeabilizar superfícies; 
C) Regularizar (tapar buracos, eliminar ondulações, 

nivelar e aprumar) paredes, pisos e tetos; 
D) Dar acabamento às superfícies (liso, áspero, rugoso, 

texturizado, etc.); 
E) Fundação das Edificações. 
 

QUESTÃO 49 

Um aglomerante ou ligante é um material que tem a 
finalidade a aglutinação de outros materiais 
(agregados), influenciando desta forma a resistência do 
material resultante. Um aglomerante, em contato com 
água forma uma pasta, a qual é moldável e maleável, 
permitindo o fácil manuseamento do material. São 
exemplos de aglomerantes Inorgânicos, EXCETO: 
 
A) Gesso; 
B) Mástique; 
C) Cal aérea; 
D) Cimento Portland; 
E) Cal hidráulica ou hidratada. 
 

QUESTÃO 50 

Levantamento topográfico é um processo de medição 
que permite reproduzir em mapas todas as 
características físicas de um terreno. Existem várias 
Ferramentas para executar essas medições, dentre elas 
o piquete. São características do piquete, EXCETO: 
 
A) São necessários para marcar os extremos do 

alinhamento a ser medido; 
B) São feitos de madeira roliça ou de seção quadrada 

com a superfície no topo plana; 
C) São assinalados (marcados) por tachinhas de cobre; 
D) Seu comprimento varia de 15 a 30cm e seu diâmetro 

varia de 3 a 5cm; 
E) É cravado no solo, porém, parte dele (cerca de 10 a 

25cm) deve permanecer visível. 
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