1205 – AGENTE FISCAL DE URBANISMO E OBRAS
PORTUGUÊS
Leia o texto para responder às questões de 01 a 07:
O homem que espalhou o deserto
Quando menino, costumava apanhar a tesoura da mãe e ia para o quintal, cortando folhas das árvores. Havia
mangueiras, abacateiros, ameixeiras, pessegueiros e até mesmo jabuticabeiras. Um quintal enorme, que parecia
uma chácara e onde o menino passava o dia cortando folhas. A mãe gostava, assim ele não ia para a rua, não
andava em más companhias. E sempre que o menino apanhava seu caminhão de madeira (naquele tempo, ainda
não havia os caminhões de plástico, felizmente) e cruzava o portão, a mãe corria com a tesoura: tome filhinho,
venha brincar com as suas folhas. Ele voltava e cortava. As árvores levavam vantagem, porque eram imensas e o
menino pequeno. O seu trabalho rendia pouco, apesar do dia-a-dia constante, de manhã à noite.
Mas o menino cresceu, ganhou tesouras maiores. Parecia determinado, à medida que o tempo passava, a
acabar com as folhas todas. Dominado por uma estranha impulsão, ele não queria ir à escola, não queria ir ao
cinema, não tinha namoradas ou amigos. Apenas tesouras, das mais diversas qualidades e tipos. Dormia com elas
no quarto. À noite, com uma pedra de amolar, afiava bem os cortes, preparando-as para as tarefas do dia seguinte.
Às vezes, deixava aberta a janela, para que o luar brilhasse nas tesouras polidas.
A mãe, muito contente, apesar do filho detestar a escola e ir mal nas letras. Todavia, era um menino
comportado, não saía de casa, não andava em más companhias, não se embriagava aos sábados como os outros
meninos do quarteirão, não frequentava ruas suspeitas onde mulheres pintadas exageradamente se postavam às
janelas, chamando os incautos. Seu único prazer eram as tesouras e o corte das folhas.
Só que, agora, ele era maior e as árvores começaram a perder. Ele demorou apenas uma semana para limpar
a jabuticabeira. Quinze dias para a mangueira menor e vinte e cinco para a maior. Quarenta dias para o abacateiro
que era imenso, tinha mais de cinquenta anos. E seis meses depois, quando concluiu, já a jabuticabeira tinha novas
folhas e ele precisou recomeçar.
Certa noite, regressando do quintal agora silencioso, porque o desbastamento das árvores tinha afugentado
os pássaros e destruído ninhos, ele concluiu que de nada adiantaria podar as folhas. Elas se recomporiam sempre.
É uma capacidade da natureza, morrer e reviver. Como o seu cérebro era diminuto, ele demorou meses para
encontrar a solução: um machado.
Numa terça-feira, bem cedo, que não era de perder tempo, começou a derrubada do abacateiro. Levou dez
dias, porque não estava acostumado a manejar machados, as mãos calejaram, sangraram. Adquirida a prática,
limpou o quintal e descansou aliviado.
Mas insatisfeito, porque agora passava os dias a olhar aquela desolação, ele saiu de machado em punho,
para os arredores da cidade. Onde encontrava árvore, capões, matos, atacava, limpava, deixava os montes de
lenha arrumadinhos para quem quisesse se servir. Os donos dos terrenos não se importavam, estavam em via de
vendê-los para fábricas ou imobiliárias e precisavam de tudo limpo mesmo.
E o homem do machado descobriu que podia ganhar a vida com o seu instrumento. Onde quer que
precisassem derrubar árvores, ele era chamado. Não parava. Contratou uma secretária para organizar uma agenda.
Depois, auxiliares. Montou uma companhia, construiu edifícios para guardar machados, abrigar seus operários
devastadores. Importou tratores e máquinas especializadas do estrangeiro. Mandou assistentes fazerem cursos nos
Estados Unidos e Europa. Eles voltaram peritos de primeira linha. E trabalhavam, derrubavam. Foram do sul ao
norte, não deixando nada em pé. Onde quer que houvesse uma folha verde, lá estava uma tesoura, um machado,
um aparelho eletrônico para arrasar.
E enquanto ele ficava milionário, o país se transformava num deserto, terra calcinada. E então, o governo,
para remediar, mandou buscar em Israel técnicos especializados em tornar férteis as terras do deserto. E os homens
mandaram plantar árvores. E enquanto as árvores eram plantadas, o homem do machado ensinava ao filho a sua
profissão.
LOYOLA BRANDÃO, Ignácio de. O homem que espalhou o deserto. In: Para gostar de ler. São Paulo: Ática, 1983, v. 8, p. 424.

QUESTÃO 01
Não é correto afirmar sobre as ideias do texto:
A) A mãe do menino achava normal que ele ficasse em casa cortando as plantas e até o incentivava, por isso ela
também é responsável por ele ter se tornado quem se tornou na fase adulta;
B) Apesar de não se dar bem na escola, a mãe do menino ficava feliz por ele ser comportado e não andar em más
companhias;
C) À medida que o menino fora crescendo, crescera também o perigo para as plantas e árvores;
D) O menino tornou-se o homem que espalhou o deserto, mostrando, num sentido metafórico que, se nossos
defeitos e aptidões não forem trabalhados na infância, crescerão e formarão nossa personalidade quando adultos;
E) O homem que espalhou o deserto não quer deixar como legado a sua capacidade de destruir a natureza.
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QUESTÃO 02
Em: “A mãe, muito contente, apesar do filho detestar
a escola e ir mal nas letras.” Marque a opção cuja
reescrita da frase não prejudica o sentido:
A) A mãe, muito contente, porque o filho detestava a
escola e ia mal nas letras;
B) A mãe, muito contente, quando o filho detestava a
escola e ia mal nas letras;
C) A mãe, muito contente, embora o filho detestasse a
escola e fosse mal nas letras;
D) A mãe, muito contente, visto que o filho detestasse
a escola e fosse mal nas letras;
E) A mãe, muito contente, contudo que o filho
detestasse a escola e fosse mal nas letras.
QUESTÃO 03
No período: “E o homem do machado descobriu que
podia ganhar a vida com seu instrumento.” A
oração destacada pode ser classificada como:
A) Oração principal;
B) Oração coordenada sindética explicativa;
C) Oração subordinada substantiva subjetiva;
D) Oração subordinada substantiva objetiva direta;
E) Oração subordinada substantiva objetiva indireta.

QUESTÃO 06
Marque a opção em que há erro na indicação da classe
gramatical da palavra destacada:
A) “Um quintal enorme, que parecia uma chácara...”
(conjunção integrante);
B) “...à medida que o tempo passava, a acabar com as
folhas todas...” (preposição);
C) “Adquirida a prática, limpou o quintal e descansou
aliviado.” (artigo);
D) “Numa terça-feira, bem cedo, que não era de perder
tempo...” (conjunção explicativa);
E) “...afiava bem os cortes, preparando-as para as
tarefas do dia seguinte.” (pronome pessoal oblíquo).
QUESTÃO 07
Em: “Todavia, era um menino comportado, não saía
de casa, não andava em más companhias, não se
embriagava aos sábados como os outros meninos do
quarteirão...”. A conjunção destacada tem valor
semântico de:
A) Explicação;
B) Conclusão;
C) Adição;
D) Oposição;
E) Concessão.

QUESTÃO 04
Em: “Mas insatisfeito, porque agora passava os dias
a olhar aquela desolação, ele saiu de machado em
punho, para os arredores da cidade”. O termo
destacado exerce função sintática de:
A) Adjunto adnominal;
B) Predicativo do sujeito;
C) Predicativo do objeto;
D) Adjunto adverbial;
E) Sujeito.
QUESTÃO 05
Em qual das situações do texto, a vírgula foi usada
para indicar uma elipse?
A) “Quando menino, costumava apanhar a tesoura da
mãe...”;
B) “Havia mangueiras, abacateiros, ameixeiras,
pessegueiros e até mesmo jabuticabeiras.”;
C) “A mãe gostava, assim ele não ia para a rua, não
andava em más companhias.”;
D) “Contratou uma secretária para organizar uma
agenda. Depois, auxiliares.”;
E) “E enquanto ele ficava milionário, o país se
transformava num deserto, terra calcinada.”.
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O texto servirá de base para as questões de 08 a 11:
Artigo: A bola fora da Anistia Internacional, por Aldo Rebelo
A História registra numerosos casos de organizações que degeneraram ao tomar um atalho embaraçoso da
trajetória original. O escritório da Anistia Internacional no Rio de Janeiro parece hipertrofiado pela síndrome do
pequeno poder, patologia com viés político que faz o doente extrapolar a competência e exorbitar a autoridade.
Depois de jornadas memoráveis em defesa dos prisioneiros de consciência, na falta deles, agora, a Anistia engendra
campanhas que oscilam entre o sofisma patético e a piada surreal.
Após dez anos sem representação no Brasil, a organização reinstalou-se no Rio em 2011, com uma diretoria
partidarizada que almeja ser a ouvidoria da nação. Critica a construção da usina de Belo Monte, defende a unificação
das polícias Civil e Militar, faz circular um abaixo-assinado pela revisão da Lei da Anistia e, para isso, quer conduzir
a presidenta da República à Comissão da Verdade, quando ela já declarou respeito aos pactos que propiciaram a
redemocratização. Sua última iniciativa é a campanha internacional “Brasil, chega de bola fora’’. O movimento teria
o propósito de mobilizar o mundo para pressionar o país a não reprimir protestos durante a Copa do Mundo: “Diga
ao governo brasileiro que protesto não é crime. Dê a eles um cartão amarelo.”
Isso é recado para ditadura. O Brasil vive o período mais duradouro e profundo de liberdades democráticas
de sua História. A geração que chegou ao poder sofreu literalmente na carne a máxima inversa: protesto era crime.
Hoje, tutela a liberdade de manifestação que lhe foi raptada nos anos de chumbo, quando muitos pagaram com a
vida a ousadia da insurgência. Desde a redemocratização, construímos um estado de direito tão elástico que alguns
até o consideram facilitador da sabotagem da democracia. Atualmente, vândalos flagrados em ação são assistidos
ao vivo por ativistas de plantão, que chegam à delegacia antes deles.
Não saiu do governo federal, empenhado em realizar a Copa da Paz, um só ato restritivo do direito à
manifestação pública. A rua é o palco da liberdade. Mas não é lícito aplaudir “manifestantes” praticando saques no
comércio, vandalizando equipamentos de utilidade pública, incendiando ônibus do transporte popular e carros da
imprensa, depredando prédios da democracia representativa, agredindo jornalistas, ferindo transeuntes, imolando
policiais como tochas humanas. A Anistia quer que o mundo diga às autoridades do Rio de Janeiro que não é crime
explodir coquetel molotov em atos a que pessoas de boa-fé levam os filhos para defender as causas justas do povo?
Não é crime matar cinegrafista que registra o próprio desempenho dos manifestantes? Merece cartão amarelo a
responsabilização de delinquentes que, pela truculência, até inibem legítimas manifestações populares? A
sociedade brasileira não se opõe a manifestações, mas repudia o cavalo de Átila, que não deixa grama por onde
passa.
Artigo publicado na edição desta terça-feira (20.05) no jornal O Globo

QUESTÃO 08
O objetivo do artigo é:
A) Fazer uma crítica ao escritório da Anistia Internacional no Rio de Janeiro pela campanha “Brasil, chega de bola
fora’’;
B) Mostrar os numerosos casos de organizações registrados pela História que degeneraram ao tomar um atalho
embaraçoso da trajetória original;
C) Falar para a ditadura que o Brasil vive o período mais duradouro e profundo de liberdades democráticas de sua
História;
D) Defender os movimentos pacifistas contrários à realização da Copa do Mundo no Brasil;
E) Conscientizar a população sobre os malefícios que a Copa do mundo trará para o país.
QUESTÃO 09
As palavras do texto “abaixo-assinado”, “redemocratização” e “partidarizada” são formadas, respectivamente, pelos
seguintes processos:
A) Composição por aglutinação, derivação prefixal e sufixal e derivação sufixal;
B) Composição por justaposição, derivação parassintética e derivação sufixal;
C) Composição por justaposição, derivação prefixal e sufixal e derivação sufixal;
D) Composição por aglutinação, derivação parassintética e derivação prefixal;
E) Composição por justaposição, derivação prefixal e sufixal e derivação parassintética.
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QUESTÃO 10
Observe as afirmativas:
I. As palavras “registram”, “degeneram” e “extrapolar”
não apresentam dígrafos;
II. As palavras “escritório” e “trajetória” são
acentuadas pelo mesmo motivo;
III. As palavras “período” e “teria” têm hiato;
IV. A palavra truculência, que aparece no último
parágrafo do texto, tem como sinônimos as
palavras brutalidade, grosseria, ato de crueldade,
de violência.
A) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras;
B) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras;
C) Somente a afirmativa I é verdadeira;
D) Somente a afirmativa IV é verdadeira;
E) Todas as afirmativas são verdadeiras.

QUESTÃO 14
Assinale a opção em que há desvio da Gramatica
Normativa:
A) Aquele jogador aspira a uma vaga na seleção;
B) O filme que assistimos misturava suspense e
aventura;
C) Vossa Excelência fez uma boa viagem?
D) É terminantemente proibida a permanência de
estranhos no interior deste recinto;
E) É preferível combater os males a intimidar as
próprias emoções.
QUESTÃO 15
Leia a charge:

QUESTÃO 11
No período: “Não saiu do governo federal, empenhado
em realizar a Copa da Paz, um só ato restritivo do
direito à manifestação pública. Do ponto de vista
gramatical, assinale o item correto:
A) O sujeito do verbo sair é oculto;
B) O termo “um só ato restritivo do direito à
manifestação pública” exerce função de objeto
direto;
C) O termo “à manifestação pública” exerce função
sintática de adjunto adnominal;
D) O período é composto, formado de uma oração
principal e uma oração subordinada adjetiva
explicativa reduzida de particípio;
E) O termo “empenhado em realizar a Copa da Paz” é
aposto.
QUESTÃO 12
Assinale a opção em que há erro na escrita da palavra
destacada:
A) O mandato do deputado fora cassado devido ao
crime de improbidade;
B) É preciso coser a camisa, antes de usá-la;
C) O juiz diferiu o pedido de prisão preventiva do
acusado;
D) Agiu com discrição e ninguém notou sua presença;
E) Cerre a boca para não falar bobagem.
QUESTÃO 13
Marque a opção em que o sinal indicativo de crase não
está adequado:
A) Todos andam à procura de uma solução viável para
seus problemas;
B) Nessas férias, muitos turistas foram à Belo
Horizonte conhecer os monumentos históricos da
cidade;
C) Na Copa do mundo, o melhor jogador fez um gol à
Pelé e levou a torcida ao delírio;
D) O professor referiu-se à apresentação dos trabalhos
de alguns alunos e não de todos;
E) Esta camiseta é igual à que comprei.

Na frase escrita pela professora, do ponto de vista
linguístico, assinale a opção incorreta:
A) O verbo confiar é transitivo indireto;
B) O termo “dos políticos” exerce função sintática de
complemento nominal;
C) O predicado é verbo-nominal;
D) O sujeito é simples;
E) A palavra honestidade é núcleo do objeto indireto.

RACIOCÍNIO LÓGICO
QUESTÃO 16
Um grupo de C crianças brinca em torno de K cadeiras,
sendo C e K inteiros positivos. Se duas crianças
sentam em cada cadeira, uma criança fica de pé. Se
três crianças sentam em cada cadeira, uma cadeira
fica vazia. Então, podemos afirmar que C+K vale:
A) 9;
B) 10;
C) 11;
D) 12;
E) 13.
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QUESTÃO 17
Preenchendo a última coluna da tabela-verdade da proposição a seguir

𝑝: 𝑥 = 3 ∧ (𝑥 ≠ 𝑦 → 𝑥 ≠ 3)
𝑥=3

𝑥=𝑦

𝑥≠3

𝑥≠𝑦

𝑥≠𝑦→𝑥≠3

V
V
F
F

V
F
V
F

F
F
V
V

F
V
F
V

V
F
V
V

𝑥 = 3 ∧ (𝑥 ≠ 𝑦 → 𝑥 ≠ 3)

Concluímos que:
A) Trata-se de uma contradição e na última coluna só aparece a letra F;
B) Trata-se de uma tautologia e na última coluna só aparece a letra V;
C) Trata-se de uma contradição e na última coluna só aparece a letra V;
D) Trata-se de uma tautologia e na última coluna só aparece a letra F;
E) Trata-se de uma contingência, pois aparecem na última coluna, tanto a letra V quanto a letra F.
QUESTÃO 18
Uma turma de alunos resolveu fazer uma coleta
(dinheiro) para realização de um passeio. Considere as
seguintes informações sobre este passeio:
(1) O custo total do passeio foi de 405 reais;
(2) Todos contribuíram igualmente;
(3) Na última hora dois alunos desistiram e, com isso,
a parte de cada um sofreu um acréscimo de 1 (um)
real e 25 centavos.
Com base nessas informações podemos afirmar que o
número de alunos dessa turma é:
A) 23;
B) 24;
C) 25;
D) 26;
E) 27.

QUESTÃO 20
“Sete notas musicais são suficientes para compor uma
bela melodia, mas é necessário um gênio para
combiná-las”
(Antônio Luiz Macedo;
http://pensador.uol.br/frases_musicais)

Com base na frase acima, observe a sequência de
notas musicais na tabela abaixo e determine qual nota
ocupa a 7234ª posição.
1ª
RÉ

2ª
MI

3ª
FÁ

4ª
SOL

5ª
LÁ

6ª
SI

7ª
DÓ

8ª
RÉ

9ª
MI

⋯
⋯

A) SOL;
B) MI;
C) FÁ;
D) RÉ;

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 19
Considere os argumentos a seguir:
(1) Todo A é B
Todo C é A
Logo, todo C é B
(2) Algum A é B
Todo B é C
Logo, algum C é A
(3) Nenhum desonesto é rico
Nenhum político é desonesto
Logo, nenhum político é rico
(4) Toda criança é feliz
Algumas crianças são pobres
Logo, algum pobre é feliz
São argumentos válidos:

QUESTÃO 21
O Concreto simples é um material estrutural de
importância fundamental nos nossos dias. As soluções
em concreto vão desde estruturas simples até obras
arrojadas, quase incríveis, cuja forma parece só estar
limitada pela criatividade do homem. São vantagens do
concreto, exceto:
A) Pequeno custo e durabilidade;
B) Possibilidade de se utilizar materiais locais, o que
elimina o transporte;
C) Desempenho, decorrente da qualidade, conceitos
de função, custo e pouca durabilidade;
D) O único material do concreto normalmente
produzido com controle de qualidade é o cimento;
E) Uso dos aditivos, produtos que melhoram o concreto
se corretamente usados.

A) 1, 2 e 3, apenas;
B) 1, 3 e 4, apenas;
C) 2, 3 e 4, apenas;
D) 1, 2 e 4, apenas;
E) Todos.
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QUESTÃO 22
É uma mistura composta de agregado graúdo,
agregado miúdo e material de enchimento (filler
mineral) e cimento asfáltico:
A) Concreto asfáltico;
B) Concreto simples;
C) Concreto usinado;
D) Concreto adensado;
E) Concreto sílico.
QUESTÃO 23
É o período em que se manifestam as primeiras
patologias, decorrentes de erros de projeto, execução
ou
manutenção,
determinando,
geralmente,
degradação lenta e progressiva da estrutura da
edificação:
A) Propagação;
B) Degradação irreversível;
C) Formação;
D) Vida útil;
E) Colapso.
QUESTÃO 24
Através da vibração, o concreto tende a se tornar fluido
nivelando-se por efeito da acomodação das partículas,
expulsando o ar aprisionado. O vibrador de concreto é
hoje equipamento obrigatório, mesmo que em
pequenas obras. Existem vários tipos, são exemplos,
exceto:
A) De imersão ou agulha (interno);
B) De forma ou externo;
C) Placa vibratória;
D) Tampa vibratória;
E) Régua vibratória.
QUESTÃO 25
É a operação final da obtenção do concreto que
consiste em evitar a retração hidráulica nas primeiras
idades, quando ainda não se desenvolveu resistência
suficiente para evitar a formação de fissuras:
A) Cura;
B) Auto-adensamento;
C) Lançamento;
D) Adensamento;
E) Transporte do concreto.

QUESTÃO 26
Este sistema constitui a veiculação do esgoto sanitário
(doméstico, industrial e infiltração) em um sistema
independente denominado de sistema de esgoto
sanitário. As águas pluviais são coletadas e
transportadas em um sistema de drenagem pluvial
totalmente independente.
O sistema de esgotos basicamente utilizado no Brasil,
é do tipo:
A) Captação de tempo seco;
B) Sistema misto ou dual;
C) Emissário ou coletores tronco;
D) Sistema separador absolutox;
E) Sistema unitário.
QUESTÃO 27
O tijolo furado é empregado na construção das
paredes em prédios altos, principalmente para reduzir
o peso da alvenaria. São propriedades dos tijolos
furados, exceto:
A) Os tijolos furados normalmente não têm a mesma
cor do tijolo comum;
B) São duros como ladrilhos cerâmicos, essa dureza
dificulta a fixação de suportes ou pregos nas
paredes;
C) Pesam menos do que os comuns, e permitem assim
diminuir o peso das paredes;
D) A resistência é menor que a do tijolo comum, por
isso, devem ser usados exclusivamente para a
separação de ambientes;
E) São considerados bons isolantes térmicos e
acústicos, devido ao ar contido nos furos.
QUESTÃO 28
É um processo executado pelo pedreiro nos trabalhos
de emboço, realizado para o revestimento de paredes,
tetos, colunas, etc. Consistem em colocar, seguindo
uma técnica, pontos de referência que estabeleçam o
correto alinhamento e a verticalidade da superfície que
será revestida:
A) Taliscar;
B) Chapiscar;
C) Rebocar;
D) Desempenar;
E) Fazer mestra.
QUESTÃO 29
Segundo o IBGE, Bioma é um conjunto de vida
(vegetal e animal) constituído pelo agrupamento de
tipos de vegetação contíguos e identificáveis em
escala regional, com condições geoclimáticas
similares e história compartilhada de mudanças, o que
resulta em uma diversidade biológica própria. São
exemplos de Biomas terrestres, exceto:
A) Amazônia;
B) Cerrado;
C) Mata Atlântica;
D) Caatinga;
E) Zona Costeira brasileira.
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QUESTÃO 30
O emboço é diretamente aplicado sobre o chapisco e
depois de pronto deve apresentar uma superfície plana
e áspera para facilitar a aderência do reboco. O
emboço deve ser sarrafeado com régua, exceto em
casos especiais, não deve ultrapassar a espessura de:

QUESTÃO 34
Superfície de limitação do terreno que se forma
artificialmente pela movimentação das terras. Nos
cortes e aterros são as superfícies laterais inclinadas
mais ou menos conforme a natureza do terreno:
A) Tapume;
B) Muro de arrimo;
C) Rodapé;
D) Talude;
E) Fiada.

A) 3,0cm;
B) 2,8cm;
C) 2,5cm;
D) 1,5cm;
E) 1,9cm.
QUESTÃO 31
É um espaço destinado à deposição final de resíduos
sólidos. Permitem não só um confinamento seguro e
económico de resíduos que apresentem um grande
volume de produção. Leva-se apenas o rejeito, os
resíduos sólidos devem ser levados, de preferência a
uma cooperativa de recicladores, de acordo com a Lei
Federal Brasileira nº12.305/2010 e seu decreto
nº7.404/2010:
A) Aterro sanitário;
B) Incineração;
C) Reciclagem;
D) Contêineres;
E) Terreno baldio;
QUESTÃO 32
Obra de drenagem que se executa no terreno, quando
qualquer obra de regularização ou movimento de terra
interrompe o escoamento natural das águas. Em geral,
são de tubos de concreto ou então de lajes de concreto
apoiadas em pés direitos:
A) Caixa d’água;
B) Sumidouro;
C) Fossa séptica;
D) Bueiro;
E) Cisterna.
QUESTÃO 33
Este serviço está previsto na legislação trabalhista
brasileira e regulamentado pela portaria nº 3.214 de 08
de junho de 1978, considerando o disposto no art. 200,
da consolidação das Leis do Trabalho, com redação
dada pela Lei n.º 6.514, de 22 de dezembro de 1977
do Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio
da Norma Regulamentadora nº 4 (NR-4) e as normas
da ABNT referentes à segurança no trabalho. No
Brasil, a segurança e saúde ocupacionais são
regulamentadas na forma do:

QUESTÃO 35
Esquadria que permite a ventilação no interior dos
repartimentos da casa. É constituída de palhetas
paralelas em posição inclinada de dentro para fora e
do alto para baixo. Há também de palhetas móveis:
A) Janela;
B) Valas;
C) Vão;
D) Venezianas;
E) Sanca.
QUESTÃO 36
Ao se construir é necessário saber as forças externas,
as forças internas e o material que poderá resistir a
essas forças e tensões, para que se chegue ao fim
desejado. Logo, é preciso que se conheça as
propriedades físicas, químicas e mecânicas desse
material. É exemplo de material com função estrutural:
A) Vidro;
B) Madeira;
C) Tijolo furado;
D) Pintura;
E) Telha cerâmica.
QUESTÃO 37
Existe uma distinção clara entre o poder de polícia
administrativa e o poder de polícia judiciária. São
competências do poder de polícia administrativa, dada
aos Agentes Fiscais de Poder de Polícia do Município,
exceto:
A) Exigir alvará de execução e funcionamento de
estabelecimentos;
B) Exigir licenciamento da obra;
C) Exigir habite-se da obra;
D) Notificar uma obra por irregularidades;
E) Apreender
mercadorias
contrabandeadas,
roubadas ou falsificadas.

A) Serviço Especializado em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT);
B) Programa de Condições e Meio Ambiente de
Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT);
C) Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais
(PPRA);
D) Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional (PCMSO);
E) Comissão interna de prevenção de acidentes
(CIPA).
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QUESTÃO 38
A Constituição Federal adotou o sistema de
competências reservadas ou enumeradas para os
Municípios. Neste teor, compete ao Município prover a
tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse e ao
bem-estar de sua população, notadamente. São
exemplos dessas competências, exceto:
A) Planejar o uso e ocupação do solo;
B) Estabelecer normas de construção, loteamento,
arruamento e de zoneamento urbano;
C) Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais,
estaduais e federais;
D) Regular o uso de propagandas, cartazes e
anúncios;
E) Regular o depósito de lixo domiciliar e industrial,
fixando normas de coleta e transporte, inclusive dos
resíduos nocivos à saúde.
QUESTÃO 39
Concedida na fase preliminar do planejamento do
empreendimento ou atividade, aprovando sua
localização e concepção, atestando a viabilidade
ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e
condicionantes a serem atendidos nas próximas fases
de sua implementação:
A) Licença prévia;
B) Licença de instalação;
C) Licença de operação;
D) Alteração de licença;
E) Alvará.
QUESTÃO 40
Um Plano Diretor Municipal (PDM) é um componente
do plano municipal de ordenamento do território, ou
seja, um documento regulamentador do planejamento
e ordenamento do território de um dado município.
Neste documento está definida a organização
municipal do território, onde se estabelece a
referenciação espacial dos usos e atividades do solo.
São princípios do Plano Diretor Territorial do Município
de Patos:
I. A função socioambiental da cidade;
II. A função socioambiental da propriedade;
III. A gestão democrática e a participação da
sociedade nos processos de decisão, planejamento
e gestão;
IV. A sustentabilidade das ações públicas e privadas.
Estão corretos os princípios:
A) I e II, apenas;
B) I, III e IV, apenas;
C) I, II e IV, apenas;
D) II, III e IV, apenas;
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 41
A fiscalização é uma atividade técnica exercida para
verificar as conformidades das obras e serviços
executados com as exigências, normas e
especificações aplicáveis. A fiscalização é exercida
através de vistorias que envolvem aspectos técnicos e
administrativos da execução das obras e serviços. São
atribuições do Agente Fiscal de urbanismo e obra,
exceto:
A) Realizar vistoria para a expedição de “Habite-se”
somente das edificações novas;
B) Definir a numeração das edificações, a pedido do
interessado;
C) Elaborar relatório de fiscalização;
D) Orientar as pessoas e os profissionais quanto ao
cumprimento da legislação;
E) Apurar as denúncias e elaborar relatório sobre as
providências adotadas.
QUESTÃO 42
Deverão ser fiscalizados todos os serviços e obras
públicas e particulares, concluídas ou em andamento,
abrangendo também demolições, terraplenagens,
parcelamento do solo, a colocação de tapumes,
andaimes, telas, plataformas de proteção e as
condições de segurança das edificações. Durante a
ação fiscalizadora de obras de construção civil
verificar:
I. Presença dos Projetos Aprovados pelo Município;
II. Presença do Alvará de Construção;
III. Placa da obra se contém a bandeira do Município;
IV. Conferir se a obra está sendo executada de acordo
com os projetos preliminares;
V. Respeitando ou não os índices e parâmetros
urbanísticos municipais.
Estão corretos os itens:
A) I e II, apenas;
B) I, III e IV, apenas;
C) I, II e IV, apenas;
D) II, III e IV, apenas;
E) I, II, III, IV e V.
QUESTÃO 43
Este documento tem por objetivo informar ao
responsável pelo serviço/obra ou seu representante
legal, sobre a existência de pendências 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) Auto de Infração;
B) Auto de notificação;
C) Habite-se;
D) Multa;
E) Observação.
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QUESTÃO 44
Este documento deve ser lavrado contra o construtor,
responsável técnico pela execução da obra, autor do
projeto e ao proprietário, conforme o caso. Grafado de
forma legível, sem emendas ou rasuras:
A) Embargo;
B) Relatório;
C) Auto de notificação;
D) Auto de infração;
E) Recursos.
QUESTÃO 45
Qualquer obra em andamento, sejam elas
construções, ampliações ou reformas, poderá ter
embargo imediato, não cabendo notificação. Abaixo
assinale a alternativa que não poderá ter embargo
imediato:
A) Iniciar ou executar obra sem o devido licenciamento;
B) Quando não estiverem sendo respeitados os
alinhamentos e índices urbanísticos estabelecidos;
C) Executar obra sem responsável técnico legalmente
habilitado, quando indispensável;
D) Construir, ampliar ou reformar em desacordo com
os termos da lei e do projeto aprovado;
E) Executar obra em loteamentos aprovados pelo
Município.
QUESTÃO 46
Atividade
que
envolve
simultaneamente
o
levantamento, a coleta, a observação, o tratamento e
a análise de dados de natureza técnica, necessários à
execução da obra ou serviço, ou o desenvolvimento de
métodos ou processos de produção e a determinação
técnico-econômica:
A) Desmembramento;
B) Especificação;
C) Estudo de viabilidade técnica;
D) Execução;
E) Cronograma físico.
QUESTÃO 47
Atividade que consiste na elaboração de documento
que discrimina as atividades técnicas, as
especificações e os métodos construtivos a serem
empregados na execução de determinada obra ou
serviço de acordo com o projeto:

QUESTÃO 48
Representação gráfica ou escrita necessária à
materialização de uma obra ou instalação, realizada
através de princípios técnicos e científicos, visando à
consecução de um objetivo ou meta, adequando-se
aos recursos disponíveis e às alternativas que
conduzem à viabilidade de sua execução:
A) Projeto;
B) Parecer técnico;
C) Orçamento;
D) Obra;
E) Planejamento.
QUESTÃO 49
Atividade técnica que consiste em um conjunto de
medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais
que visam à regularização de assentamentos
irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a
garantir o direito social à moradia, o pleno
desenvolvimento das funções sociais da propriedade
urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado:
A) Reforma agrária;
B) Regularização fundiária;
C) Êxodo rural;
D) Loteamento;
E) Desmembramento.
QUESTÃO 50
Existem as normas legais e administrativas
relacionadas a obras e serviços de engenharia. Em
alguns casos, as normas são aplicáveis apenas a
órgãos federais, mas podem ser úteis aos gestores
que não possuem regulamentação própria sobre as
matérias. A que se refere a Lei n° 5.194/66:
A) Regula o exercício das profissões de engenheiro,
arquiteto e engenheiro agrônomo, e dá outras
providências;
B) Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá
outras Providências;
C) Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente,
seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
e dá outras providências;
D) Institui o Código Civil Brasileiro;
E) Novo Código Florestal Brasileiro.

A) Laudo;
B) Levantamento;
C) Especificação;
D) Memorial descritivo;
E) Detalhamento.
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