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CADERNO DE QUESTÕES 
 

Instruções ao candidato – parte integrante do Edital – subitem 13.4 
 
1 Ao receber este Caderno de Questões, confira se o cargo indicado é aquele para o qual você 

está concorrendo. Verifique se constam deste Caderno, de forma legível, cinquenta questões de 
múltipla escolha. Caso contrário, notifique imediatamente ao fiscal. 

2 Além deste Caderno de Questões, você deverá ter recebido a Folha de Respostas. 
3 Verifique se seus dados conferem com os que aparecem na Folha de Respostas. Em caso 

afirmativo, assine-a e leia atentamente as instruções para seu preenchimento. Caso contrário, 
notifique imediatamente ao fiscal. 

4 Sob pena de eliminação do concurso, não é permitido que faça uso de instrumentos auxiliares 
para cálculos ou desenhos, ou que porte qualquer dispositivo eletrônico que sirva de consulta ou 
comunicação. 

5 Você vai verificar que cada questão de múltipla escolha apresenta cinco opções de respostas, 
sendo apenas uma correta. Na Folha de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma 
opção, pois será atribuída pontuação zero à questão da prova que contiver mais de uma ou 
nenhuma resposta assinalada, emenda ou rasura. 

6 O tempo disponível para você fazer esta prova, incluindo o preenchimento da Folha de 
Respostas, é de quatro horas. 

7 Colabore com o fiscal, na coleta da impressão digital. 
8 Use caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta para 

preencher a Folha de Respostas. 
9 Reserve um tempo que seja suficiente para preencher a Folha de Respostas. 
10 Terminando a prova, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas 

assinada. A não entrega da Folha de Respostas implicará na sua eliminação no Concurso. 
11 Você poderá levar seu Caderno de Questões, ao terminar a prova, quando faltar no máximo uma 

hora para o término da mesma e desde que permaneça em sala até esse momento. 

 
 

Após o aviso para o início da prova, você deverá permanecer no local 
de realização da mesma por, no mínimo, sessenta minutos. 
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Parte I: Conhecimentos Específicos 
 
01 O uso e ocupação do solo resultam em 
impactos no meio biótico, no meio antrópico, no 
meio socioeconômico e no meio físico, podendo ser 
transitórios ou permanentes. É um impacto no meio 
antrópico: 
 
(A) perda de biodiversidade. 
(B) interferência na drenagem urbana. 
(C) processos erosivos. 
(D) danos em bens edificados. 
(E) geração de emprego e renda. 
 
 
02 Segundo a Resolução Conama nº 307/2003, 
é INCORRETO afirmar que: 
 
 

(A) áreas de destinação de resíduos são as 
áreas destinadas ao beneficiamento ou à 
disposição final desses. 

(B) reutilização é o processo de 
reaproveitamento de um resíduo, após ter 
sido submetido à transformação. 

(C) beneficiamento é o ato de submeter um 
resíduo às operações e/ou processos que 
tenham por objetivo dotá-los de condições 
que permitam que sejam utilizados como 
matéria-prima ou produtos. 

(D) geradores são pessoas físicas ou jurídicas, 
públicas ou privadas, responsáveis por 
atividades ou empreendimentos que gerem 
os resíduos definidos nessa Resolução. 

(E) transportadores são pessoas físicas ou 
jurídicas encarregadas da coleta e transporte 
dos resíduos entre as fontes geradoras e as 
áreas de destinação. 

 
03 O conhecimento do comportamento das 
raízes das árvores orienta a escolha de espécies 
que poderão ficar nas proximidades de 
canalizações e galerias com infraestrutura nas ruas, 
o que evita danos. As raízes que tendem a aflorar 
no solo, podendo levantar pisos que estiverem por 
perto, denominam-se raízes de copa: 
 
(A) horizontal. 
(B) cheia. 
(C) profunda. 
(D) vertical. 
(E) vazia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 Na ilustração esquemática abaixo, as 
tubulações de esgoto do banheiro, indicadas pelos 
números 1, 2 e 3 denominam-se, respectivamente, 
tubulação de: 

 

(A) ventilação, esgoto primário e esgoto secundário. 
(B) esgoto secundário, esgoto primário e ventilação. 
(C) ventilação, esgoto secundário e esgoto primário. 
(D) esgoto primário, esgoto secundário e ventilação. 
(E) esgoto secundário, ventilação e esgoto primário. 
 
05  De acordo com a NBR 9.050/2015, o trajeto 
contínuo devidamente protegido constituído por 
portas, corredores, antecâmaras, passagens 
externas, balcões, vestíbulos, escadas, rampas ou 
outros dispositivos de saída ou combinações 
destes, a ser percorrido pelo usuário em caso de 
sinistro de qualquer ponto da edificação, até atingir 
uma área segura, denomina-se: 
 

(A) rota acessível. 
(B) faixa de travessia. 
(C) rota de fuga. 
(D) trafic calm. 
(E) saída de emergência. 
 
06  A cobertura vegetal urbana melhora o 
conforto térmico em residências e, em geral, reduz 
a necessidade do uso de ventiladores e aparelhos 
de ar condicionado. Um exemplo de utilização 
desse tipo de cobertura tem sido a adoção do 
chamado “telhado verde”. A implantação desse tipo 
de telhado contribui para: 
 

(A) aumentar a poluição atmosférica em razão do 
desprendimento de CO2 (dióxido de carbono). 

(B) reduzir o conforto termoacústico. 
(C) tornar a edificação menos atraente em função da 

vegetação não permitir a visibilidade das 
fachadas. 

(D) desestabilizar a umidade relativa do ar no 
entorno para a formação de macroclima, 
melhorando a qualidade de vida no imóvel e na 
vizinhança. 

(E) combater o efeito conhecido como “ilha de 
calor”, ocorrido nos centros urbanos pela 
presença excessiva de estruturas de concreto. 

 
 

1 
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07  A ilustração abaixo representa um 
levantamento no qual o ponto escolhido para base 
das medidas de amarração tem visibilidade para 
todo o perímetro do que se está levantando, bem 
como os pontos principais, os quais se quer que 
apareça no levantamento. A esse levantamento 
denomina-se levantamento por: 

 
 
(A) traço hexagonal. 
(B) triangulação.  
(C) irradiação. 
(D) transferência. 
(E) traço poligonal. 
 
08  O elemento estrutural contínuo que acompanha 
a linha das paredes, as quais lhe transmitem as 
cargas por metro linear, denomina-se: 
 
(A) radier. 
(B) sapata corrida. 
(C) sapata associada. 
(D) bloco. 
(E) sapata isolada. 
 
 
09 Na composição de custos abaixo, “serviço de 
preparação de superfície para pintura”, cujo 
percentual adotado para os encargos sociais 
(desonerados) é de 55%, (não considerado o 
percentual do BDI), o custo total do serviço será de: 
 

Preparação de superfície para pintura un 

Emassamento de parede interna com 
massa corrida à base de PVA, com duas 
demãos, para pintura látex 

m
2
 

Material R$ 3,50 

Mão de Obra R$ 7,00 

Total 
R$ 

 

 
(A) R$ 10,50. 
(B) R$ 10,85. 
(C) R$ 12,43. 
(D) R$ 14,35. 
(E) R$ 16,27. 
 
 
 

10  Em relação ao capítulo II, da Lei 8.666/93 − Da 
Licitação, Seção IV, do procedimento e julgamento, 
em seu artigo 43, a Licitação será processada e 
julgada com observância dos procedimentos abaixo 
relacionados. Leia-os com atenção, considerando-os 
como V (verdadeiros) ou F (falsos). 
 
 

I Devolução dos envelopes abertos aos 
concorrentes habilitados, contendo as 
respectivas propostas, desde que não tenha 
havido recurso, ou após sua denegação. 

II Abertura dos envelopes contendo as propostas 
dos concorrentes inabilitados, desde que 
transcorrido o prazo com interposição de 
recurso, ou não tenha havido desistência 
expressa, ou após o julgamento dos recursos 
interpostos. 

III Verificação da conformidade de cada proposta 
com os requisitos do edital e, conforme o caso, 
com os preços concorrentes no mercado ou 
fixados por órgão oficial competente, ou ainda 
com os constantes do sistema de registro de 
preços, os quais deverão ser devidamente 
registrados na ata de julgamento, 
promovendo-se a desclassificação das 
propostas desconformes ou incompatíveis. 

IV Julgamento e classificação das propostas, de 
acordo com os critérios de avaliação 
constantes do edital. 

 
 

De cima para baixo, a sequência correta é: 
 
 

(A) F, F, V, V. 
(B) V, F, V, F. 
(C) F, V, V, V. 
(D) V, V, F, F. 
(E) F, F, F, V. 
 
 

11  Segundo GOMIDE, Tito Lívio Ferreira et alii, 
em relação às anomalias típicas de projetos que 
podem refletir na correta execução das obras, é 
INCORRETO afirmar que há: 
 
 

(A) erros ou diferenças de cotas, níveis e alturas 
indicadas em planta. 

(B) detalhamento inadequado dos projetos. 
(C) compatibilidade entre diferentes projetos. 
(D) especificação falha de materiais e 

componentes. 
(E) falta de detalhamento dos projetos. 
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12  Segundo YAZIGI, Walid, em A técnica de 
edificar, a empresa deve estabelecer procedimentos 
para implementação de ações preventivas, 
incluindo: 
 

(A) uso de fontes apropriadas para detectar, analisar 
e eliminar causas potenciais de não 
conformidades. 

(B) efetivo tratamento de reclamações dos clientes e 
de relatórios de não conformidades.  

(C) investigação das causas das não 
conformidades. 

(D) aplicação de controles para assegurar que a 
ação corretiva está sendo tomada e é efetiva. 

(E) determinação da ação corretiva necessária para 
eliminar as causas de não conformidade. 

 
13  Para efeito da Resolução Conama                 
nº 307/2003, os resíduos da construção civil, 
classificados como resíduos “classe C”, são 
aqueles: 
 

(A) que são reutilizáveis ou recicláveis como 
agregados, tais como tijolos, blocos e telhas. 

(B) resíduos perigosos oriundos do processo de 
construção, tais como tintas, solventes, óleos 
e outros, ou aqueles contaminados oriundos 
de demolições, reformas e reparos de 
clínicas radiológicas, instalações industriais e 
outros. 

(C) que são recicláveis para outras destinações, 
tais como plásticos, papelão/papel, metais, 
vidros, madeiras e outros. 

(D) para os quais não foram desenvolvidas 
tecnologias ou aplicações tecnicamente 
viáveis que permitam a sua 
reciclagem/recuperação, tais como produtos 
oriundos do gesso. 

(E) que são reutilizáveis ou recicláveis, oriundos 
de processo de fabricação e/ou demolição de 
peças pré-moldadas em concreto, produzidas 
nos canteiros de obras. 

 
14  “Um sistema de geração de energia elétrica a 
partir da luz solar se utiliza de células fotovoltaicas, 
convertendo a energia luminosa  em eletricidade a ser 
convenientemente aproveitada” (SOLARTRONIC, 2008) 
possui algumas vantagens fundamentais abaixo 
relacionadas, EXCETO: 
 

(A) ser silencioso. 
(B) permitir a diminuição da potência instalada 

mediante incorporação de células de 
dimensões maiores. 

(C) ser resistente a condições climáticas 
extremas (granizo, vento, temperatura e 
umidade). 

(D) não possuir partes mecânicas, não 
requerendo manutenção, exceto a limpeza 
dos módulos. 

(E) não produzir contaminação ambiental. 

15  Uma obra prevê um ganho de R$ 30.000,00, 
num contrato com preço de venda orçado em                   
R$ 400.000,00. A construtora irá desembolsar         
R$ 250.000,00 na obra. O valor correspondente ao 
lucro, e os percentuais correspondentes à 
lucratividade e à rentabilidade, respectivamente, 
serão de: 
 

(A) R$ 150.000,00; 7,5% e 12%. 
(B) R$ 40.000,00; 12% e 7,5%. 
(C) R$ 30.000,00; 17,5% e 12%. 
(D) R$ 40.000,00; 7,5% e 12,5%. 
(E) R$ 30.000,00; 7,5% e 12%. 

 
16  Nas bibliotecas ou centros de leitura, a 
largura livre nos corredores entre as estantes de 

livros deve ser no mínimo de:  
 
(A) 0,90 m. 
(B) 0,85 m. 
(C) 0,80 m. 
(D) 0,75 m. 
(E) 0,70 m. 
 
17  “Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações.” (Constituição Federal, 

1988 – Artigo 225).  
 
§ 1º - “Para assegurar a efetividade desse direito, 
incumbe ao Poder Público” as providências abaixo 
relacionadas, EXCETO: 
 
(A) preservar e restaurar os processos 

ecológicos essenciais e prover o manejo 
ecológico das espécies e ecossistemas. 

(B) exigir, na forma da lei, para instalação de 
obra ou atividade potencialmente causadora 
de significativa degradação do meio 
ambiente, estudo prévio de impacto 
ambiental, a que se dará publicidade. 

(C) controlar a produção, a comercialização e o 
emprego de técnicas, métodos e substâncias 
que comportem risco para a vida, a qualidade 
de vida e o meio ambiente. 

(D) definir, em todos os municípios, os lotes e 
áreas a serem protegidos, não permitindo a 
utilização desses sem autorização prévia das 
secretarias de meio ambiente e urbanismo. 

(E) promover a educação ambiental em todos os 
níveis de ensino e a conscientização pública 
para preservação do meio ambiente. 
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18  Em relação às Taxas de Leis Sociais e 
Riscos do Trabalho, os encargos sociais básicos 
englobam os itens relacionados abaixo, EXCETO: 
 
(A) Previdência Social (INSS). 
(B) FGTS. 
(C) férias indenizadas. 
(D) salário educação. 
(E) seguro contra acidentes do trabalho. 
 
19  Na ilustração abaixo, para evitar que a 
alvenaria trinque junto à viga, posicionada 
imediatamente acima desta, utiliza-se um recurso 
construtivo denominado: 
 

 
 

(A) empolamento. 
(B) acabamento. 
(C) sarrafeamento. 
(D) nivelamento. 
(E) encunhamento. 
 
20  Os calçadões são a criação ou transformação 
de ruas nos centros das cidades, onde desaparece 
a diferença “calçada x leito carroçável”. A ilustração 
esquemática abaixo mostra um exemplo dessa 
transformação. Os elementos apontados pelo 
número 1, nessa ilustração, denominam-se: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A) listras. 
(B) grelhas. 
(C) rachaduras. 
(D) faixas de pedestres. 
(E) pisos podotáteis. 
 

Parte II: Língua Portuguesa 
 

 

 
Leia o texto abaixo e responda às questões 
propostas. 
 

O Brasil é minha morada 
 
1 Permita-me que lhes confesse que o Brasil é 
a minha morada. O meu teto quente, a minha sopa 
fumegante. É casa da minha carne e do meu 
espírito. O alojamento provisório dos meus mortos. 
A caixa mágica e inexplicável onde se abrigam e se 
consomem os dias essenciais da minha vida. 
2 É a terra onde nascem as bananas da minha 
infância e as palavras do meu sempre precário 
vocabulário. Neste país conheci emoções 
revestidas de opulenta carnalidade que nem 
sempre transportavam no pescoço o sinete da 
advertência, justificativa lógica para sua existência.  
3  S e m  dúvida, o Brasil é o paraíso essencial 
da minha memória.  O  que a vida ali fez brotar 
com abundância, excedeu ao que eu sabia. Pois 
cada lembrança brasileira corresponde à memória 
do mundo, onde esteja o universo resguardado. 
Portanto, ao apresentar-me aqui como brasileira, 
automaticamente sou romana, sou egípcia, sou 
hebraica. Sou todas as civilizações que aportaram 
neste acampamento brasileiro. 
4 Nesta terra, onde plantando-se nascem a 
traição, a sordidez, a banalidade, também afloram a 
alegria, a ingenuidade, a esperança, a 
generosidade, atributos alimentados pelo feijão bem 
temperado, o arroz soltinho, o bolo de milho, o bife 
acebolado, e tantos outros anjos feitos com gema 
de ovo, que deita raízes no mundo árabe, no mundo 
luso. 
5 Deste país surgiram inesgotáveis sagas, 
narradores astutos, alegres mentirosos. Seres 
anônimos, heróis de si mesmos, poetas dos sonhos 
e do sarcasmo, senhores de máscaras venezianas, 
africanas, ora carnavalescas, ora mortuárias. 
Criaturas que, afinadas com a torpeza e as 
inquietudes do seu tempo, acomodam-se 
esplêndidas à sombra da mangueira só pelo prazer 
de dedilhar as cordas da guitarra e do coração. 
6 Neste litoral, que foi berço de heróis, de 
marinheiros, onde os saveiros da imaginação 
cruzavam as águas dos mares bravios em busca de 
peixes, de sereias e da proteção de Iemanjá, ali se 
instalaram civilizações feitas das sobras de outras 
tantas culturas. Cada qual fincando hábitos, 
expressões, loucas demências nos nossos peitos. 
7 Este Brasil que critico, examino, amo, do qual 
nasceu Machado de Assis, cujo determinismo 
falhou ao não prever a própria grandeza. Mas como 
poderia este mulato, este negro, este branco, esta 
alma miscigenada, sempre pessimista e feroz, 
acatar uma existência que contrariava regras, 
previsões, fatalidades? Como pôde ele, gênio das 
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Américas, abraçar o Brasil, ser sua face, soçobrar 
com ele e revivê-lo ao mesmo tempo? 
8 Fomos portugueses, espanhóis e 
holandeses, até sermos brasileiros. Uma grei de 
etnias ávidas e belas, atraída pelas aventuras 
terrestres e marítimas. Inventora, cada qual, de uma 
nação foragida da realidade mesquinha, uma 
espécie de ficção compatível com uma fábula que 
nos habilite a frequentar com desenvoltura o teatro 
da história. 
 

(PIÑON, Nélida. Aprendiz de Homero. Rio de Janeiro: Editora 
Record, 2008, p. 241-243, fragmento.) 
 
 

21 Ao discorrer sobre os muitos fatores que a 
tornam orgulhosa do Brasil, a enunciadora faz uso 
de inúmeros argumentos de fortes efeitos 
persuasivos. Dos fragmentos abaixo transcritos, 
aquele em que a linha de argumentação se 
desenvolveu com sentido opositivo é: 
 
(A) “Neste país conheci emoções revestidas de 

opulenta carnalidade que nem sempre 
transportavam no pescoço o sinete da 
advertência, justificativa lógica para sua 
existência.” (2º §) 

(B) “S e m  dúvida, o Brasil é o paraíso essencial 
da minha memória.  O  que a vida ali fez 
brotar com abundância, excedeu ao que eu 
sabia. Pois cada lembrança brasileira 
corresponde à memória do mundo, onde 
esteja o universo resguardado.” (3º §) 

(C) “Nesta terra, onde plantando-se nascem a 
traição, a sordidez, a banalidade, também 
afloram a alegria, a ingenuidade, a 
esperança, a generosidade, atributos 
alimentados pelo feijão bem temperado, o 
arroz soltinho, o bolo de milho, o bife 
acebolado”. (4º §) 

(D) “Neste litoral, que foi berço de heróis, de 
marinheiros, onde os saveiros da imaginação 
cruzavam as águas dos mares bravios em 
busca de peixes, de sereias e da proteção de 
Iemanjá, ali se instalaram civilizações feitas 
das sobras de outras tantas culturas.” (6º §) 

(E) “Uma grei de etnias ávidas e belas, atraída 
pelas aventuras terrestres e marítimas.” (8º §) 

 
 
22 A leitura correta do texto indica que o 
elemento de coesão textual destacado em cada 
fragmento abaixo está ERRONEAMENTE 
informado na opção: 
 
(A) “justificativa lógica para SUA existência.” (2º §) / 

“emoções revestidas de opulenta carnalidade”. 
(B) “O que a vida ALI fez brotar com abundância, 

excedeu ao que eu sabia.” (3º §) / “o Brasil é o 
paraíso essencial da minha memória.” 

(C) “Criaturas que, afinadas com a torpeza e as 
inquietudes do SEU tempo, acomodam-se 
esplêndidas à sombra da mangueira”. (5º §) / 
“Criaturas”. 

(D) “CUJO determinismo falhou ao não prever a 
própria grandeza.” (7º §) / “Este Brasil”. 

(E) “Como pôde ele, gênio das Américas, abraçar o 
Brasil, ser sua face, soçobrar com ele e             
revivê-LO ao mesmo tempo?” (7º §) / “o Brasil”. 

 
23 Dos fragmentos abaixo, aquele em que a 
conjunção coordenativa E, em destaque, está 
empregada em sentido distinto das demais é: 
 
(A) “É casa da minha carne E do meu espírito.”          

(1º §) 
(B) “É a terra onde nascem as bananas da minha 

infância E as palavras do meu sempre 
precário vocabulário.” (2º §)  

(C) “poetas dos sonhos E do sarcasmo”. (5º §) 
(D) “as cordas da guitarra E do coração.” (5º §) 
(E) “soçobrar com ele E revivê-lo ao mesmo  

tempo?” (7º §) 
 
24 “Este Brasil que critico, examino, amo, do 
qual nasceu Machado de Assis, CUJO 
determinismo falhou ao não prever a própria 
grandeza.” (7º §) 
 
Das alterações feitas na oração adjetiva iniciada 
pelo pronome relativo em destaque, aquela que 
está INADEQUADA às normas de regência, de 
acordo com o padrão culto da língua, é: 
 
(A) sobre cujo determinismo encontrou-se ao não 

prever a própria grandeza. 
(B) de cujo determinismo dependia ao não prever 

a própria grandeza. 
(C) para cujo determinismo contribuiu ao não 

prever a própria grandeza. 
(D) em cujo determinismo confiou ao não prever 

a própria grandeza. 
(E) a cujo determinismo esteve subordinado ao 

não prever a própria grandeza. 
 
 
25 “Portanto, ao apresentar-me aqui como 
brasileira, automaticamente sou romana, sou 
egípcia, sou hebraica.” (3º §) 
 
O período transcrito acima, em relação ao que lhe 
antecede no texto, exprime o sentido de: 
 
(A) adição. 
(B) conclusão. 
(C) explicação. 
(D) concessão. 
(E) conformidade. 
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26 “acomodam-se esplêndidas à sombra da 
mangueira”. (5º §) 
 

Das alterações feitas na redação do fragmento 
acima, está em DESACORDO com as normas de 
emprego do acento indicativo da crase a seguinte: 
 
(A) acomodam-se esplêndidas àquela sombra da 

mangueira. 
(B) acomodam-se esplêndidas às inúmeras 

sombras da mangueira. 
(C) acomodam-se esplêndidas à essa sombra da 

mangueira. 
(D) acomodam-se esplêndidas à minha sombra 

da mangueira. 
(E) acomodam-se esplêndidas às novas sombras 

da mangueira. 
 
27 “Deste país surgiram inesgotáveis SAGAS, 
narradores astutos, alegres mentirosos.” (5º §) 
 

“Uma GREI de etnias ávidas e belas, atraída pelas 
aventuras terrestres e marítimas.” (8º §) 
 

Com base na significação contextual dos vocábulos, 
a opção em que estão relacionados, 
respectivamente, os significados dos vocábulos em 
destaque nos fragmentos transcritos acima, é: 
 
(A) fábulas / região. 
(B) lendas / história. 
(C) nobrezas / clã. 
(D) narrativas / família. 
(E) boêmios / congregação. 
 
28  “Pois cada lembraNÇA brasileira corresponde 
à memória do mundo”. (3º §) 
 

“Criaturas que, afinadas com a torpEZA e as 
inquietudes do seu tempo”. (5º §) 
 

São sinônimos, respectivamente, dos sufixos em 
destaque nos vocábulos acima os sufixos 
empregados na formação das palavras: 
 

(A) traição e banalidade. 
(B) advertência e mortuárias. 
(C) fumegante e alojamento. 
(D) sordidez e inquietudes. 
(E) alegria e brasileira. 
 
29 Abaixo, foram transcritos trechos do texto e, 
ao lado, eles foram reescritos. A opção em que, ao 
se reescrever o trecho, houve alteração do sentido 
original é:  
 
(A) “Permita-me que lhes confesse que o Brasil é 

a minha morada.” (1º §) / Permita-me 
confessar-lhes ser o Brasil a minha morada. 

(B) “Portanto, ao apresentar-me aqui como 
brasileira, automaticamente sou romana”.    
(3º §) / Portanto, a despeito de apresentar-me 

aqui como brasileira, automaticamente sou 
romana. 

(C) “Criaturas que, afinadas com a torpeza e as 
inquietudes do seu tempo, acomodam-se 
esplêndidas à sombra da mangueira”. (5º §) / 
Criaturas que, visto estarem afinadas com a 
torpeza e as inquietudes do seu tempo, 
acomodam-se esplêndidas à sombra da 
mangueira. 

(D) “Fomos portugueses, espanhóis e 
holandeses, até sermos brasileiros.” (8º §) / 
Fomos portugueses, espanhóis e 
holandeses, até que fôssemos brasileiros. 

(E) “Uma grei de etnias ávidas e belas, atraída 
pelas aventuras terrestres e marítimas.” (8º §) 
/ Uma grei de etnias ávidas e belas, que as 
aventuras terrestres e marítimas atraíram. 

 
 
30 “Deste país surgiram inesgotáveis sagas, 
narradores astutos, alegres mentirosos. Seres 
anônimos, heróis de si mesmos, poetas dos sonhos 
e do sarcasmo, senhores de máscaras venezianas, 
africanas, ora carnavalescas, ora mortuárias.” (5º §) 
 

Entre os dois períodos do fragmento transcrito 
acima, a coesão textual se estabelece pelo fato de 
o 2º período estar para o 1º na função de: 
 
(A) predicado. 
(B) objeto direto. 
(C) sujeito. 
(D) predicativo. 
(E) aposto. 
 
 
 
Parte III: Lei Orgânica do Município de Niterói 
 
 
31 Os vereadores são invioláveis por suas 
opiniões, palavras e votos:  
 
(A) na circunscrição do Estado. 
(B) no âmbito da Câmara Municipal. 
(C) na circunscrição do Município. 
(D) em qualquer parte do território nacional, 

independentemente de estar em missão ou 
não. 

(E) em missão legislativa, em qualquer parte do 
território nacional.  
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32  De acordo com a Lei Orgânica do Município 
de Niterói, as entidades dotadas de personalidade 
jurídica que compõem a Administração Indireta do 
Município se classificam em: 
 
(A) autarquias, entidades dotadas de personalidade 

jurídica de direito privado, com patrimônio e 
capital do Município, criadas por lei para 
exploração de atividades econômicas que o 
Município seja levado a exercer, por força de 
contingência ou conveniência administrativa, 
podendo revestir-se de qualquer das formas 
admitidas em direito. 

(B) subprefeituras, entidades dotadas de 
personalidade jurídica de direito público, 
decorrentes de descentralização administrativa, 
para assumir competência de gestão da 
Prefeitura nas regiões administrativas. 

(C) empresas públicas, entidades dotadas de 
personalidade jurídica de direito privado, criadas 
por lei, para exploração de atividades 
econômicas, sob a forma de sociedades 
anônimas, cujas ações, com direito a voto, 
pertençam, em sua maioria, ao Município ou a 
entidade da administração indireta. 

(D) sociedades de economia mista, serviços 
autônomos, criados por lei, com personalidade 
jurídica, patrimônio e receita própria, para 
executar atividades típicas da administração 
pública que requeiram, para seu melhor 
funcionamento, gestão administrativa e 
financeira descentralizada. 

(E) fundações públicas, entidades dotadas de 
personalidade jurídica de direito privado, criadas 
em virtude de autorização legislativa, para o 
desenvolvimento de atividades que não exijam 
execução por órgão ou entidades de direito 
público, com autonomia administrativa, 
patrimônio próprio, gerido pelos respectivos 
órgãos de direção, e funcionamento custeado 
por recursos do Município e outras fontes, para 
atender às necessidades municipais no campo 
da assistência e atividades de lazer, esporte, 
cultura, educação e saúde. 

 
33  Com relação ao afastamento dos profissionais 
de educação, dispõe a Lei Orgânica do Município de 
Niterói que estes podem ser afastados: 
 
(A) livremente. 
(B) por licença sindical ou para exercício de 

cargo em comissão, ficando vedado o 
aproveitamento de pessoal de magistério em 
serviços burocráticos ou administrativos do 
Município. 

(C) em regra, somente por licença sindical. 
(D) em regra, somente para exercício de cargo 

em comissão. 
(E) para exercício de cargo em comissão, com 

exceção do pessoal de magistério. 

34  Acerca das atribuições e proibições do 
Município de Niterói, de acordo com a Lei Orgânica 
do Município de Niterói, é correto afirmar que: 
 

(A) ao Município é vedado se recusar a dar fé a 
documentos públicos. 

(B) ao Município é permitido outorgar isenções e 
anistias fiscais, independentemente de 
autorização legislativa. 

(C) compete ao Município, em conjunto com a 
União e o Estado, disciplinar os serviços e 
horários de carga e descarga e determinar os 
veículos que podem circular em cada tipo de 
via pública municipal. 

(D) é vedado ao Município regulamentar o 
serviço de carros de aluguel, inclusive com o 
uso de taxímetro. 

(E) compete privativamente ao Município impedir 
a evasão, a destruição e a descaracterização 
de obras de arte e de outros bens de valor 
histórico, artístico ou cultural, no âmbito de 
sua circunscrição municipal. 

 

35  A autorização de realização de empréstimos, 
operação ou acordo de qualquer natureza, de 
interesse do Município, é de competência: 
 

(A) privativa da Câmara Municipal. 
(B) privativa do Prefeito Municipal.  
(C) da Câmara Municipal, com sanção do Prefeito. 
(D) do Prefeito Municipal, com aprovação da 

Câmara Municipal.  
(E) conjunta, do Prefeito e da Câmara Municipal.  
 

36  Em eleições para o Prefeito do Município de 
Niterói, antes do segundo turno, o candidato mais 
votado, Euclides da Cunha, acabou por se tornar 
inelegível, não podendo mais concorrer com Manuel 
Bandeira, segundo colocado. Ao analisar a quantidade 
de votos aos demais candidatos, verificou-se ter havido 
empate entre os candidatos Marcos Taffel e Machado 
Borba, que obtiveram o mesmo número de votos, 
ficando ambos em terceiro lugar. Marcos Taffel tem    
60 anos, e Machado Borba, 57 anos. Na hipótese, a 
solução dada pela Lei Orgânica do Município é: 
 

(A) refazer o primeiro turno, com todos os 
candidatos. 

(B) permitir que o vice da chapa de Euclides da 
Cunha possa concorrer no lugar do candidato 
afastado, tendo o partido prazo de dois dias para 
recompor a chapa. 

(C) permitir que o segundo turno se realize com 
Marcos Taffel, Machado Borba e Manuel 
Bandeira. 

(D) realizar o segundo turno entre Manuel Bandeira 
e Marcos Taffel, por ser este mais idoso que 
Machado Borba. 

(E) realizar o segundo turno entre Manuel Bandeira 
e Machado Borba, por ser este mais novo que 
Marcos Taffel. 
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37  Acerca das disposições sobre a 
Administração Pública na Lei Orgânica de Niterói, 
analise as seguintes afirmativas. 
 

I É vedada a fixação de limite máximo de idade 
para candidatos a concurso público no Município. 

II É obrigatória a participação do Sindicato dos 
Funcionários Municipais nas negociações 
coletivas de trabalho. 

III É vedada à nomeação ou designação para 
qualquer cargo, emprego ou função pública de 
livre nomeação e exoneração na Administração 
Pública Municipal de Niterói, Direta e Indireta, 
Autárquica ou Fundacional dos Poderes 
Executivo e Legislativo, de quem seja inelegível 
em razão de condenação decorrente de ato ilícito, 
nos termos da Legislação Federal, Lei 
Complementar nº 135/2010. 

 

Das afirmativas acima: 
 

(A) apenas I e III estão corretas. 
(B) apenas II está correta. 
(C) todas estão corretas. 
(D) apenas I e II estão corretas. 
(E) apenas III está correta. 
 

38  Será realizado censo escolar, de acordo com 
a Lei Orgânica do Município de Niterói, a cada: 
 
(A) dois anos. 
(B) três anos. 
(C) quatro anos. 
(D) cinco anos. 
(E) dez anos. 
 

39  O Município de Niterói pretende celebrar 
convênio com o Governo do Estado do Rio de Janeiro 
e a União, para gestão de escolas profissionalizantes 
no Município, em especial nas áreas de turismo, 
eletrotécnica e mecânica naval, com cessão de 
profissionais do magistério do Estado e da União, para 
assumirem as escolas, sendo que os profissionais 
seriam incorporados ao serviço público municipal. 
Considerando a hipótese em tela, é correto afirmar que 
o convênio: 
 
(A) poderá ser celebrado, independente de 

autorização legislativa. 
(B) poderá ser celebrado, com autorização prévia da 

Câmara Municipal. 
(C) não poderá ser celebrado, pois a Lei Orgânica 

do Município de Niterói, proíbe quaisquer 
espécies de convênios entre o Município de 
Niterói e outros entes da Federação. 

(D) não poderá ser celebrado, pois embora a Lei 
Orgânica do Município de Niterói, permita a 
celebração de convênios, é vedado ao Poder 
Público Municipal estabelecer vínculo 
empregatício com o pessoal do magistério 

integrante de outras redes de ensino, por força 
de algum convênio. 

(E) só poderá ser celebrado com o Governo do 
Estado, pois a Lei Orgânica do Município de 
Niterói, veda a celebração de convênios dessa 
natureza com a União. 

 
40  Acerca das disposições sobre educação, 
presentes na Lei Orgânica do Município de Niterói, 
é INCORRETO afirmar que: 
 
(A) é vetado ao Município qualquer tipo de 

convênio com a iniciativa privada, visando à 
concessão de bolsa de estudo. 

(B) é facultativa no currículo pré-escolar a 
atividade de Educação Física, na rede 
municipal de ensino. 

(C) a instituição de ensino religioso, como 
disciplina dos horários normais das escolas 
municipais, será administrada com matrícula 
facultativa e ministrada por professores do 
próprio quadro do magistério Municipal, 
garantindo o seu caráter ecumênico, e 
garantia de atividade alternativa aos alunos 
não matriculados para ensino religioso. 

(D) fica garantida a adaptação dos prédios 
escolares a fim de permitir o livre trânsito dos 
portadores de deficiência. 

(E) não será permitida, a qualquer título, a 
instituição de taxas escolares ou qualquer 
espécie de cobrança ao aluno, no âmbito da 
escola, pelo fornecimento de material didático 
escolar, transporte, alimentação ou 
assistência à saúde. 

 
 
 
Parte IV: Estatuto dos Funcionários Públicos 
Municipais de Niterói 
 
 
 
41  De acordo com o Estatuto dos Funcionários 
Públicos Municipais de Niterói, o retorno de 
funcionário demitido ao serviço público municipal, 
com ressarcimento do vencimento, direitos e 
vantagens atinentes ao cargo, denomina-se: 
 
(A) acesso. 
(B) promoção. 
(C) reintegração. 
(D) transferência.  
(E) readaptação.  
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42  Sobre o afastamento do servidor para estudo 
no exterior ou em outro local do território nacional, é 
correto afirmar que: 
 

(A) o afastamento se dará sem percepção de 
vencimento se houver bolsa concedida por 
entidade ao governo municipal e o 
afastamento se der no interesse da 
Administração, reconhecido pelo Prefeito.  

(B) o cônjuge do servidor bolsista afastado, se 
também servidor municipal, será autorizado a 
acompanhá-lo, com direito à percepção dos 
vencimentos e vantagens recebidos. 

(C) o servidor afastado deverá apresentar 
relatório circunstanciado dos estudos ou 
atividades desenvolvidos, dentro de sessenta 
dias do término do afastamento. 

(D) se houver acumulação de cargos, o servidor 
será afastado do segundo cargo sem 
vencimentos e com interrupção da contagem 
de tempo de serviço, na hipótese de a bolsa 
ser concedida pela entidade ao Governo 
Municipal e houver interesse para a 
Administração, e o afastamento for inferior a 
doze meses. 

(E) o servidor afastado com percebimento dos 
seus vencimentos e vantagens será obrigado 
a restituir o que percebeu durante o 
afastamento, se for demitido, exonerado ou 
licenciado para assuntos particulares nos três 
anos subsequentes ao término da bolsa. 

 
43  De acordo com o Estatuto dos Funcionários 
Públicos Municipais de Niterói, o adicional por 
tempo de serviço:  
 

(A) não servirá como base de cálculo para 
futuros adicionais ou aumentos.  

(B) servirá como base de cálculo para futuros 
adicionais ou aumentos. 

(C) servirá de base de cálculo para futuros 
adicionais, mas não para novos aumentos. 

(D) servirá de base de cálculo para novos 
aumentos, mas não para futuros adicionais.  

(E) servirá como base de cálculo proporcional 
para futuros adicionais ou aumentos.  

 
44  O pedido de reconsideração e o recurso, 
quando cabíveis, interrompem a prescrição até: 
 

(A) três vezes. 

(B) duas vezes. 

(C) cinco vezes. 

(D) quatro vezes. 

(E) uma vez. 
 
 
 

45  Alzenir prestou serviços em órgão estadual 
ao mesmo tempo em que prestou serviço em órgão 
do Município. De acordo com o Estatuto dos 
Funcionários Públicos do Município de Niterói, a 
acumulação do tempo de serviço no mesmo ente: 
 

(A) é possível em qualquer hipótese.  

(B) não é possível.  

(C) é possível, desde que haja correlação de 
matérias. 

(D) é possível, desde que haja compatibilidade 
de horários. 

(E) não é possível, porque a acumulação de 
tempo de serviço só é possível entre dois 
entes federativos de mesmo escalão.  

 
46  O salário-família: 
 

(A) será sujeito a imposto ou taxa e servirá de 
base para qualquer contribuição de finalidade 
assistencial. 

(B) não será sujeito a qualquer imposto ou taxa, 
nem servirá de base para qualquer 
contribuição, ainda que de finalidade 
assistencial. 

(C) será sujeito a imposto ou taxa, mas não 
servirá de base para contribuição de 
finalidade assistencial. 

(D) será parcialmente sujeito a imposto ou taxa e, 
também parcialmente, servirá de base para 
contribuição de finalidade assistencial. 

(E) será facultativamente sujeito a imposto ou 
taxa e, também facultativamente, servirá de 
base para contribuição de finalidade 
assistencial.   

 
 
47  Acerca da promoção, considere as 
afirmativas seguintes. 
 

I As promoções serão obrigatoriamente 
realizadas de doze em doze meses, sempre 
no dia consagrado ao funcionário, desde que 
verificada a existência de vaga, na forma da 
regulamentação própria. 

II O funcionário em exercício de mandato eletivo 
federal, estadual ou municipal pode ser 
promovido por antiguidade e por merecimento. 

III Na promoção dos ocupantes dos cargos de 
classe inicial de série de classes, o primeiro 
desempate se determinará pela classificação 
obtida em concurso. 

 

Das afirmativas acima: 
 

(A) apenas I está correta. 
(B) apenas III está correta. 
(C) todas estão corretas. 
(D) apenas I e II estão corretas. 
(E) apenas I e III estão corretas.  
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48  São hipóteses de afastamento consideradas 
como tempo de serviço efetivo os afastamentos em 
virtude de: 
 

(A) férias; moléstia devidamente comprovada na 
forma regulamentar por cinco dias; período 
de afastamento compulsório, determinado 
pela autoridade sanitária. 

(B) recolhimento à prisão, se absolvido ou 
reabilitado, ao final; luto por falecimento de 
enteado, por até cinco dias; casamento, por 
até sete dias. 

(C) licença para tratamento de saúde; licença a 
funcionário acidentado em serviço; mandato 
legislativo, ou executivo federal ou estadual. 

(D) candidatura a cargo eletivo, do registro de 
candidatura ao dia seguinte ao da eleição; 
casamento por até cinco dias; exercício de 
mandato de Prefeito. 

(E) licença à gestante; convocação para o 
serviço militar; luto por falecimento de 
cônjuge, por cinco dias. 

 
49  De acordo com o Estatuto dos Funcionários 
Públicos Municipais de Niterói, o servidor, em cada 
período de cinco anos, pode tirar licença para 
tratamento de doença em pessoa da família por, no 
máximo: 
 
(A) dois anos, seguidos ou intercalados. 
(B) um ano, seguido ou intercalado. 
(C) seis meses, seguidos ou intercalados. 
(D) três anos, seguidos ou intercalados. 
(E) dezoito meses, seguidos ou intercalados. 
 
50  André, servidor público da Secretaria de 
Educação, não se conforma por ter sido preterido 
em promoção por Márcia, que acabou por se tornar 
sua chefe. Um dia, ao ser repreendido verbalmente 
pela mesma, dentro da repartição, começa a 
ofendê-la, aduzindo que não aceita ser mandado 
por mulher, e insinuando que Márcia teria se valido 
de meios escusos para garantir sua promoção. 
Márcia o adverte, argumentando que esse 
comportamento é passível de penalidade. André, 
então, destemperado, lhe desfere violento tapa no 
rosto, fazendo-a cair. André somente para com a 
agressão após ser contido por outros colegas de 
trabalho, e continua ofendendo Márcia verbalmente, 
com inúmeras ofensas de baixo calão. 
Considerando o comportamento de André, este 
deve ser punido, de acordo com o Estatuto dos 
Funcionários Públicos Municipais de Niterói, com a 
pena de: 
 
(A) suspensão. 
(B) advertência. 
(C) destituição de função. 
(D) cassação de aposentadoria. 
(E) demissão. 
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