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LIBERDADE 

 
Deve existir nos homens um sentimento 

profundo que corresponde a essa palavra 
LIBERDADE, pois sobre ela se têm escrito poemas 
e hinos, a ela se têm levantado estátuas e 
monumentos, por ela se tem até morrido com 
alegria e felicidade. 

Diz-se que o homem nasceu livre, que a 
liberdade de cada um acaba onde começa a 
liberdade de outrem; que onde não há liberdade 
não há pátria; que a morte é preferível à falta de 
liberdade; que renunciar à liberdade é renunciar à 
própria condição humana; que a liberdade é o maior 
bem do mundo; que a liberdade é o oposto à 
fatalidade e à escravidão; nossos bisavós gritavam 
"Liberdade, Igualdade e Fraternidade! "; nossos 
avós cantaram: "Ou ficar a Pátria livre/ ou morrer 
pelo Brasil!"; nossos pais pediam: "Liberdade! 
Liberdade/ abre as asas sobre nós", e nós 
recordamos todos os dias que "o sol da liberdade 
em raios fúlgidos/ brilhou no céu da Pátria..." em 
certo instante. 

Somos, pois, criaturas nutridas de liberdade 
há muito tempo, com disposições de cantá-la, amá-
la, combater e certamente morrer por ela. 
Ser livre como diria o famoso conselheiro, é não ser 
escravo; é agir segundo a nossa cabeça e o nosso 
coração, mesmo tendo de partir esse coração e 
essa cabeça para encontrar um caminho... Enfim, 
ser livre é ser responsável, é repudiar a condição de 
autômato e de teleguiado, é proclamar o triunfo 
luminoso do espírito. (Suponho que seja isso.)  

Ser livre é ir mais além: é buscar outro 
espaço, outras dimensões, é ampliar a órbita da 
vida. É não estar acorrentado. É não viver 
obrigatoriamente entre quatro paredes. 
Por isso, os meninos atiram pedras e soltam 
papagaios. A pedra inocentemente vai até onde o 
sonho das crianças deseja ir. (Às vezes, é certo, 
quebra alguma coisa, no seu percurso...)  

Os papagaios vão pelos ares até onde os 
meninos de outrora (muito de outrora!...) não 
acreditavam que se pudesse chegar tão 
simplesmente, com um fio de linha e um pouco de 
vento! 

Acontece, porém, que um menino, para 
empinar um papagaio, esqueceu-se da fatalidade 
dos fios elétricos e perdeu a vida. 

E os loucos que sonharam sair de seus 
pavilhões, usando a fórmula do incêndio para 
chegarem à liberdade, morreram queimados, com o 
mapa da liberdade nas mãos! 

São essas coisas tristes que contornam 
sombriamente aquele sentimento luminoso da 
LIBERDADE. Para alcançá-la estamos todos os 
dias expostos à morte. E os tímidos preferem ficar 
onde estão, preferem mesmo prender melhor suas 
correntes e não pensar em assunto tão ingrato. 

Mas os sonhadores vão para a frente, 
soltando seus papagaios, morrendo nos seus 
incêndios, como as crianças e os loucos. E 

cantando aqueles hinos, que falam de asas, de 
raios fúlgidos linguagem de seus antepassados, 
estranha linguagem humana, nestes andaimes dos 
construtores de Babel... 

(MEIRELES, Cecília. Escolha o seu sonho: 
Crônicas) 

 
Responda as questões de 01 a 05, conforme o 
texto. 
 
01. O texto afirma que: 
A) A escravidão depende das escolhas das 

pessoas. 
B) A liberdade de um acaba onde começa a 

liberdade do outro. 
C) As criaturas combatem a liberdade com 

entusiasmo juvenil. 
D) Os sentimentos sombrios deslumbram a 

liberdade. 
E) Não podemos manifestar a nossa liberdade, em 

nenhum aspecto. 
 

02. O resultado de ser livre é: 
A) Ampliar a órbita da vida. 
B) Cantar a liberdade como nossos avós. 
C) Viver sem sonhar. 
D) Viver sem qualquer obrigação. 
E) Fazer o que se bem tem vontade. 

 
03. A liberdade é tão fundamental ao homem que: 
A) Certamente se prefere a morte à liberdade. 
B) Com liberdade tudo se consegue na vida. 
C) Onde não há liberdade não há pátria. 
D) Sem liberdade não se constrói coisa alguma. 
E) Toda liberdade tem de ser irrestrita. 
 
04. No segundo parágrafo do texto, entende-se que 
a Liberdade é: 
A) A inspiração para cantos antigos e modernos. 
B) O bem mais precioso do homem. 
C) Um bem esquecido por nossos parentes. 
D) Uma luta que, às vezes, vale a pena travar. 
E) Apenas um sonho irrealizável para todos. 

 
05. A questão central tratada no texto é: 
A) A emoção dos antepassados. 
B) A felicidade das pessoas 
C) A liberdade humana. 
D) O combate à escravidão. 
E) O desejo da libertinagem que tudo permite. 
 
06. Em relação à divisão silábica, marque a 
sequência correta. 
A) Me-ios; a-bsur-da-men-te; es-pé-cie; as-pe-

ctos;co-rrup-tos; i-de-ia; as-sim; 
B) Ab-sur-da-men-te; ne-ce-ssá-ri-o; as-pec-tos; ca-

rá-ter; i-de-ia;as-sim; 
C) I-dei-a; cor-rup-tos; di-fí-ceis; ab-sur-da-men-te; 

ne-ces-sá-rio; es-pé-cie; 
D) Insa-tis-fa-ção; a-bsur-da-men-te; as-pe-ctos; 

mei-os; si-tua-ção; as-sim; 
E) Es-pé-ci-e; in-as-tis-fa-ção; a-pro-pria; ma-i-o-

res; ab-sur-da-men-te. 
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07. Com o uso do verbo preferir, é correta a 
regência verbal em: 
A) Meu irmão prefere peixe à carne cozida. 
B) É preferível ler do que assistir a jogos na 

televisão. 
C) Marília prefere mais carne assada do que a 

peixe. 
D) Marília prefere mais carne assada à peixe. 
E) Prefiro que chova, todos os dias do que enfrentar 

tanto calor. 
 

08. Quanto à análise morfossintática dos termos, 
assinale a alternativa correta. 
A) Poemas e hinos – 1º parágrafo: substantivo/ 

sujeito. 
B) Livre – 2º parágrafo: adjetivo/adjunto adnominal; 
C) Paredes – 4º parágrafo: locução adverbial/ 

adjunto adverbial de modo. 
D) Conselheiro – 3º parágrafo: adjetivo/objeto 

direto. 
E) Tão – 8º parágrafo: adjetivo/adjunto adverbial. 
 
09. Quanto à classificação das orações, é correto 
afirmar: 
...que o homem nasceu livre – 2º parágrafo; 
...somos, pois, criaturas nutridas de liberdade há 
muito tempo – 3º parágrafo são: 
A) Orações subordinadas adverbiais de tempo e de 

causa. 
B) Orações coordenadas sindéticas aditiva e 

explicativa. 
C) Oração subordinada substantiva objetiva direta e 

oração coordenada sindética explicativa. 
D) Oração subordinada substantiva subjetiva e 

oração coordenada sindética conclusiva. 
E) Orações subordinadas substantivas predicativa e 

objetiva direta. 
 

10. No último parágrafo do texto, é correto afirmar 
que: 
A) As palavras sonhadores e loucos são dois 

adjetivos uniformes. 
B) As formas verbais soltando, morrendo e 

cantando são formas verbais no particípio. 
C) A oração... que falam de asas, inicia-se por uma 

conjunção integrante. 
D) As palavras sonhadores e loucos são dois 

adjetivos substantivados. 
E) As palavras: mas, os, seus, dos – são 

monossílabos átonos. 
 
11. As formas verbais “abre – 2º parágrafo e 
chegarem”, no 7º parágrafo são: 
A) Verbos regulares, o 1º está na 3ª pessoa do 

singular do presente do indicativo e 2ºestá no 
futuro do presente; 

B) O 1º é regular, na 2ª pessoa do singular do 
imperativo afirmativo e o 2º está no futuro do 
subjuntivo; 

C) Verbos irregulares, o 1º está na 2ª pessoa do 
presente do indicativo e o 2º, no presente do 
subjuntivo; 

D) O 1º é irregular e o 2º é regular, ambos da 
mesma conjugação, no presente do indicativo; 

E) Os dois são regulares de conjugações diferentes, 
no futuro do subjuntivo. 

 
12. Encontramos no texto: 
I.  Um objeto direto “Sentimento” – 1º parágrafo; 
II. Um verbo intransitivo “Nasceu” – no 2º parágrafo; 
III. Uma oração subordinada substantiva objetiva 

direta “que se pudesse chegar tão facilmente” – 
no 5º parágrafo.  

 
Quanto à classificação, é correto afirmar: 
A) Somente a I está correta. 
B) A I e a II estão corretas. 
C) A I, a II e a III estão corretas. 
D) Nenhuma está correta. 
E) Todas estão corretas. 
 
13. Está correta a regra de acentuação em: 
A) Tão e Só. 
B) Porém e amá-la. 
C) Pátria e espírito. 
D) Própria e fúlgidos. 
E) Não se acentuam mais as palavras proparoxí-

tonas. 
 

14. A primeira oração do texto classifica-se como: 
A) Oração Subordinada Principal. 
B) Oração Coordenada Sindética. 
C) Oração Principal. 
D) Oração Coordenada Assindética. 
E) Oração Subordinada Adverbial Final. 

 
15. Assinale a alternativa, cuja correlação entre os 
tempos verbais esteja correta. 
A) Se a gente for, certamente, avisamos à turma. 
B) Se Carlinhos escrevesse mais rápido, não se 

atrasava tanto. 
C) Entra, Flávia, mas não fechas a porta. 
D) Quando você vim, por favor, avisa-nos. 
E) Tudo dará certo, se todos se impuserem quanto 

ao horário. 
 
16. Assinale a alternativa em que todos os 
Municípios são limítrofes com o Município de 
Quixadá: 
A) Banabuiú, Ibaretama, Capistrano e Canindé. 
B) Ibaretama, Quixeramobim, Choró e Banabuiú. 
C) Quixeramobim, Jaguaretama, Russas e Ibareta-

ma. 
D) Canindé, Milhã, Ibaretama e Quixeramobim. 
E) Choró, Banabuiú, Caridade e Ibaretama. 
 
17. Assinale a alternativa correta: 
A) É logradouro público oficial do Município de 

Quixadá o Museu Jacinto de Sousa. 
B) O (a) Padroeiro (a) do Município de Quixadá é 

Nossa Senhora Aparecida. 
C) Riacho dos Macacos é Distrito pertencente ao 

Município de Quixadá. 

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YWFmNzoyYWQw:U2F0LCAyMCBNYXIgMjAyMSAxNDowMTo1NCAtMDMwMA==

 3 

D) Mosteiro de Nossa Senhora de Guadalupe faz 
parte da arquitetura antiga do Município de 
Quixadá. 

E) Gruta do Estevão é um atrativo natural do 
Município de Quixadá. 

 
18. Com relação ao Município de Quixadá, segundo 
dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, marque a alternativa correta: 
A) A Pedra do Bode é um atrativo natural do 

Município de Quixadá. 
B) Flávio de Queiroz é Distrito pertencente ao 

Município de Quixadá. 
C) É logradouro público oficial do Município de 

Quixadá o Teatro Henrique Façanha. 
D) A Capela de Nossa Senhora da Anunciação faz 

parte da arquitetura antiga do Município de 
Quixadá. 

E) O (a) Padroeiro (a) do Município de Quixadá é a 
Sagrada Família. 

 
19. Sobre o Município de Quixadá, é correto 
afirmar: 
A) A Pedra do Frade é um atrativo natural do 

Município de Quixadá. 
B) Várzea do Boi é Distrito pertencente ao 

Município de Quixadá. 
C) É logradouro público oficial do Município de 

Quixadá o Teatro Marcelo Duarte. 
D) O Mosteiro da Santa Cruz faz parte da 

arquitetura antiga do Município de Quixadá. 
E) O (a) Padroeiro (a) do Município de Quixadá é 

Santa Rita. 
 
20. Em relação ao Município de Quixadá, marque a 
alternativa correta: 
A) Serra dos Macacos e Morro do Urubu são 

acidentes geográficos do Município de Quixadá. 
B) Jardim Iracema, Itaoca e Serrinha são bairros do 

Município de Quixadá. 
C) Pertence a Mesorregião do Sertão do Cariri. 
D) O Município de maior extensão territorial, 

limítrofe com o Município de Quixadá é o 
Município de Ibaretama.  

E) O Município de Quixadá foi desmembrado do 
Município de Banabuiú. 

 
21. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, em relação ao Município de 
Quixadá, é INCORRETO afirmar: 
A) Pelo ato de 13 de julho de 1899, é criado o 

Distrito de Serra de Santo Estevão e anexado ao 
Município de Quixadá. 

B) Pelo ato de 23 de setembro de 1903, é criado o 
Distrito de Serra Azul e anexado ao Município de 
Quixadá. 

C) Em divisão administrativa, referente ao ano de 
1911, o Município aparece constituído de 4 
Distritos: Quixadá, Serra Azul, Serra de Santo 
Estevão e São Francisco da Califórnia. 

D) Pelo ato de 07 de outubro de 1914, é criado o 
Distrito de Tapuiará e anexado ao Município de 
Quixadá. 

E) Nos quadros do Recenseamento Geral de 01 de 
outubro de 1950, o Município aparece 
constituído de 6 Distritos: Quixadá, Serra de 
Santo Estevão, Várzea Grande, Serra Azul, 
Tapuiará e Califórnia, ex-São Francisco da 
Califórnia. 

 
22. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, em relação ao Município de 
Quixadá, é INCORRETO afirmar: 
A) Pelo Decreto Estadual nº 448, de 20 de 

dezembro de 1938, o Distrito de Serra Azul 
passou a denominar-se São Luís, Barra do Sitiá 
a denominar-se Barra, Serra de Estevão a 
denominar-se Estevão, Boa Água a denominar-
se Água Boa e Floriano Peixoto a denominar-se 
Floriano. 

B) Pelo Decreto-Lei Estadual nº 1.114, de 30 de 
dezembro de 1943, o Distrito de Junco passou a 
denominar-se Muxiopó, Laranjeiras a 
denominar-se Banabuiu, São Luís a denominar-
se Ibaretama, Floriano a denominar-se Juatama 
e Água Boa a denominar-se Rinaré. 

C) No quadro fixado para vigorar no período de 
1939-1943, o Município é constituído de 12 
Distritos: Quixadá, Barra, ex-Barra do Sitiá, Água 
Boa,ex-Boa Água, Caiçarinha, Choró, 
Estevão,ex-Serra do Estevão, Custódio, 
Floriano, ex-Floriano Peixoto, Laranjeiras, Junco, 
São Luis,ex-Serra Azul e Tapuiará. 

D) Em divisão territorial, datada de 01 de julho de 
1950, o Município aparece constituído de 12 
Distritos: Quixadá, Banabuiú (ex-Laranjeiras), 
Caiçarinha, Choró, Custódio, Estevão, Ibaretama 
(ex-Floriano), Muxiopó (ex-Junco), Rinaré (ex-
Boa Água), Sitiá (ex-Barra do Sitiá) e Tapuiará. 

E) Pela Lei Estadual nº 914, de 19 de abril de 1938, 
o Distrito de Cacimba Nova, passou a 
denominar-se Dom Maurício. 

 
23. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, em relação ao Município de 
Quixadá, é INCORRETO afirmar: 
A) Pela Lei Estadual nº 6.653, de 14 de outubro de 

1963, desmembra do Município de Quixadá o 
Distrito de Ibaretama, elevado à categoria de 
Município. 

B) Em divisão territorial, datada de 31 de dezembro 
de 1963, o Município é constituído de 4 Distritos: 
Quixadá, Custódio, Juatama e Tapuiará. 

C) Pela Lei Estadual nº 8.339, de 14 de dezembro 
de 1965, o Município de Quixadá adquiriu os 
extintos Municípios e Distritos de Banabuiú, 
Caiçarinha, Choró, Daniel Queiroz, Dom 
Maurício, Ibaretama, Rinaré, Sitíá (como simples 
Distrito). 

D) Pela Lei Estadual nº 5.432, de 18 de outubro de 
1946, é criado o Distrito de Barra Nova e 
anexado ao Município de Quixadá. 

E) Em divisão territorial, datada de 31 de dezembro 
de 1968, o Município é constituído de 13 
Distritos: Quixadá, Banabuiú, Caiçarinha, Choró, 
Cipó dos Anjos, Custódio, Daniel de Queiroz, 
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Dom Maurício, Ibaretama, Juatama, Rinaré, Sitiá 
e Tapuiará. 

 
24. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, em relação ao Município de 
Quixadá, é INCORRETO afirmar: 
A) Pela Lei Municipal nº 1.528, de 09 de setembro 

de 1993, são criados os Distritos de Califórnia e 
Juá e anexados ao Município de Quixadá. 

B) Em divisão territorial datada de 01 de julho de 
1995, o Município é constituído de 11 distritos: 
Quixadá, Califórnia, Cipó dos Anjos, Custódio, 
Daniel de Queiróz, Dom Mauricío, Juá, Juatama, 
São Bernardo, São João dos Queirozes e 
Tapuiará. 

C) Pela Lei Municipal nº 1.886, de 06 de abril de 
2000, é criado o Distrito de Várzea da Onça e 
anexado ao Município de Quixadá. 

D) Pela Lei Municipal nº 5.843, de 26 de outubro de 
1998, é criado o Distrito de Lagoa Seca e 
anexado ao Município de Quixadá. 

E) Pela Lei Municipal nº 1.863, de 02 de dezembro 
de 1999, foram criados 21 bairros na cidade de 
Quixadá: Alto da Boa Vista, Alto São Francisco, 
Baviera, Bôto, Campo Novo, Campo Velho, 
Carrascal, Centro, COHAB, Combate, Curicaca, 
Herval, Irajá, Jardim dos Monólitos, Monte 
Alegre, Nova Jerusalém, Planalto Renascer, 
Planalto Universitário, Putiú, São João e 
Triângulo. 

 
25. De acordo com dados do IPECE, Instituto de 
Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, de 
2010, qual a posição no ranking do Estado do 
Ceará que ocupa o Município de Quixadá no que se 
refere ao IDH – Índice de Desenvolvimento 
Humano? 
A) 13ª posição. 
B) 15ª posição. 
C) 14ª posição. 
D) 16ª posição. 
E) 17ª posição. 
 
26. Em conformidade com a Lei Complementar n. 
001, de 23 de Novembro de 2007, Lei que institui o 
novo Regime Jurídico dos Servidores Públicos do 
Município de Quixadá, responda a alternativa 
correta. São direitos assegurados aos servidores 
municipais da administração pública, direta, 
autárquica e fundacional: 
A) Vencimento base inferior ao salário mínimo 

nacional, dependendo da jornada de trabalho. 
B) Décimo quarto vencimento com base na 

remuneração integral ou no valor da 
aposentadoria. 

C) Remuneração do trabalho noturno inferior à do 
trabalho diurno. 

D) Repouso semanal não remunerado. 
E) Política de recursos humanos, que garanta 

reciclagem periódica e incentivo ao 
aperfeiçoamento profissional. 

27. Assinale a alternativa correta no que se refere 
aos vencimentos e remuneração da Lei 
Complementar n. 001, de 23 de Novembro de 2007. 
A) Remuneração é a retribuição pecuniária pelo 

exercício de cargo público, com valor fixado em 
Lei. 

B) O servidor, dependendo do caso, receberá a 
título de vencimento, importância inferior ao 
salário mínimo. 

C) Remuneração é o vencimento do cargo efetivo 
acrescido das vantagens pecuniárias 
permanentes estabelecidas em Lei. 

D) O vencimento do cargo efetivo, acrescido das 
vantagens de caráter permanente, pode ser 
redutível. 

E) Não é assegurada a isonomia de vencimentos 
para cargos de atribuições iguais ou 
assemelhadas, ressalvadas as vantagens de 
caráter individual e as relativas à natureza ou ao 
local de trabalho. 

 
28. Marque a única alternativa correta no que se 
refere às vantagens da Lei Complementar n. 001, 
de 23 de Novembro de 2007. 
A) Além do vencimento, não poderá ser paga ao 

servidor a vantagem da Indenização. 
B) As gratificações e os adicionais incorporam-se 

ao vencimento ou provento, nos casos e 
condições indicados em Lei. 

C) As vantagens pecuniárias serão computadas e 
acumuladas para efeito de concessão de 
qualquer outros acréscimos pecuniários 
ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico 
fundamento. 

D) As indenizações se incorporam ao vencimento 
ou provento para qualquer efeito. 

E) Além do vencimento, não poderão ser pagas aos 
servidores as vantagens de gratificações e 
adicionais. 

 
29. Assinale a única alternativa correta no que se 
refere à ajuda de custo, contida na Lei 
Complementar n. 001, de 23 de Novembro de 2007. 
A) Ajuda de custo é calculada sobre a remuneração 

do servidor conforme se dispuser em 
regulamento, podendo exceder a importância 
correspondente a 3(três) meses. 

B) Será concedida ajuda de custo ao servidor que 
se afastar do cargo ou reassumi-lo, em virtude 
de mandato eletivo. 

C) Não será concedida ajuda de custo àquele que, 
não sendo servidor do município for nomeado 
para cargo em comissão, com mudança de 
domicilio. 

D) A ajuda de custo destina-se a compensar as 
despesas de instalação do servidor que no 
interesse do serviço, passar a ter exercício em 
nova sede, com mudança de domicilio em 
caráter permanente. 

E) O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de 
custo quando, injustificadamente, não se 
apresentar na nova sede no prazo de 10 (dez) 
dias. 
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30. Assinale a única alternativa correta no que se 
refere às diárias e indenizações de transporte, 
contidas na Lei Complementar n. 001, de 23 de 
Novembro de 2007. 
A) O servidor que, a serviço afastar-se da sede em 

caráter eventual ou transitório para outro ponto 
do território municipal ou para o exterior, fará jus 
a passagens e diárias destinada a indenizar as 
parcelas de despesas extraordinárias com 
pousada, alimentação e locomoção urbana, 
conforme dispuser em regulamento. 

B) O servidor que receber diárias e não se afastar 
da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a 
restituí-las integralmente no prazo de 30(trinta) 
dias. 

C) Na hipótese do servidor retornar à sede em 
prazo menor do que o previsto para seu 
afastamento, não precisa restituir as diárias 
recebidas em excesso. 

D) Não será concedida indenização de transporte 
ao servidor que realizar despesas com a 
utilização de meio próprio de locomoção para 
execução de serviços externos, por força das 
atribuições do cargo, conforme se dispuser em 
regulamento. 

E) Nenhuma das alternativas está correta. 
 

31. Sobre a Legislação Territorial do Município 
podemos dizer que o Código de Posturas do 
Município contém as medidas de polícia 
administrativa em matéria de: 
A) higiene, ordem pública e funcionamento dos 

estabelecimentos comerciais e industriais. 
B) ordem pública, funcionamento dos estabele-

cimentos comerciais e industriais e educação 
infantil. 

C)  higiene, segurança pública e  habitação. 
D)  funcionamento dos estabelecimentos comerciais 

e industriais, educação e moradia. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores estão 

corretas. 
 
32. Ainda sobre Legislação Territorial pode-se 
afirmar que o “Habite-se”: 
A) É o documento expedido pelo Poder Público 

Municipal que certifica estar o projeto aprovado, 
autorizando o início da obra. 

B)  É o documento público expedido pelo Cartório 
de Registro de Imóveis do Município que 
certifica que o imóvel está pronto para ser 
comercializado. 

C) É o documento expedido pelo Poder Público 
Municipal que certifica se o imóvel é urbano ou 
rural. 

D)  É  o  documento  expedido  pelo Poder Público 
Municipal que certifica ter sido a obra concluída 
de acordo com o projeto aprovado e que 
autoriza o uso da edificação. 

E) É o documento expedido pelo Poder Poder 
Judiciário que certifica se o imóvel é urbano ou 
rural. 

 

33. Em se tratando de transmissão de bens 
imóveis, qual o imposto que deve ser pago aos 
cofres públicos municipais: 
A) IPTU. 
B) ISS. 
C) ITCD. 
D) IRRF. 
E) ITBI. 
 
34. Um Município que não realiza ou não atualiza 
seu Cadastro Técnico Imobiliário, durante anos, 
terá:  
A) Ganho das receitas tributárias oriundas destes 

imóveis. 
B) Redução das receitas tributárias oriundas destes 

imóveis. 
C) Facilidade em cobrar seus tributos de forma 

isonômica e correta. 
D) Estagnação ou ganho das receitas tributárias 

oriundas destes imóveis. 
E) Todas as alternativas anteriores estão erradas. 
 
35. Hoje em dia, o aparelho mais indicado para 
medições de áreas e: 
A) Teodolito. 
B) Trena. 
C) Régua. 
D) GPS. 
E) Todas as alternativas anteriores estão erradas. 
 
36. No que se refere à coleta e ao registro de 
informações do Cadastro Territorial Multifinalitário 
marque a única opção errada:  
A) Cada parcela recebe uma identificação numérica 

inequívoca.  
B) O levantamento cadastral para a identificação 

geométrica das parcelas territoriais deve ser 
referenciado ao Sistema Geodésico Brasileiro.  

C) Será conservada e mantida a inviolabilidade dos 
marcos vinculados ao Sistema Geodésico 
Brasileiro, de acordo com as recomendações do 
IBGE.  

D) Levantamentos e locações de obras e novos 
loteamentos devem ser referenciados ao 
Sistema Geodésico Brasileiro, apoiados nos 
marcos municipais correspondentes.  

E) Os vértices que definem os limites de cada 
parcela devem constituir uma figura geométrica 
aberta.  

 
37. O Cadastro Técnico Multifinalitário pode ser 
entendido como um sistema de registro dos 
elementos espaciais que representam a estrutura 
urbana, constituído por uma componente 
geométrica e outra descritiva que lhe conferem 
agilidade e diversidade no fornecimento de dados 
para atender a diferentes funções, inclusive a de 
planejamento urbano. Marque a única opção 
incorreta sobre o Cadastro Técnico Multifinalitário: 
A) O planejamento urbano é o único uso do 

Cadastro Técnico Multifinalitário.  
B) A cobrança de IPTU é a única utilidade do 

Cadastro Técnico Multifinalitário.  
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C) O Cadastro Técnico Multifinalitário conjuga 
dados geométricos e alfanuméricos.  

D) O Cadastro Técnico Multifinalitário é constituído 
unicamente de mapas.  

E) O Cadastro Técnico Multifinalitário não utiliza 
base cartográfica. 

 
38. Sobre os dados dos imóveis descritos na tabela 
baixo, marque a única alternativa correta: 
 

IMÓVEL A B C 
Área do Imóvel 10.250 1.498 985 
Testada principal (m) 190 156 12 
Topografia irregular plano plano 
Cota de inundação 14 10 10 

 
A) O imóvel A apresenta a maior área e a menor 

testada. 
B) O imóvel A apresenta a maior área e a maior 

testada. 
C) O terreno mais inclinado é o imóvel B.  
D) Os imóveis B e C são os mais atingidos por 

inundações.  
E) O maior terreno é o do imóvel B. 
 
39.  No que tange ao Cadastro Técnico, podemos 
denominar de alinhamento de via, ou alinhamento 
predial, a linha:  
A) Divisória entre dois lotes.  
B) Divisória entre a pista e o passeio.  
C) Definidora do eixo da via.  
D) Divisória que separa o lote de terreno do 

logradouro público.  
E) De recuo frontal das edificações.  
 
40. Qual a definição correta da Gleba, no Cadastro 
Técnico:  
A) Porção de terreno rural ou urbano que ainda não 

foi objeto de loteamento ou desmembramento.  
B) Menor parcela de terreno, resultante da divisão 

de uma gleba, destinada à construção de 
edificações.  

C) Espaço livre, inalienável, destinado à circulação 
pública de veículos e/ou de pedestres.  

D) Alinhamento das frentes ou testada dos lotes, 
em uma quadra, em relação a um logradouro.  

E) Lote de um loteamento ou desmembramento. 
 
41. Analise as afirmativas abaixo e identifique qual 
não se refere aos coletores eletrônicos de dados 
utilizados no cadastro imobiliário:  
A) Avaliação em tempo real de consistência dos 

dados.  
B) Cruzamento de informações.  
C) Formação do banco de dados.  
D) Controle de produção e produtividade.  
E) Eliminação das saídas a campo.  
 
42. A imagem feita por meio da correção dos 
fatores de distorção da imagem, na qual a projeção 
central é transformada em projeção ortogonal e a 
curvatura da terra e a topografia do terreno são 

corrigidas de modo a tornar a escala homogênea é 
chamada:  
A) Levantamento espacial.  
B) Levantamento aerodigital.  
C) Ortofoto.  
D) Estereoscopia.  
E) Restituição digital.  
 
43. Na representação gráfica de uma planta de 
situação plotada na escala 1:500, a distância de 15 
(quinze) metros corresponde a:  
A) Um centímetro. 
B) Cem metro.  
C) Um metro.  
D) Dez centímetros.  
E) Oito centímetros.  
 
44. Marque a única alternativa ERRADA no que diz 
respeito aos levantamentos cadastrais urbanos 
poderem empregar métodos clássicos tais como o 
método ortogonal:  
A) Empregam-se instrumentos munidos de prisma 

chamados esquadros de prisma.  
B) Seus resultados devem ser registrados em 

croquis de campo, durante as medições.  
C) Usa um sistema de coordenadas polares 

(ângulos e distâncias quaisquer).  
D) Usa a medição de duas distâncias ortogonais, 

formando triângulos retângulos.  
E) Usa um sistema de coordenadas retangulares 

cartesianas. 
 
45. Nos levantamentos cadastrais urbanos também 
podemos empregar o método de posicionamento 
polar tradicional. A respeito deste método, a 
alternativa INCORRETA é:  
A) Usa um sistema de coordenadas polares.  
B) Os ângulos podem ser medidos por teodolito.  
C) As distâncias podem ser medidas por medidores 

eletrônicos.  
D) Este método usa apenas medições lineares a 

trena e balizas.  
E) Este método usa medição de ângulos e 

distâncias horizontais. 
 
46. Os levantamentos cadastrais de propriedades 
urbanas referem-se à localização dos limites destas 
e a preparação de desenhos (ou plantas) que 
mostram estes limites. Para obtenção desta planta 
ou levantamento de imóvel urbano, marque a única 
alternativa correta: 
A) Sempre usar um sistema de coordenadas plano-

retangulares arbitrárias ou locais.  
B) Sempre usar escalas pequenas abaixo de 

1:100.000, por exemplo.  
C) Sempre usar escalas médias abaixo de 

1/:20.000, por exemplo.  
D) Nunca usar escalas grandes ou maiores que 

1:1000. 
E) Se existir uma rede de referência cadastral 

municipal, por exemplo, devem-se usar 
coordenadas plano-retangulares oficiais, que 
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podem ser obtidas por intermédio de um rastreio 
com uso de tecnologia GPS.  

 
47. Qual das alternativas abaixo NÃO faz parte do 
Cadastro Técnico Multifinalitário:  
A) Coletar e armazenar informações de forma geral 

do espaço urbano, sem a necessidade de 
mantê-las atualizadas.  

B) Implementar e manter atualizado o sistema 
cartográfico.  

C) Fornecer informações aos processos de tomada 
de decisões inerentes ao planejamento e à 
gestão urbanos.  

D) Tornar mais confiáveis as transações imobiliárias 
por meio de uma definição precisa da 
propriedade imobiliária.  

E) Disponibilizar informações armazenadas para os 
órgãos públicos e para a sociedade em geral. 

 
48. No conteúdo programático do cargo e Técnico 
em Cadastro, existe a sigla “sit”, o que ela significa: 
A) Sistema de Informações Técnicas. 
B) Sistema de Informações Territoriais. 
C) Sistema de Integração Territorial. 
D) Sistema de Individualização Territorial. 
E) Sistema de Informações Topográficas. 
 
49. A efetivação da inscrição ou a transferência de 
nome e endereço no cadastro imobiliário, de acordo 
com a lei vigente, deve ser feita, a partir da data da 
escritura definitiva ou compromisso de compra e 
venda do imóvel, no prazo máximo de: 
A) 45 dias.  
B) 60 dias.  
C) 30 dias.  
D) 90 dias.  
E) 15 dias. 
 
50. O valor de venda de um terreno é calculado 
respeitando vários fatores, dentre eles, o fator de 
profundidade, a localização física, a área e o valor 
básico unitário. Esses dados devem fazer parte da:  
A) ficha cadastral do contribuinte.  
B) planta de valores genéricos. 
C) planta geral do município.  
D) planta da quadra de loteamento.  
E) planta de cadastro de valores. 
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