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ASSINATURA DO CANDIDATO

Execução:

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL - SC
CADERNO DE PROVAS DE CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS
ORIENTAÇÕES GERAIS
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES
ABAIXO:

c) se recusar a entregar o CADERNO DE PROVA e/ou CARTÃO-RESPOSTA, quando terminar o tempo estabelecido;

•

Você recebeu do fiscal de sala o material:
caderno de prova e cartão-resposta.

d) manter ou tentar manter qualquer tipo de
comunicação com outros candidatos.

•

A prova terá duração de 3 (três) horas incluindo o tempo de preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.

•

•

O prazo mínimo de permanência em sala é
de 1 (uma) hora.

Os fiscais não estarão autorizados a emitir
opinião, nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe, exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da questão e decidir a resposta.

•

Autorizado o início da prova, verifique se
este caderno contém questões objetivas de
conhecimentos específicos, conhecimentos
gerais, matemática e de língua portuguesa,
conforme edital. Verifique se o material está
em ordem e se o seu nome, CPF e número
de inscrição conferem com os que aparecem
no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, comunique imediatamente o fiscal.

•

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal de
sala o CADERNO DE PROVA E O CARTÃO-RESPOSTA e ASSINE A LISTA DE PRESENÇA. Está permitido levar apenas o rascunho
do gabarito que se encontra na última página do caderno de prova.

•

Após a realização da prova o candidato deverá imediatamente sair das instalações físicas do local da prova.

Todas as questões da prova são de múltipla
escolha. Para cada umas das questões objetivas, são apresentadas quatro alternativas (A, B, C ou D) e somente uma corresponde à alternativa correta.

•

Os últimos três candidatos deverão sair
juntos e entregar simultaneamente o cartão resposta e o caderno de provas.

•

Na hipótese de ocorrer anulação de questões, estas serão consideradas como respondidas corretamente por todos os candidatos.

•

O gabarito da prova estará disponível em
03/12/2017, a partir das 17h, na página da Prefeitura Municipal de Capinzal/SC
(http://www.capinzal.sc.gov.br) e na página da Unoesc (www.unoesc.edu.br)

•

•

Assinale UMA RESPOSTA: a marcação em
mais de uma alternativa anula a questão,
mesmo que uma das respostas esteja correta.

•

No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das
letras que correspondem às respostas corretas deve ser realizada com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma
contínua e densa cobrindo todo o espaço
compreendido pelos círculos. A Leitora Óptica é sensível a marcas escuras, portanto
preencha os campos de marcação completamente. Exemplo:

•

CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não
risque, não amasse, não dobre, não suje,
pois ele é insubstituível.

•

SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO
o candidato que:

a) durante a realização da prova utilizar, relógio, telefone celular, qualquer tipo de equipamento eletrônico ou fontes de consultas
de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala de prova levando consigo o CADERNO DE PROVA e/ou o CARTÃO-RESPOSTA;
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PORTUGUÊS

QUESTÃO 4

QUESTÃO 1

A conjugação do verbo partir na 1ª pessoa
do plural do pretérito perfeito do modo indicativo é:

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente.
(A) costume – engolir – magoar – boate – guela.
(B) algema – herege – rabugice – jengiva – gilete.
(C) conciência – acesso – ressurreição – seiscentos.
(D) empecilho – umedecer – desperdício – arrepiar.
QUESTÃO 2
Analise as assertivas abaixo e assinale a
alternativa correta a respeito do número
dos substantivos:
I. O
II. O
III. O
IV. O

plural
plural
plural
plural

de
de
de
de
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(A) partamos.
(B) partireis.
(C) partimos.
(D) partiríeis.
QUESTÃO 5
Assinale a alternativa errada quanto ao
uso dos porquês:
(A) Eu não fui à festa por que não tinha roupa
apropriada.
(B) Por que você sempre recusa a ligação?
(C) Chegou atrasado novamente, por quê?
(D) Alguém sabe o porquê de tanta reclamação?

refém é reféns.
colher é colhers.
cidadão é cidadões.
quero-quero é quero-queros.

Assinale a alternativa que contém apenas
assertivas corretas.
(A) II e III.
(B) III e IV.
(C) I e II.
(D) I e IV.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 6
Observe os números 3, 6, 18, 36, 108, e
assinale a alternativa que corresponderia
aos próximos dois números dessa sequência numérica:
(A) 324,
(B) 212,
(C) 216,
(D) 316,

QUESTÃO 3
Assinale a alternativa em que a concordância nominal está errada:
(A) É necessária a presença de todos.
(B) O casaco e a blusa são novos.
(C) A relação de mercadorias vai anexo ao
e-mail.
(D) A janela está meio aberta.

542.
436.
648.
648.
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QUESTÃO 7

QUESTÃO 9

Observe a imagem a seguir, a qual representa os cinco grandes conjuntos numéricos:

Anagramas são sequências de palavras
que podem ou não ter sentido, formadas
pela mudança de ordem das letras que
compõem a palavra original, incluindo
a própria palavra, conforme exemplo na
imagem a seguir:

Disponível em: <http://www.infoescola.com/matematica/
conjuntos-numericos>.

Disponível em: <http://www.recantodasletras.com.br/artigos/4929220>.

Sabendo que a letra Z pertence ao conjunto dos números inteiros, assinale a sequência que contém apenas esse tipo de
números:

Assim, quantos anagramas podemos formar com a palavra sabor, sabendo que
elas devem começar e terminar com vogal.

(A) -2, 0 e 5.
(B) 2, ¼ e -3.
(C) ½, 7 e -2,4.
__
(D) 1, √2 e 3,1.

(A) 6.
(B) 12.
(C) 9.
(D) 15.

QUESTÃO 8

QUESTÃO 10

Sistemas lineares correspondem a um
conjunto de equações lineares, com pelo
menos duas equações e duas incógnitas.
A solução desse sistema linear nada
mais é do que a solução de todas as
equações envolvidas nesse processo.
Observe o sistema a seguir:

Uma conta de água possui uma taxa fixa
de R$ 80,00 mensais, independente do
consumo de água, e uma taxa variável de
acordo com o consumo em m3, conforme
esquema a seguir:

x + 2 y − z = 2

2 x − y + 3 z = 9
3 x + 3 y − 2 z = 3

Encontre o valor de cada incógnita desse
sistema e determine o resultado da seguinte operação: x2 + z – y. Em seguida
assinale a alternativa que corresponde ao
resultado correto.
(A) 2.
(B) 1.
(C) 3.
(D) 4.

0 a 200 m3 = R$ 0,50 por m3
200 a 500 m3 = R$ 0,75 por m3
Acima de 500 m3 = R$ 1,00 por m3
Se uma pessoa num determinado mês
consumiu 600m3 de água, então o valor de
sua fatura será:
(A) R$
(B) R$
(C) R$
(D) R$

300,00.
380,00.
425,00.
525,00.
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CONHECIMENTOS GERAIS
QUESTÃO 11
De acordo com o último censo do IBGE
(2010), Capinzal possui população de:
(A) 25.800.
(B) 20.769.
(C) 18.350.
(D) 30.769.
QUESTÃO 12
Capinzal está situada no Meio-Oeste de
Santa Catarina, fazendo divisa com diversos municípios, entre os quais não está:
(A) Campos Novos.
(B) Erval Velho.
(C) Joaçaba.
(D) Piratuba.
QUESTÃO 13
Atualmente ainda é Distrito de Capinzal:
(A) Lacerdópolis.
(B) Barra Fria.
(C) Alto Alegre.
(D) Ouro.
QUESTÃO 14
O Município de Capinzal faz parte de qual
Agência de Desenvolvimento Regional?
(A) ADR
(B) ADR
(C) ADR
(D) ADR

de
de
de
de

Campos Novos.
Capinzal.
Joaçaba.
Lages.
QUESTÃO 15

Ficou famosa no País a operação Lava
Jato, a qual tem como magistrado em primeira instância:
(A) Gilmar Mendes.
(B) Rodrigo Janot.
(C) Deltan Dallagnol.
(D) Sérgio Moro.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 19

QUESTÃO 16

Assinale a alternativa que preenche a lacuna abaixo corretamente:

Segundo a Lei Municipal n. 1.666/92, só
poderão participar de concorrência pública profissionais e empresas devidamente:
(A) registradas e cadastradas no CREA e na
Prefeitura e sem vínculo com os projetos
básico ou executivo.
(B) registradas como autor de projeto básico
ou executivo, pessoa física ou jurídica.
(C) registradas como autor de projeto básico
ou executivo e cadastradas no CREA.
(D) registradas como autor de projeto básico
ou executivo e cadastradas na Prefeitura.
QUESTÃO 17
De acordo com a Lei Municipal n. 1.666/92,
não é condição necessária para habilitar a
matrícula do profissional legalmente para
projetar, orientar e executar obras neste
Município:
(A) Histórico escolar da graduação.
(B) Requerimento do interessado.
(C) Apresentação da Carteira Profissional, expedida ou visada pelo CREA da 10ª Região.
(D) Prova de inscrição na Prefeitura para pagamento dos tributos devidos ao Município.
QUESTÃO 18
Todas as obras de construção, acréscimo,
modificação ou reforma a serem executadas no Município de Capinzal serão procedidas dos seguintes atos administrativos:
(A) Consulta prévia de viabilidade, aprovação
do projeto e licenciamento da obra.
(B) Licenciamento da obra, consulta prévia de
viabilidade e projetos em análise.
(C) Consulta prévia de viabilidade, licenciamento da obra e pré-projeto.
(D) Consulta prévia de viabilidade, alinhamento e aprovação do projeto.

“Após o resultado ___________ o interessado
da obra saberá a que uso se destina o solo.”
(A) da
(B) da
(C) da
(D) do

LAI, LAP e LAO
consulta prévia de viabilidade
aprovação dos projetos
pedido de habite-se
QUESTÃO 20

Não é preciso constar no projeto da planta
de situação a seguinte indicação:
(A) Dimensões e áreas do lote ou projeção.
(B) Acessos ao lote ou projeção e Orientação.
(C) Quadro de esquadrias.
(D) Lotes ou projeções vizinhos, com sua identificação.
QUESTÃO 21
No Plano Diretor de Capinzal a política de
desenvolvimento municipal deve se pautar pelos seguintes princípios:
I. Função social da cidade.
II. Função social da propriedade.
III. Sustentabilidade.
IV. Gestão democrática e participativa.
Estão corretos os itens:
(A) I, II e III.
(B) I, II, III e IV.
(C) I, II e IV.
(D) III e IV.
QUESTÃO 22
Qual deve ser a escala mínima para as
plantas de locação?
(A) 1:500
(B) 1:25
(C) 1:50
(D) 1:100
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QUESTÃO 23

QUESTÃO 26

Conforme a Lei n. 1.666/92, o embargo
das obras e instalações é aplicável nos seguintes casos:

Conforme a Lei Complementar n. 140, de
01 de junho de 2011, sobre os parâmetros
para dimensionamento de lotes, os lotes
resultantes dos parcelamentos deverão
ter áreas mínimas de:

I.

Execução de obras ou financiamento de
instalação sem o Alvará de Licença nos casos em que este é necessário.
II. Desobediência ao projeto aprovado.
III. Realização de obras sem a responsabilidade de profissional legalmente habilitado,
quando indispensável.
IV. Quando a construção ou instalação estiver
sendo executada de maneira a poder resultar perigo para a sua segurança.
Estão corretos os itens:
(A) I, II e III.
(B) III e IV.
(C) II e IV.
(D) I, II, III e IV.

(A) 240
(B) 540
(C) 120
(D) 360

m².
m².
m².
m².
QUESTÃO 27

O processo manual ou mecânico para compactar uma mistura de concreto no estado fresco, com o intuito de eliminar vazios
internos da mistura, é conhecido como:
(A) segregação.
(B) cura.
(C) adensamento.
(D) empolamento.

QUESTÃO 24
O quociente entre o total das áreas construídas e a área do terreno, em m², em
que se implanta a edificação é:
(A) a
(B) o
(C) a
(D) o

Taxa de Ocupação.
Coeficiente de Aproveitamento.
Taxa de Edificação.
Índice de Aproveitamento.
QUESTÃO 25

Assinale a alternativa que corresponde à
área de terra a ser doada ao Município a
fim de proteger o meio ambiente natural.
(A) Área verde.
(B) Área de Preservação Ambiental.
(C) Área de Lazer.
(D) Áreas Públicas.

QUESTÃO 28
No que se refere ao planejamento, controle e gerenciamento de obras, têm-se
métodos utilizados pelos profissionais
nesta área. O método em que se utilizam
conceitos de rede para estabelecer relações de precedência e dependência entre
atividades e tem como parte dos seus objetivos definir o caminho crítico, estimar
duração e minimizar problemas durante a
execução de obra é conhecido como:
(A) Cronograma Físico-Financeiro.
(B) Curva ABC.
(C) PERT/CPM.
(D) Cronograma Físico.
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QUESTÃO 29
A NR 18 – Condições e Meio Ambiente de
Trabalho na Indústria da Construção –,
Ministério do Trabalho, estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização que objetivam
a implementação de medidas de controle
e sistemas preventivos de segurança nos
processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na Indústria da Construção. Em se tratando de áreas de vivência, os canteiros de obras devem dispor
de:
I.

instalações sanitárias, vestiário e alojamento.
II. cozinha, quando houver preparo de refeições, e local de refeições.
III. lavanderia e área de lazer.
IV. ambulatório, quando se tratar de frentes de
trabalho com 100 (cem) ou mais trabalhadores.
Estão corretas as afirmações em:
(A) I, II e IV.
(B) I, II e III.
(C) II, III e IV.
(D) I, II, III e IV.
QUESTÃO 30
Segundo a NR 18, é obrigatória a colocação de tapumes ou barreiras sempre que
se executarem atividades da indústria da
construção, de forma a impedir o acesso
de pessoas estranhas aos serviços. Os tapumes devem ser construídos e fixados de
forma resistente e ter altura mínima de:
(A) 2,00
(B) 2,20
(C) 2,10
(D) 2,50

m
m
m
m

em
em
em
em

relação
relação
relação
relação

ao
ao
ao
ao

nível
nível
nível
nível

do
do
do
do

terreno.
terreno.
terreno.
terreno.
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