Edital de Abertura do Concurso Público
Prefeitura Municipal de Santa Cruz Cabrália
no 01/2018

cargo

Fiscal de Obras
caderno de provas

leia com atenção as instruções abaixo
Prezado(a) Candidato(a),
1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 40 (quarenta) itens, ordenados de 1 a 40, com alternativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito,
solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use
chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.
3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul
ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado,
dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.
MARQUE ASSIM

NÃO MARQUE ASSIM

4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a sua
caligrafia usual, a seguinte frase:

Sem sacrifício não há vitória.

6. O tempo máximo de duração da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas a
partir da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

7. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após
a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.
8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposição
em ata de suas respectivas assinaturas.
9. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 15 minutos antes do término da prova.

10. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 01/2018 poderá implicar na anulação
da sua prova.
11. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

12. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível
no site www.ifepbr.org.br/.

boa prova a todos!

Fiscal de Obras

Santa Cruz Cabralia - BA

1/8

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo para responder as questões de 01 a 04.

01
05
10
15
19

O caboclo mal-encarado que encontrei um dia em casa do
Mendonça também se acabou em desgraça. Uma limpeza. Essa
gente quase nunca morre direito. Uns são levados pela cobra, outros pela cachaça, outros matam-se.
Na pedreira perdi um. A alavanca soltou-se da pedra, bateu-lhe no peito, e foi a conta. Deixou viúva e órfãos miúdos. Sumiram-se: um dos meninos caiu no fogo, as lombrigas comeram
o segundo, o último teve angina e a mulher enforcou-se.
Para diminuir a mortalidade e aumentar a produção, proibi a
aguardente.
Concluiu-se a construção da casa nova. Julgo que não preciso
descrevê-la. As partes principais aparecem ou aparecerão; o resto
é dispensável e apenas pode interessar aos arquitetos, homens que
provavelmente não lerão isto. Ficou tudo confortável e bonito. Naturalmente deixei de dormir em rede. Comprei móveis e diversos
objetos que entrei a utilizar com receio, outros que ainda hoje não
utilizo, porque não sei para que servem.
Aqui existe um salto de cinco anos, e em cinco anos o mundo
dá um bando de voltas.

QUESTÃO 04

Na linha 6, a expressão “...e foi a conta” pode ser substituída , sem prejuízo do sentido, por:
(a) ... quase o matou.

(b) ... foi o quanto bastou.
(c) ... foi na cabeça.

(d) ... quase não se salva.

(e) ... foi o suficiente para se salvar.

Leia o texto abaixo para responder as questões de 05 a 07.

(Fragmento de “São Bernardo” – Graciliano Ramos)

QUESTÃO 01

Em “Essa gente quase nunca morre direito.”, tem-se:

(a) um período composto em que “Essa gente” é o sujeito da oração.

(b) um período simples em que “Essa gente” é o predicado da oração.
(c) um período simples em que “Essa gente” é o sujeito da oração.

(d) um período misto, composto por subordinação e coordenação.

(e) um período simples em que “quase nunca” é o sujeito da oração.
QUESTÃO 02

Na linha 01, “...que encontrei um dia em casa do Mendonça..” é uma
oração subordinada:
(a) adjetiva restritiva.

QUESTÃO 05

O cartum apresenta ideias que remetem a um conhecimento prévio
ligado a:
(a) regras de boa conduta à mesa.

(b) regras de pontuação da língua portuguesa.

(c) regras de cortesia entre o freguês e o garçom.
(d) regras de uso da acentuação gráfica.

(e) regras da nova ortografia da língua portuguesa.

(b) adjetiva explicativa.

QUESTÃO 06

(c) substantiva subjetiva.
(d) adverbial causal.
(e) adverbial final.

revistascartum.blogspot.com.br/ acesso em 28/02/2018

A comicidade do texto está presente

(a) no pedido de desculpas do cliente, ao corrigir o garçom.

QUESTÃO 03

Em “Julgo que não preciso descrevê-la”, na linha 11, o “que” é classificado como:
(a) pronome relativo.

(b) pronome demonstrativo.

(b) na fala do garçom chamando o cliente de “cavalheiro”.
(c) na educação entre o cliente e o garçom.

(d) no ato de o garçom apagar o que foi escrito.

(e) na grosseria do garçom em não aceitar o erro.
QUESTÃO 07

(c) pronome indefinido.

Na fala do freguês, o “mas” introduz uma oração:

(d) conjunção integrante.

(a) coordenada sindética adversativa.

(e) conjunção aditiva.

(b) coordenada sindética aditiva.
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(d) subordinada adverbial concessiva.

QUESTÃO 12

(e) subordinada adverbial conformativa.

QUESTÃO 08

Segundo a Lei Orgânica do Município de Santa Cruz Cabrália – BA, é
vedado ao município:

assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas no período a seguir: Na última _____ da diretoria, o _____ pneumologista apresentou _______razões para que o hábito de fumar seja _____ da sociedade.

(b) Criar, organizar e suprimir distritos, observada a Legislação Estadual.

(a) sessão, iminente, fragrantes, proscrito

(a) Legislar sobre assuntos de interesse local.

(c) Criar distinção entre os brasileiros ou preferência entre si.
(d) Dispor sobre serviços funerário e cemitério.

(b) seção, iminente, fragantes, prescrito

(e) Promover a proteção do patrimônio histórico – cultural local observadas a Legislação e Ação Fiscalizadora Federal e Estadual.

(c) sessão, eminente, flagrantes, proscrito
(d) seção, iminente, flagrantes, prescrito

QUESTÃO 13

(e) cessão, eminente, fragrantes, proscrito
QUESTÃO 09

Todas as alternativas apresentam a correta classificação da formação
da palavra grifada, EXCETO em:

(a) A plantação de girassóis está maravilhosa. (composição por aglutinação)
(b) Cantar é o sonho que ela acalenta há anos. (derivação regressiva)
(c) O guarda-chuva era todo florido. (composição por justaposição)
(d) A manhã estava ensolarada. (derivação parassintética)

(e) Infelizmente, ele desistiu da festa. (derivação prefixal e sufixal)
QUESTÃO 10

Os vocábulos diminutivos no plural estão corretamente aplicados em:

(a) Os anelzinhos da menininha eram todos de ouro.

(b) Os farolzinhos na escultura chamavam a atenção dos passantes.
(c) Os pezinhos de rosa naqueles barrilzinhos eram encantadores.
(d) Os pãozinhos de batata ficaram deliciosos.

(e) Os botõezinhos da blusa eram florezinhas delicadas.

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTÃO 11

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Santa Cruz Cabrália –
BA, compete ao município:
I- Instruir e arrecadar os tributos de sua competência;
II- Administrar seu patrimônio;

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Santa Cruz Cabrália – BA,
é da competência do Município em comum com a União e o Estado, exceto:

(a) Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e às ciências.
(b) Preservar as florestas, a fauna e a flora.

(c) Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das
pessoas portadoras de deficiências.

(d) Impedir a evasão destruição e descaracterização de obras de artes
e de outros bens de valor histórico, artístico ou culturas.

(e) Outorgar isenções ou anistias fiscais e permitir a remissão de dividas sem interesse publico.
QUESTÃO 14

Responda (V) verdadeiro ou (F) falso. De acordo com a Lei Orgânica do
Município de Santa Cruz Cabrália – BA, é da competência exclusiva da
Câmara Municipal:
(__)- Eleger sua mesa e destitui-la, na forma regimental;

(__)- A realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que
excedam os créditos orçamentários ou adicionais;
(__)- Elaborar e votar seu regimento interno.
(a) V-V-F.

(b) F-F-V.
(c) V-V-V.

(d) V-F-V.
(e) V-F-F.

QUESTÃO 15

Dos itens acima:

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Santa Cruz Cabrália –
BA, analise o trecho e assinale a alternativa que completa respectivamente as lacunas:

(b) Apenas os itens I e III estão corretos.

(a) Prefeito Municipal / Secretários Municipais.

III- Recusar fé aos documentos públicos.
(a) Apenas o item II está correto.

O Poder Executivo é exercido pelo __________, auxiliado por ___________.

(c) Apenas os itens II e III estão corretos.

(b) Vereador / Secretários Municipais.

(d) Apenas os itens I e II estão corretos.
(e) Todos os itens estão corretos.

(c) Prefeito Municipal / Vice Prefeito.
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(d) Vereador / Primeiros Ministros.
(e) Deputado / Vereadores.

QUESTÃO 19

QUESTÃO 16

Conforme a Lei Orgânica do Município de Santa Cruz Cabrália – BA, são
bens municipais:
I- Bens móveis e imóveis de seu domínio pleno, direto ou útil;

II- Direitos e ações que, a qualquer título, pertençam ao Estado ou país
de origem;

III- Renda proveniente do exercício de suas atividades e da prestação
de serviços.
Dos itens acima:

(a) Apenas o item I está correto.

Segundo a Lei Orgânica do Município de Santa Cruz Cabrália – BA, os
crimes que o Prefeito Municipal praticar, no exercício do mandato ou
em decorrência dele, por infrações penais comuns ou por crime de responsabilidade, serão julgados perante o:
(a) Tribunal Contas da União.

(b) Tribunal Regional do Trabalho.
(c) Tribunal de Justiça do Estado.

(d) Tribunal de Contas do Estado.
(e) Tribunal da Cidadania.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa incorreta. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Santa Cruz Cabrália – BA:

(b) Apenas os itens I e III estão corretos.

(a) A abertura do crédito extraordinário somente será admitido para
atender as despesas imprevisíveis e urgentes, decorrentes de calamidade pública, decretadas pelo Prefeito.

(c) Apenas os itens II e III estão corretos.
(d) Apenas os itens I e II estão corretos.

(b) A despesa com o pessoal ativo e inativo do Município poderá exceder o limites estabelecidos em Lei Complementar Federal.

(e) Todos os itens estão corretos.

QUESTÃO 17

Responda (V) verdadeiro ou (F) falso. De acordo com a Segundo a Lei
Orgânica do Município de Santa Cruz Cabrália – BA, a concessão administrativa de bens públicos de uso comum só poderá ser outorgada
para finalidades:
(__)- De assistência social;

(c) O Município promoverá e incentivará o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico.
(d) A ordem social tem por base o primado do trabalho e como objetivo o bem estar e a justiça social.
(e) Os Vereadores são invioláveis pelas suas opiniões, palavras e votos
no exercício do mandato e na circunscrição do Município.
QUESTÃO 21

(__)- Escolares;

(__)- De assistência pessoal;
(a) V-V-V-F.

As normas de direito constitucional, como regra, concentram-se em
um único documento, denominado “Constituição”. Esse documento é o
objeto de estudo da ciência do direito constitucional. Mas o que é uma
Constituição? A definição de Constituição envolve diversos pontos de
vista. Trabalha-se, usualmente, com os seguintes sentidos principais:

(c) V-V-F-V.

II- O sentido político;

(__)- Turística.
(b) F-F-F-V.

I- O sentido sociológico;

(d) V-F-F-V.
(e) V-V-F-F.

III- O sentido jurídico.
Dos itens acima:

QUESTÃO 18

Segundo a Lei Orgânica do Município de Santa Cruz Cabrália – BA,
analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente
a lacuna:

O município assegurará, em seus orçamentos anuais, a sua parcela de
contribuição para financiar a ____________.
(a) Exclusão Social.

(b) Insegurança Social.

(a) Apenas o item I está correto.

(b) Apenas o item III está correto.

(c) Apenas os itens I e II estão corretos.

(d) Apenas os itens II e III estão corretos.
(e) Todos os itens estão corretos.

QUESTÃO 22

Quanto à origem, as Constituições poderão ser outorgadas, promulgadas, cesaristas (ou bonapartistas) e pactuadas (ou dualistas). Outorgada é a Constituição:

(c) Seguridade Social.

(d) Indisciplina Social.

(a) Imposta, de maneira unilateral, pelo agente revolucionário (grupo,
ou governante), que não recebeu do povo a legitimidade para em nome
dele atuar.

(e) Intervenção Social
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(b) Fruto do trabalho de uma Assembleia Nacional Constituinte, eleita
diretamente pelo povo, para, em nome dele, atuar, nascendo, portanto,
da deliberação da representação legítima popular.
(c) “... formada por plebiscito popular sobre um projeto elaborado por
um Imperador ou um Ditador.

(d) “...que surge através de um pacto, é aquela em que o poder constituinte originário se concentra nas mãos de mais de um titular.”
(e) Em que os atos e provimentos administrativos são imputáveis não
ao funcionário que os pratica, mas ao órgão ou entidade administrativa
em nome do qual age o funcionário.
QUESTÃO 23

Pode-se afirmar que o regime político adotado pela Constituição Federal é o:
(a) Autocrático.

(b) Democrático.

Como esclarece Lucas Rocha Furtado, o princípio da impessoalidade
admite seu exame sob os seguintes aspectos:
(__) Dever de isonomia por parte da Administração Pública;
(__) Dever de inconformidade ao interesse público;

(__) Imputação dos atos praticados pelos agentes públicos diretamente
às pessoas jurídicas em que atuam.

Julgue os itens acima em verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida, assinale a alternativa contendo a ordem correta das respostas, de cima
para baixo:
(a) V-V-V.

(b) V-F-V.
(c) F-F-V.

(d) V-V-F.

(c) Autoritário.

(e) F-F-F.

(d) Absolutista.
(e) Ditatorial.

QUESTÃO 26

QUESTÃO 24

A doutrina aponta uma classificação dos direitos fundamentais. Com
base nisso, analise o trecho a seguir:

“São direitos de natureza civil e política e ligam-se aos princípios da
liberdade e da igualdade formal. Também são denominados de “liberdades clássicas” e impõem uma limitação ao poder do Estado, ou seja,
uma atuação negativa do Poder Público. Exemplos: vida, liberdade,
propriedade, igualdade formal (perante a lei), incolumidade física etc.”
Tal citação refere-se aos:

QUESTÃO 27

“Esse princípio é chamado também de princípio da finalidade pública,
presente tanto no momento da elaboração da lei quanto no momento
da sua execução em concreto pela Administração Pública. Ele inspira
o legislador e vincula a autoridade administrativa em toda a sua atuação.”. Tal citação refere-se ao(à):
(a) Supremacia do interesse público sobre o interesse privado.
(b) Indisponibilidade do interesse público.

(c) Controle judicial dos atos administrativos
(d) Responsabilidade Civil do Estado.

(e) Presunção de legitimidade ou de veracidade.

(a) Direitos de primeira geração.

QUESTÃO 28

(b) Direitos de segunda geração.
(c) Direitos de terceira geração.

Acerca da Administração Pública Direta e Indireta, assinale a alternativa incorreta:

(d) Direitos de quarta geração.

(a) “A administração federal compreende a administração direta, que
se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da
Presidência da República e dos Ministérios.”

(e) Direitos de quinta geração.

QUESTÃO 25

Analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna:

“A expressão __________ da Administração Pública é utilizada para designar, em sentido amplo, os regimes de direito público e de direito
privado a que pode submeter-se a Administração Pública.”.
(a) Restrição jurídica.

(b) A Administração Pública Direta e Indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência.
(c) “A Administração Direta se faz presente em todos os Poderes e corresponde ao “conjunto de órgãos que integram as pessoas federativas,
aos quais foi atribuída a competência para o exercício, de forma centralizada, das atividades administrativas do Estado.”
(d) A Administração Direta é um conjunto de órgãos internos a cada
um dos Poderes Políticos da pessoa integrante da Federação, ou seja, a
Administração Direta não existe em todos os Poderes.

(b) Regime jurídico.

(c) Prerrogativa jurídica.

(e) A Administração Direta corresponde a todos os órgãos, desprovidos de personalidade, que sejam ligados à própria pessoa política, a
qual, no caso federal, é a União.

(d) Supremacia.

(e) Impessoalidade.
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QUESTÃO 29

QUESTÃO 33

“É a unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta e da estrutura da Administração indireta.”. Com base em tal citação, assinale a alternativa correta:

A infraestrutura básica dos parcelamentos situados nas zonas habitacionais declaradas por lei como de interesse social (ZHIS) consistirá,
no mínimo, de:

(b) Órgão público.

II- Escoamento das águas pluviais;

(a) Subalterno.

III- Rede para o abastecimento de água potável; e

(c) Órgão privado.

IV- Soluções para o esgotamento sanitário e para a energia elétrica domiciliar.

(d) Autônomo.

(e) Associação privada.

Dos itens acima:

QUESTÃO 30

“É a prerrogativa de que certos atos administrativos sejam executados
imediata e diretamente pela própria Administração, independentemente de ordem ou autorização judicial.”. Com base em tal citação, assinale a alternativa correta:
(a) A Presunção de legitimidade e de veracidade.
(b) A imperatividade.

(a) Apenas os itens I e II estão corretos.

(b) Apenas os itens I, II e III estão corretos.
(c) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.

(d) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.
(e) Todos os itens estão corretos.

QUESTÃO 34

(c) A autoexecutoriedade.

Não será permitido o parcelamento do solo em todas as situações a
seguir, exceto:

(d) A tipicidade.

(e) A veracidade.

I- Vias de circulação;

QUESTÃO 31

A entidade titular da exploração deve afixar, em local destacado, junto
à entrada do estabelecimento de restauração ou de bebidas as seguintes indicações, exceto:

(a) O nome, a entidade exploradora, o tipo e a capacidade máxima do
estabelecimento.

(b) Qualquer restrição de acesso ou permanência no estabelecimento
decorrente de imposição legal ou normas de funcionamento do próprio estabelecimento, designadamente relativas à admissão de menores e fumadores.
(c) A restrição à admissão de animais, principalmente os cães de assistência.
(d) O símbolo internacional de acessibilidades, quando aplicável;

(e) A exigência de consumo ou despesa mínima obrigatória, quando
existente, nos estabelecimentos com salas ou espaços destinados a
dança ou espetáculo;
QUESTÃO 32

Analise o trecho e assinale a alternativa que completa respectivamente
as lacunas:

“O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante __________
ou __________, observadas as disposições desta Lei e as das legislações
estaduais e municipais pertinentes.”.
(a) Loteamento; desmembramento.
(b) Loteamento; afastamento.

(a) Em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas
as providências para assegurar o escoamento das águas.
(b) Em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que sejam previamente saneados.
(c) Em terrenos com declividade igual ou superior a 25% (trinta por
cento), salvo se atendidas exigências específicas das autoridades competentes.
(d) Em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação.
(e) Em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição
impeça condições sanitárias suportáveis, até a sua correção.
QUESTÃO 35

Excluem-se do patrimônio histórico e artístico nacional as obras de
origem estrangeira, exceto:
(a) Que não pertençam às representações diplomáticas ou consulares
acreditadas no país.

(b) Que adornem quaisquer veículos pertencentes a empresas estrangeiras, que façam carreira no país.
(c) Que pertençam a casas de comércio de objetos históricos ou artísticos.

(d) Que sejam trazidas para exposições comemorativas, educativas ou
comerciais.
(e) Que sejam importadas por empresas estrangeiras expressamente
para adorno dos respectivos estabelecimentos.
QUESTÃO 36

(c) Fragmentação; clivagem.

A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. Uma de suas
diretrizes gerais é a ordenação e controle do uso do solo, de forma a
evitar todas as alternativas a seguir, exceto:

(d) Desintegração; desmembramento.
(e) Desunião; loteamento.
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QUESTÃO 40

(a) A utilização adequada dos imóveis urbanos.

(b) A proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes.

(c) O parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infraestrutura urbana.
(d) A instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos geradores de tráfego, sem a previsão da infraestrutura correspondente.
(e) A retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não utilização.
QUESTÃO 37

Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o loteador
deverá submetê-lo ao registro imobiliário, sob pena de caducidade da
aprovação, dentro de:
(a) 120 (cento e vinte) dias.

(b) 160 (cento e sessenta) dias.
(c) 180 (cento e oitenta) dias.
(d) 200 (duzentos) dias.

(e) 240 (duzentos e quarenta) dias.

“Dispositivo de reflexão e refração da luz utilizado na sinalização de
vias e veículos (olho-de-gato).” (Código de Trânsito Brasileiro). Assinale a alternativa que representa corretamente tal citação:
(a) Luz de Posição.
(b) Luz alta.
(c) Ilha.

(d) Bonde.

(e) Catadióptrico.

QUESTÃO 38

Analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna:

“__________ é um documento ou declaração que garante a autorização de
funcionamento para qualquer tipo de empresa ou comércio e também
para a realização de eventos.”.
(a) A Ocupação de imóveis públicos.
(b) A Licença para Edificar.
(c) A Carta de Habite-se.
(d) O Alvará.

(e) A Licença prévia de ocupação.

QUESTÃO 39

Analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna:

“Os lotes terão área mínima de 125m² (cento e vinte e cinco metros
quadrados) e frente mínima de __________, salvo quando o loteamento se
destinar a urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, previamente aprovados pelos órgãos públicos
competentes.”.
(a) 4 (quatro) metros.
(b) 5 (cinco) metros.
(c) 6 (seis) metros.

(d) 8 (oito) metros.

(e) 10 (dez) metros.
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