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Instruções 
___________________________________________ 
 

Para fazer a prova você usará: 
 

■ este caderno de prova; 
■ um cartão-resposta que contém o seu nome, 

número de inscrição e espaço para sua 
assinatura. 

 

Verifique, no caderno de prova, se: 
 

■ o caderno se refere ao cargo a que o candidato 
se inscreveu; 

■ faltam folhas e a sequência das questões está 
correta; 

■ há imperfeições gráficas que possam causar 
dúvidas. 

 
 
 
 

 
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer 
irregularidade. 
 

  
Atenção! 
___________________________________________ 
 

■ Não é permitido qualquer tipo de consulta durante 
a realização da prova. 

■ Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) 
alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). 
Apenas uma delas constitui a resposta correta em 
relação ao enunciado da questão. 

■ A interpretação das questões é parte integrante da 
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais. 

■ Não destaque folhas da prova. 
■ Você somente poderá entregar sua prova após 60 

(sessenta) minutos do início. 
■ Os três últimos candidatos somente poderão 

retirar-se da sala simultaneamente. 
■ Ao se retirar da sala não leve consigo nenhum 

material de prova, exceto o quadro para 
conferência de gabarito. 

 

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de 
prova completo e o cartão-resposta devidamente 
preenchido e assinado. 
 

 

 

Realização: 
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Português                                                                                                              (10 questões) 
 
 
 
 
TEXTO 1 
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MILA 
 

Era pouco maior do que minha mão: por isso eu precisei das duas para segurá-
la, 13 anos atrás. E, como eu não tinha muito jeito, encostei-a ao peito para que ela 
não caísse, simples apoio nessa primeira vez. Gostei desse calor e acredito que ela 
também. Dias depois, quando abriu os olhinhos, olhou-me fundamente: escolheu-me 
para dono. Pior: me aceitou. 

Foram 13 anos de chamego e encanto. Dormimos muitas noites juntos, a 
patinha dela em cima do meu ombro. Tinha medo de vento. O que fazer contra o 
vento? 

Amá-la – foi a resposta e também acredito que ela entendeu isso. Formamos, 
ela e eu, uma dupla dinâmica contra as ciladas que se armam. E também contra 
aqueles que não aceitam os que se amam. Quando meu pai morreu, ela se chegou, 
solidária, encostou sua cabeça em meus joelhos, não exigiu a minha festa, não 
queria disputar espaço, ser maior do que a minha tristeza. 

Tendo-a ao meu lado, eu perdi o medo do mundo e do vento. E ela teve uma 
ninhada de nove filhotes, escolhi uma de suas filhinhas e nossa dupla ficou mais 
dupla porque passamos a ser três. E passeávamos pela Lagoa, com a idade ela 
adquiriu “fumos fidalgos”, como o Dom Casmurro, de Machado de Assis. Era uma 
lady, uma rainha de Sabá numa liteira inundada de sol e transportada por súditos 
imaginários. 

No sábado, olhando-me nos olhos, com seus olhinhos cor de mel, bonita como 
nunca, mais que amada de todas, deixou que eu a beijasse chorando. Talvez ela 
tenha compreendido. Bem maior do que minha mão, bem maior do que meu peito,  
levei-a até o fim. 

Eu me considerava um profissional decente. Até semana passada, houvesse o 
que houvesse, procurava cumprir o dever dentro de minhas limitações. Não foi 
possível chegar ao gabinete onde, quietinha, deitada a meus pés, esperava que eu 
acabasse a crônica para ficar com ela. 

Até o último momento, olhou para mim, me escolhendo e me aceitando. Levei-a, 
em meus braços, apoiada em meu peito. Apertei-a com força, sabendo que ela seria 
maior do que a saudade. 

 
CONY, Carlos Heitor. In: As Cem Melhores Crônicas Brasileiras, pp. 271-272. 
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Questão 01 
 
Assinale a alternativa correta de acordo com o Texto 1. 
 
A.  (   )  As palavras “minha” (linha 1), “tinha” (linha 2), “chamego” (linha 6) e “resposta” (linha 9) 

apresentam dígrafo. 
B.  (   )  No primeiro parágrafo da crônica, o narrador lamenta que o animal de estimação o 

tenha aceitado como legítimo dono, pois o aceite implicou a necessidade de devoção 
ao animal a partir daquele momento. 

C.  (   )  A crônica de Carlos Heitor Cony revela a relação de companheirismo entre o narrador 
e seu animal de estimação por um período de 13 anos. 

D.  (   )  O narrador, desde os primeiros momentos de convivência com seu animal de 
estimação, já demonstrava jeito e experiência no trato com animais. 

E.  (   )  Em “O que fazer contra o vento?” (linhas 7 e 8), a preposição destacada exprime, na 
oração, relação de tempo. 

 
 
Questão 02 
 
Analise as proposições em relação ao Texto 1.  
 
I.   Em “precisei das duas para segurá-la, 13 anos atrás” (linhas 1 e 2), o trecho destacado 

pode ser substituído por “há 13 anos” sem que isso cause prejuízo ao sentido original do 
texto. 

II.   Em “Dormimos muitas noites juntos” (linha 6), o sujeito é oculto. 
III.   Com relação à divisão silábica, as palavras “ma-i-or” (linha 22), “bei-jas-se” (linha 21), 

“com-preen-di-do” (linha 22) e “quie-ti-nha” (linha 26) estão corretamente separadas. 
IV.   Na oração “Tinha medo de vento” (linha 7), a expressão destacada exerce a função 

sintática de complemento nominal. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A.  (   )  Somente a afirmativa II é verdadeira. 
B.  (   )  Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras. 
C.  (   )  Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 
D.  (   )  Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
E.  (   )  Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
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Questão 03 
 
Assinale a alternativa incorreta em relação ao Texto 1. 
 
A.  (   )  Em “contra as ciladas que se armam” (linha 10), o vocábulo destacado é, 

morfologicamente, pronome relativo e pode ser substituído, sem prejuízo semântico, 
por as quais. 

B.  (   )  Da leitura do trecho “não exigiu a minha festa” (linha 12) infere-se que o animal de 
estimação, naquele momento, não exigiu a atenção do narrador. 

C.  (   )  Os verbos “chegou” (linha 11), “encostou” (linha 12) e “exigiu” (linha 12) estão 
conjugados no pretérito perfeito do indicativo, e indicam fatos realizados ou ações 
concluídas. 

D.  (   )  Na palavra “tristeza” (linha 13) há 8 letras e 7 fonemas. 
E.  (   )  Em relação ao processo de formação de palavras, “olhinhos” (linha 20) e “fundamente” 

(linha 4) são vocábulos formados por derivação sufixal. 
 
 
Questão 04 
 
Em relação ao Texto 1, assinale a alternativa em que o sinônimo da palavra destacada está 
incorretamente indicado. 
 
A.  (   )  “cumprir o dever dentro de minhas limitações” (linha 25): restrições 
B.  (   )  “Foram 13 anos de chamego e encanto” (linha 6): enlevo 
C.  (   )  “procurava cumprir o dever” (linha 25): executar 
D.  (   )  “transportada por súditos imaginários” (linhas18 e 19): patrões 
E.  (   )  “uma dupla dinâmica contra as ciladas que se armam” (linha 10): armadilhas 
 
 
Questão 05 
 
Assinale a alternativa correta em relação ao Texto 1. 
 
A.  (   )  No penúltimo parágrafo, o narrador revela parte do profundo impacto causado pela 

perda do animal de estimação. 
B.  (   )  Da leitura do quinto parágrafo, infere-se falta de coerência na descrição feita pelo 

narrador, pois se o animal de estimação estava “bonita como nunca” (linhas 20 e 21) 
então não estaria demonstrando sinais de que estivesse morrendo. 

C.  (   )  A substituição do termo ao pelo termo no em “Não foi possível chegar ao gabinete” 
(linhas 25 e 26) não altera o sentido original do texto nem apresenta desvio no domínio 
da regência verbal. 

D.  (   )  Passando-se para o plural a oração “sabendo que ela seria maior do que a saudade” 
(linhas 29 e 30), a palavra maior continua no singular por se tratar de advérbio. 

E.  (   )  No quarto parágrafo, infere-se que a perda do medo é consequência da falta de 
companheirismo entre o narrador e o seu animal de estimação. 
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Questão 06 
 
Considere o trecho “encostei-a ao peito para que ela não caísse” (linhas 2 e 3). A segunda 
oração desse segmento estabelece com a primeira oração uma relação de: 
 
A.  (   )  finalidade 
B.  (   )  concessão 
C.  (   )  condição 
D.  (   )  proporcionalidade 
E.  (   )  causa 
 
 
Questão 07 
 
Assinale a alternativa incorreta em relação ao Texto 1. 
 
A.  (   )  Durante um tempo, o narrador possuiu pelo menos dois animais de estimação: mãe e 

filha. 
B.  (   )  As palavras “sol” (linha 18), “profissional” (linha 24) e “possível” (linha 26) formam o 

plural seguindo a mesma regra gramatical, muda-se o l em is.  
C.  (   )  Em “Era pouco maior do que minha mão” (linha 1), as palavras destacadas são, 

morfologicamente, na sequência, advérbio, pronome e substantivo. 
D.  (   )  Na oração “No sábado, olhando-me nos olhos, com seus olhinhos cor de mel” (linha 

20), a primeira vírgula foi empregada para separar o adjunto adverbial deslocado. 
E.  (   )  A crônica descreve como seria a vida do narrador caso viesse a possuir um animal de 

estimação, o que na realidade nunca ocorreu, a adoção do animal ficou apenas no 
plano imaginário. 

 
 
Questão 08 
 
Analise as proposições abaixo em relação ao Texto 1. 
 
I.   Infere-se da leitura do texto que, com a vinda do animal de estimação, o narrador passou a 

ter medo de não poder cumprir seus compromissos profissionais. 
II.   O vocábulo “apoio” (linha 3) apresenta tritongo. 
III.   Passando a oração “Levei-a, em meus braços” (linhas 28 e 29) para a 3ª pessoa do plural, 

tem-se: Levaram-na, em seus braços. 
IV.   No segmento “encostei-a ao peito” (linha 2), o pronome pessoal oblíquo exerce a função 

sintática de objeto direto. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 

A.  (   )  Somente a afirmativa III é verdadeira. 
B.  (   )  Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 
C.  (   )  Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
D.  (   )  Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
E.  (   )  Somente a afirmativa IV é verdadeira. 
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TEXTO 2 

 
WATTERSON, Bill. Calvin e Haroldo: e foi assim que tudo começou. São Paulo: Conrad Editora do Brasil, 2010, p. 
119. 

 
 
Questão 09 
 
Em relação ao Texto 2, assinale a alternativa correta. 
 
A.  (   )  A leitura dos quadrinhos leva o leitor a inferir que todas as decisões familiares serão 

tomadas por Haroldo, o tigre. 
B.  (   )  Passando o verbo da oração “então, me desculpe” (1º quadrinho) para a 2ª pessoa do 

singular tem-se: então, me desculpai. 
C.  (   )  A palavra “Susie” (1º quadrinho) tem a função sintática de vocativo. 
D.  (   )  O termo “Obrigada” (2º quadrinho), em relação à concordância nominal, deverá sempre 

ser usado no feminino porque é uma palavra invariável. 
E.  (   )  Infere-se da leitura dos quadrinhos que Calvin gostou da ideia de desempenhar o papel 

de filho do casal Susie e Haroldo. 
 
 
Questão 10 
 
Na oração “Não me esperem pra dormir” (último quadrinho), a colocação pronominal está 
correta, pois o advérbio atrai o pronome oblíquo e, assim, ocorre a próclise. A mesma situação 
(advérbio atraindo pronome oblíquo) repete-se em: 
 
A.  (   )  Quando nos avisou, era tarde. 
B.  (   )  Se nos atrasarmos, voltaremos amanhã. 
C.  (   )  Isto nos agrada muito. 
D.  (   )  Alguém lhe disse mentiras. 
E.  (   )  Sempre te direi a verdade. 
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Conhecimentos Gerais                                      (10 questões) 
 
 
 
Questão 11 
 
As revoluções sociopolíticas burguesas (Revolução Inglesa, Revolução Francesa, Unificação 
Alemã, etc.) foram inspiradas no Iluminismo. É mais apropriado apontar como princípios 
fundamentais destes vários movimentos: 
 
A.  (   )  justiça, cidadania, paz e progresso. 
B.  (   )  liberdade, igualdade, fraternidade. 
C.  (   )  justiça, cidadania, ordem e progresso. 
D.  (   )  liberdade, igualdade, justiça e democracia. 
E.  (   )  cidadania, justiça, paz e democracia. 
 
 
Questão 12 
 
A economia global vem crescendo, embora existam regiões pobres e com graves problemas 
sociais. As conversações internacionais têm sugerido que os países mais ricos implementem 
formas de cooperação com os países e regiões mais pobres. A força econômica de um país é 
medida de maneira simplificada pelo PIB (Produto Interno Bruto). Desta perspectiva, é correto 
afirmar que estão entre os dez países com maior PIB: 
 
A.  (   )  Alemanha, Japão, China e Índia. 
B.  (   )  China, Canadá, Alemanha e Suécia. 
C.  (   )  Índia, Austrália, Arábia Saudita e Japão. 
D.  (   )  Suécia, Espanha, Grécia e Itália. 
E.  (   )  Canadá, Arábia Saudita, Itália e Índia. 
 
 
Questão 13 
 
A sociedade brasileira tem se caracterizado pela ampla diversidade étnica e cultural. Contudo, 
quando há referência à sua formação, três culturas se destacam. São elas: 
 
A.  (   )  indígena, negra, europeia. 
B.  (   )  nativa, italiana, alemã. 
C.  (   )  nativa, japonesa, italiana. 
D.  (   )  brasileira, negra, branca. 
E.  (   )  indígena, italiana, alemã. 
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Questão 14 
 

A experiência internacional no século XX mostrou que o investimento em educação é um dos 
pilares fundamentais do desenvolvimento econômico de um país. No Brasil, há um debate 
sobre como os governos municipais, estaduais e federal devem aplicar seus recursos na 
educação. Neste cenário é visível o investimento em “Escolas Técnicas”, cujo propósito 
fundamental é atender a demanda por: 
 

A.  (   )  ordem e progresso. 
B.  (   )  mão de obra qualificada. 
C.  (   )  desenvolvimento industrial. 
D.  (   )  aprimoramento técnico. 
E.  (   )  vantagem competitiva. 
 
 

Questão 15 
 

A Idade Contemporânea (1789- Hoje) foi marcada por intenso desenvolvimento industrial e 
tecnológico, fenômeno que ainda está em pleno curso. No século XX, um dos ícones 
fundamentais do avanço tecnológico foi a chamada “corrida espacial”. Neste contexto foi 
proferida a famosa frase “a terra é azul”, e seu autor foi: 
 

A.  (   )  Dmitri Popov 
B.  (   )  Yuri Gagarin 
C.  (   )  Neil Armstrong 
D.  (   )  Buss Aldrin 
E.  (   )  Louis Armstrong  
 
 

Questão 16 
 

O Brasil é um país de dimensões continentais e imensas reservas naturais. O crescimento 
populacional e o desenvolvimento econômico têm aumentado a demanda por energia. A 
energia elétrica é considerada limpa, desde que gerada por fontes não poluentes. No Brasil de 
hoje a principal fonte geradora de energia elétrica são: 
 

A.  (   )  usinas eólicas 
B.  (   )  termoelétricas movidas a carvão  
C.  (   )  hidroelétricas  
D.  (   )  usinas nucleares 
E.  (   )  usinas Dieselelétricas 
 
Questão 17 
 

A humanidade sempre conviveu com doenças. O mundo contemporâneo tem vivenciado, 
assustado, diferentes tipos de novas doenças virais. Entre estas as que apresentam risco de 
morte são: 
 

A.  (   )  tuberculose, H1N1 
B.  (   )  tuberculose, HIV 
C.  (   )  tuberculose, malária 
D.  (   )  HIV, H1N1 
E.  (   )  HIV, malária 
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Questão 18 
 
O mundo contemporâneo continua envolvido em conflitos militarizados em várias regiões. Um 
dos focos de maior tensão internacional recente é a Síria. Os países mais influentes se 
envolveram indiretamente no conflito, de um lado, pela derrubada do governante Bashar al-
Assad ou, de outro, pela sua preservação no poder. São eles, respectivamente: 
 
A.  (   )  Canadá e China 
B.  (   )  China e Rússia 
C.  (   )  China e Estados Unidos 
D.  (   )  Estados Unidos e Rússia 
E.  (   )  Estados Unidos e Canadá 
 
 
Questão 19 
 
O rápido desenvolvimento industrial e tecnológico e a forte tendência à consolidação de uma 
economia globalizada cobrou um preço alto em termos humanos e ambientais. Atualmente, há 
um debate acerca de como as instituições públicas e privadas podem contribuir para uma 
“correção de curso” no mundo dos governos, exércitos, empresas e mesmo das comunidades. 
O conceito que melhor traduz este esforço é: 
 
A.  (   )  democracia participativa. 
B.  (   )  governança corporativa. 
C.  (   )  gestão ecológica. 
D.  (   )  Welfare State. 
E.  (   )  responsabilidade sócio-ambiental. 
 
 
Questão 20 
 
Para onde vamos? Esta foi a pergunta fundamental feita desde finais da década de 1960, 
diante da observação de que uma evolução sem limites em nome do progresso traria 
consequências devastadoras. A partir daí as preocupações ambientais e sociais resultaram na 
conclusão de que era preciso pensar o desenvolvimento de maneira sustentável. Assinale a 
alternativa correta sobre o termo desenvolvimento sustentável, descrito no Relatório de 
Brundtland (1987). 
 
A.  (   )  “Representa a busca pelo equilíbrio ecológico e pelo aumento médio da renda e do 

atendimento à saúde, especialmente das comunidades mais necessitadas.” 
B.  (   )  “Significa a responsabilidade ambiental das empresas que devem se comprometer e se 

adequar às leis ambientais de cada país.” 
C.  (   )  “É aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer as 

possibilidades de as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades.” 
D.  (   )  “É a ideia de que é preciso crescer economicamente, porém distribuindo a riqueza.” 
E.  (   )  “Representa a busca pela qualidade de vida das pessoas, para viverem de forma 

sustentável. Isso significa que mesmo as pessoas que vivem nos países pobres devem 
ter condições de adquirir bens de consumo ao nível das pessoas que vivem nos países 
mais ricos.” 



 

UDESC ⋅⋅⋅⋅ Universidade do Estado de Santa Catarina Página 11 

 
 

 
Conhecimentos Específicos                                                  (20 questões) 
 
 
 
Questão 21 
 
Quanto ao tipo de linha utilizado em desenho técnico, analise as proposições. 
 
I.   Linha contínua grossa é utilizada para contorno de superfície de elementos secionados. 
II.   Linha contínua grossa é utilizada para corte. 
III.   Linha traço – ponto grosso é utilizada para linhas de corte. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A.  (   )  Somente a afirmativa I é verdadeira. 
B.  (   )  Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
C.  (   )  Somente a afirmativa III é verdadeira. 
D.  (   )  Somente a afirmativa II é verdadeira. 
E.  (   )  Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
 
 
Questão 22 
 
A tubulação vertical existente nos prédios de dois ou mais andares que recebem os efluentes 
dos ramais de esgoto e dos ramais de descarga é: 
 
A.  (   )  ramal de esgoto 
B.  (   )  tubo de queda 
C.  (   )  coluna de ventilação 
D.  (   )  ramal de ventilação 
E.  (   )  tubulação primária de esgoto 
 
 
Questão 23 
 
A escala apropriada para a planta baixa dos pavimentos é: 
 

A.  (   )  1:20 
B.  (   )  1:50 
C.  (   )  1:750 
D.  (   )  1:25 
E.  (   )  1:500 
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Questão 24 
 
A capacidade da caixa d’água de uma residência que atenderá 5 pessoas, sendo que uma 
pessoa consome em média 150 litros de água por dia e que o reservatório deverá atender a 
casa por dois dias, é: 
 

A.  (   )  150 l 
B.  (   )  750 l 
C.  (   )  500 l 
D.  (   )  1500 l 
E.  (   )  550 l 
 
 
Questão 25 
 
Assinale a alternativa que contém os produtos necessários para execução de uma obra em um 
projeto arquitetônico. 
 

A.  (   )  planta baixa dos pavimentos, cortes, fachadas e paginação dos pisos 
B.  (   )  planta baixa dos pavimentos, paginação dos pisos, detalhes de esquadrias 
C.  (   )  planta de situação, planta de implantação, planta baixa dos pavimentos, planta de 

cobertura, cortes e fachadas 
D.  (   )  planta de implantação, planta de cobertura, detalhes de esquadrias e cortes 
E.  (   )  planta de cobertura, fachada, cortes e detalhamento dos azulejos 
 
 
Questão 26 
 

Segundo a Lei Orgânica do Município de Porto Belo, a utilização e administração de bens de uso 
especial, como mercados, matadouros, recintos de espetáculos e campos de esportes, são: 
 

A.  (   )  na forma que a lei municipal determinar 
B.  (   )  arrendamento 
C.  (   )  concessão 
D.  (   )  permissão 
E.  (   )  autorização 
 
 
Questão 27 
  
A licitação e a contratação de obras públicas são proibidas por um período de ________ dias 
precedentes ao término do mandato do Prefeito Municipal, salvo situação de comprovada 
urgência ou se especificadas na lei de diretrizes orçamentárias. 
 

Assinale a alternativa que completa corretamente a informação sobre licitação. 
 

A.  (   )  120 
B.  (   )  45 
C.  (   )  60 
D.  (   )  90 
E.  (   )  75 
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Questão 28 
 
Segundo a Lei Orgânica do Município de Porto Belo, “Ao Município cabe exercer em seu 
território, todas as competências que não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal e 
Estadual, promovendo a tudo quanto respeite ao seu interesse local, tendo como objetivo o 
pleno desenvolvimento de suas funções sociais e bem estar de seus habitantes”. 
 
Analise as proposições em relação às competências da Lei Orgânica do Município de Porto 
Belo. 
 

I.   Legislar sobre assunto de interesse regional. 
II.   Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber para atender suas 

peculiaridades. 
III.   Organizar sua administração e seus servidores. 
IV.   Organizar e prestar diretamente, ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços 

públicos de interesse local. 
V.   Fiscalizar, mediante administração direta ou por via de licitação, as obras públicas locais. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A.  (   )  Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
B.  (   )  Somente as afirmativas III, IV e V são verdadeiras. 
C.  (   )  Somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras. 
D.  (   )  Somente as afirmativas I, IV e V são verdadeiras. 
E.  (   )  Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 
 
 
Questão 29 
 
Considerando a Lei Orgânica do Município de Porto Belo, nenhum empreendimento de obras e 
serviços do Município poderá ter início sem prévia elaboração do plano respectivo. Analise as 
proposições sobre a obrigatoriedade deste plano. 
 
I.   A viabilidade de empreendimento, sua conveniência e oportunidade para o interesse 

comum, detalhes gerais para sua execução. 
II.   Recursos para o atendimento das respectivas despesas. 
III.   Prazos para conclusão, acompanhado da respectiva justificação.  
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A.  (   )  Somente a afirmativa ll é verdadeira. 
B.  (   )  Somente a afirmativa l é verdadeira. 
C.  (   )  Somente as afirmativas ll e lll são verdadeiras. 
D.  (   )  Somente as afirmativas l e lll são verdadeiras. 
E.  (   )  Todas as afirmativas são verdadeiras. 
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Questão 30 
 
Segundo a Lei Orgânica do Município de Porto Belo “A política de desenvolvimento urbano tem 
por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-
estar de seus habitantes, na forma da lei.” Analise as proposições em relação à política de 
desenvolvimento urbano. 
 
I.   O Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é o instrumento básico da política da lei. 
II.   A propriedade urbana cumpre suas funções sociais quando atende às exigências 

fundamentais de ordenação da cidade, expressas no código de obras. 
III.   As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em 

dinheiro. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 
A.  (   )  Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
B.  (   )  Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
C.  (   )  Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
D.  (   )  Somente a afirmativa II é verdadeira. 
E.  (   )  Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
 
Questão 31 
 
Segundo a Lei Orgânica do Município de Porto Belo no estabelecimento de normas e diretrizes 
relativas ao desenvolvimento urbano, o Município assegurará: 
 
A.  (   )  controle de vazios urbanos e rurais. 
B.  (   )  controle de expansão urbana e rural. 
C.  (   )  proteção e recuperação do ambiente cultural. 
D.  (   )  manutenção de características do ambiente artificial. 
E.  (   )  eliminação de obstáculos arquitetônicos para toda e qualquer pessoa. 
 
 
Questão 32 
 
A lei nº 426/84 dispõe sobre o zoneamento físico-territorial do município de Porto Belo, cria o 
conselho municipal de planejamento urbano e dá outras providências. Segundo esta lei 
considera-se indústria pesada ou incômoda quando apresentar: 
 
A.  (   )  número de empregados superior a 75. 
B.  (   )  funcionamento diurno. 
C.  (   )  número de empregados superior a 40. 
D.  (   )  área do terreno que ultrapasse 1.200,00m2 (hum mil e duzentos metros quadrados). 
E.  (   )  área do terreno ultrapasse a 1.250,00 m2 (hum mil e duzentos e cinquenta metros 

quadrados). 
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Questão 33 
 
A lei nº 426/84 dispõe sobre o zoneamento físico-territorial do município de Porto Belo, cria o 
conselho municipal de planejamento urbano e dá outras providências. Segundo esta lei, 
entende-se por condomínio horizontal: 
 
A.  (   )  quando a edificação for constituída de agrupamento de residências unifamiliares 

isoladas ou contíguas, em gleba fechada e dotada de infraestrutura e serviço comum, 
sob administração privada eleita pelos condomínios e não será permitido o 
desmembramento em lotes autônomos, permitido apenas na área urbana e nas zonas 
estabelecidas. 

B.  (   )  quando a edificação for constituída de agrupamento de residências multifamiliares 
isoladas ou contíguas, em gleba fechada e dotada de infraestrutura e serviço comum, 
sob administração privada eleita pelos condomínios e não será permitido o 
desmembramento em lotes autônomos, permitido apenas na área urbana e nas zonas 
estabelecidas. 

C.  (   )  quando a edificação for constituída de agrupamento de residências unifamiliares 
isoladas ou contíguas, em gleba aberta e dotada de infraestrutura e serviço comum, 
sob administração privada eleita pelos condomínios e não será permitido o 
desmembramento em lotes autônomos, permitido apenas na área urbana e nas zonas 
estabelecidas. 

D.  (   )  quando a edificação for constituída de agrupamento de residências unifamiliares 
isoladas ou contíguas, em gleba fechada e dotada de infraestrutura e serviço comum, 
sob administração pública e não será permitido o desmembramento em lotes 
autônomos, permitido apenas na área urbana e nas zonas estabelecidas. 

E.  (   )  quando a edificação for constituída de agrupamento de residências unifamiliares 
isoladas ou contíguas, em gleba fechada e dotada de infraestrutura e serviço comum, 
sob administração privada indicada pelo poder público e será permitido o 
desmembramento em lotes autônomos, permitido apenas na área urbana e nas zonas 
estabelecidas. 

 
 
Questão 34 
 
A lei nº 426/84 dispõe sobre o zoneamento físico-territorial do município de Porto Belo, cria o 
conselho municipal de planejamento urbano e dá outras providências. Assinale a alternativa 
correta segundo esta lei para efeito do cálculo do Índice de Aproveitamento. 
 

A.  (   )  As áreas cobertas destinadas a varandas, alpendres ou abrigos, bem como os beirais 
de telhados acima de 1,20 m, quando térreo, não serão computadas para efeito de 
cálculo do Índice de Aproveitamento. 

B.  (   )  As garagens localizadas nos subsolos não serão computadas para efeito do cálculo do 
Índice de Aproveitamento. 

C.  (   )  As áreas cobertas destinadas a varandas, alpendres ou abrigos, bem como os beirais 
de telhados de 0,80 m, quando térreo serão computadas para efeito de cálculo do 
Índice de Aproveitamento. 

D.  (   )  As garagens localizadas nos subsolos serão computadas para efeito do cálculo do 
Índice de Aproveitamento. 

E.  (   )  As áreas cobertas destinadas a varandas, alpendres ou abrigos, bem como os beirais 
de telhados de 1,00 m, quando térreo, não computadas para efeito de cálculo do Índice 
de Aproveitamento. 
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Questão 35 
 
A Lei Complementar nº 34/2011 institui o código de obras do município de porto belo e dá 
outras providências. Segundo esta lei, estarão isentas de apresentação de projeto, devendo 
apresentar, entretanto, croquis de implantação, na forma de projeto técnico simplificado, as 
edificações de interesse social, unifamiliar, não pertencentes a nenhum programa habitacional 
e construídas em lote, cujo proprietário não possua outro imóvel no Município, com área até: 
 
A.  (   )  75 m² 
B.  (   )  50 m² 
C.  (   )  60 m² 
D.  (   )  70 m² 
E.  (   )  80 m² 

 
Questão 36 
 
A lei nº 426/84 dispõe sobre o zoneamento físico-territorial do município de Porto Belo, cria o 
conselho municipal de planejamento urbano e dá outras providências. Analise as proposições 
segundo esta lei sobre as competências do Conselho Municipal de Planejamento Urbano. 
 

I.   Assessorar o Executivo e o Legislativo Municipal em assuntos relativos ao Plano Físico-
Territorial, fazendo os pareceres por escrito e baseados no próprio plano. 

II.   Exigir do Executivo medidas que tornem eficaz a execução do Plano Físico-Territorial. 
III.   Emitir pareceres sobre o desenvolvimento urbano, com base no Plano-Territorial e na Lei 

do parcelamento do solo. 
IV.   Elaborar atualização do Plano quando a tendência do crescimento urbano expressar como 

reais as ações da comunidade, afastar-se do proposto nele. 
V.   Orientar e proteger a comunidade contra atos particulares individualizados, ou de grupos, 

que venham contra os interesses do bem estar comum do povo. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A.  (   )  Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
B.  (   )  Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 
C.  (   )  Somente as afirmativas II, III e V são verdadeiras. 
D.  (   )  Somente as afirmativas III, IV e V são verdadeiras. 
E.  (   )  Somente as afirmativas I, III e V são verdadeiras. 
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Questão 37 
 
A Lei Complementar nº 34/2011 institui o código de obras do município de Porto Belo e dá 
outras providências. Analise as proposições, segundo esta lei, como o Município licenciará e 
fiscalizará a execução e a utilização das edificações. 
 

I.   Não compete ao Município fiscalizar a manutenção das condições de segurança e 
salubridade das obras e edificações. 

II.   Os engenheiros e fiscais do Poder Executivo Municipal terão livre acesso a todas as obras 
mediante a apresentação de prova de identidade funcional, independentemente de 
qualquer outra formalidade. 

III.   Os funcionários investidos em função fiscalizadora poderão, observadas as formalidades 
legais, inspecionar bens e papéis de qualquer natureza, desde que pertinentes a esta 
legislação. 

IV.   Para o exercício da fiscalização, a autoridade não poderá fazer uso de força policial caso 
lhe seja frustrado o livre acesso à obra.  

 
Assinale a alternativa correta. 
 
A.  (   )  Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
B.  (   )  Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
C.  (   )  Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 
D.  (   )  Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
E.  (   )  Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
 
 
Questão 38 
 
A Lei Complementar nº 34/2011 institui o código de obras do município de Porto Belo e dá 
outras providências. Segundo esta lei, dependerão, obrigatoriamente, de Alvará de Construção, 
Reforma, Ampliação ou Demolição: 
 

I.   construção de novas edificações. 
II.   reformas que determinem acréscimo ou decréscimo na área construída do imóvel, ou 

alterem o projeto original, ou ainda que não interfiram na segurança, estabilidade e no 
conforto das construções. 

III.   implantação de estande de vendas a ser erigido no próprio imóvel. 
IV.   demolição. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A.  (   )  Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
B.  (   )  Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
C.  (   )  Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 
D.  (   )  Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 
E.  (   )  Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras. 
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Questão 39 
 
A Lei Complementar nº 34/2011 institui o código de obras do município de Porto Belo e dá 
outras providências. Analise as proposições sobre o que deve anexar no projeto para 
aprovação de uma obra. 
 

I.   requerimento, solicitando a aprovação do projeto definitivo e a liberação do Alvará de 
Construção, Reforma, Ampliação ou Demolição, assinado pelo proprietário ou 
representante legal. 

II.   declaração de que tomou conhecimento do conteúdo da certidão de diretrizes referente à 
localidade da obra, expedida pelo órgão municipal competente. 

III.   plantas aprovadas na Vigilância Sanitária Municipal, para todos os casos.  
IV.   cálculos estruturais dos diversos elementos construtivos, assim como desenhos dos 

respectivos detalhes, caso o Poder Executivo Municipal julgue necessário; 
V.   certidão atualizada de matrícula do imóvel, com data de emissão de no máximo 90 

(noventa) dias ou, título que comprove a posse do imóvel antes da requisição do Alvará 
para construção, ampliação, reforma ou demolição.  

 
Assinale a alternativa correta. 
 
A.  (   )  Somente as afirmativas II, IV e V são verdadeiras. 
B.  (   )  Somente as afirmativas I, III e V são verdadeiras. 
C.  (   )  Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras. 
D.  (   )  Somente as afirmativas II, III e V são verdadeiras. 
E.  (   )  Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 
 
 
Questão 40 
 
A Lei Complementar nº 34/2011 institui o código de obras do município de Porto Belo e dá 
outras providências. Segundo esta lei, analise as proposições que apresentam situações em 
que a execução de movimento de terra deverá ser precedida de autorização do Poder 
Executivo Municipal. 
 

I.   movimentação de terra com mais de 1.000 m³ (mil metros cúbicos) de material. 
II.   movimentação de terra com qualquer volume em áreas lindeiras a cursos d`água, áreas de 

várzea e de solos hidromórficos ou alagadiços. 
III.   movimentação de terra de qualquer volume em áreas sujeitas à erosão;. 
IV.   alteração de topografia natural do terreno que atinja superfície maior que 3.000 m²  (três mil 

metros quadrados).  
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A.  (   )  Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
B.  (   )  Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
C.  (   )  Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras. 
D.  (   )  Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
E.  (   )  Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
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QUADRO PARA CONFERÊNCIA DE GABARITO 
 

SOMENTE ESTA PARTE PODERÁ SER DESTACADA 
 

����  
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