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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 
 

01- Em qual das alternativas a seguir, a unidade ‘inh’ pode ser 

compreendida não só como formadora de palavra apenas no 

sentido de ‘pequeno’: 

A. Longuinho – fé  

B. Pulinhos – afetividade  

C. Amiguinho – desprezo  

D. Pulinhos – barganha 

E. Amiguinho – afetividade 

 

OMS divulga relatório sobre mortes no trânsito e sugere 

redução de velocidade em áreas urbanas 

Os acidentes de trânsito matam cada vez mais pessoas em todo 

o planeta, com 1,35 milhão de óbitos por ano, alerta 

a Organização Mundial da Saúde (OMS), preocupada com a 

falta de medidas de segurança nos países mais pobres. 

Em seu relatório mundial sobre segurança nas estradas, a OMS 

afirma ainda que os acidentes de trânsito são atualmente a 

principal causa de morte entre crianças e jovens com idades 

entre 5 e 29 anos. 

"Estas mortes representam um preço inaceitável para a 

mobilidade", afirmou o diretor geral da OMS, dr. Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, em um comunicado. 

"Não há desculpa para a passividade. Este relatório é um apelo 

aos governos e seus sócios para que adotem medidas muito 

mais importantes", completou. 

A OMS destaca, no entanto, que "as taxas de mortalidade em 

relação ao tamanho da população mundial estabilizaram nos 

últimos anos", o que sugere que "os esforços em segurança de 

trânsito em alguns países de renda média e alta mitigaram a 

situação". 

Analistas atribuem os resultados positivos em grande parte a 

legislações mais severas relacionadas aos principais riscos no 

trânsito, como a velocidade, o consumo de álcool, a direção 

perigosa e a ausência de cintos de segurança, capacetes de 

motociclistas ou cadeirinhas para crianças. 

A OMS também ressalta a importância de infraestruturas mais 

seguras, como pistas reservadas para ciclistas e motociclistas, 

assim como de reforçar as condições de segurança dos veículos, 

como o controle eletrônico da estabilidade e dos freios. 

O risco de morte nas estradas continua sendo três vezes maior 

nos países pobres em comparação às nações mais ricas, com as 

taxas mais elevadas de mortalidade na África (26,6 para cada 

100.000 habitantes) e as menores na Europa (9,3 para cada 

100.000 habitantes). 

Brasil e redução de velocidade 

O relatório faz importantes atribuições ao Brasil, como a 

redução de mortes no trânsito após a instauração de leis mais 

rígidas contra a união de álcool e direção (Lei Seca) e o início 

da obrigatoriedade de freios ABS em todas as motos do 

mercado a partir de 2019. 

Por outro lado, coloca o país na pior classificação referente ao 

limite de velocidade em áreas urbanas. A Organização sugere 

que todas as cidades do mundo adotem velocidades máximas de 

50 km/h nas áreas urbanas e 30 km/h em áreas residenciais e/ou 

com grande circulação de pessoas. 

(France Presse e G1 07/12/2018 11h10  in: 

https://g1.globo.com/carros/noticia/2018/12/07/oms-divulga-

relatorio-sobre-mortes-no-transito-e-sugere-reducao-de-

velocidade-em-areas-urbanas.ghtml) 

 

02- Assinale a alternativa correta quanto ao texto apresentado: 

A. Prioriza a informação, ocupando-se de divulgar um 

fato novo, porém expressando uma opinião, 

privilegiando o comentário sobre esse fato. 

B. Informar um acontecimento recente, dirigindo-se a um 

público de nicho específico, com linguagem jargão 

desse grupo. 

C. No primeiro parágrafo do texto, apresenta-se um 

resumo conciso, no qual as perguntas básicas do 

gênero notícia são respondidas. 

D. O texto é uma notícia, apoiou-se na opinião de 

especialistas na área e empregou-se verbos dicendi a 

fim de priorizar apenas o discurso indireto livre. 

E. Apesar de importantes, a opinião de uma especialista 

restringiu as informações, ao não apresentar um outro 

ponto de vista sobre o fato noticiado, o que 

comprometeu a veracidade do texto. 

03- Assinale a alternativa em que houve correspondência entre 

a questão e o fato relatado no texto: 

A. O quê – relatório sobre mortes no trânsito 

B. Quem  – apenas o diretor geral da OMS 

C. Quando – dia mundial da saúde 

D. Onde – Brasil  

E. Por que – pressão dos governos e seus sócios 

04- "Estas mortes representam um preço inaceitável para a 

mobilidade" 

Segundo a mensagem contida no trecho: 

A. A mobilidade é algo bastante custoso. 

B. A mobilidade tornou-se insustentável e causa mortes. 

C. A mobilidade só é possível se houver redução das 

mortes. 

D. As mortes não devem ser vistas como consequência 

natural da mobilidade. 

E. As mortes implicam gastos que, a longo prazo, 

inviabilizarão a mobilidade. 

 

 

 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/organizacao-mundial-de-saude
https://g1.globo.com/carros/noticia/2018/12/07/oms-divulga-relatorio-sobre-mortes-no-transito-e-sugere-reducao-de-velocidade-em-areas-urbanas.ghtml
https://g1.globo.com/carros/noticia/2018/12/07/oms-divulga-relatorio-sobre-mortes-no-transito-e-sugere-reducao-de-velocidade-em-areas-urbanas.ghtml
https://g1.globo.com/carros/noticia/2018/12/07/oms-divulga-relatorio-sobre-mortes-no-transito-e-sugere-reducao-de-velocidade-em-areas-urbanas.ghtml
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05- No que concerne ao Brasil no relatório da OMS, o país: 

A. Recebe atribuições como a de reduzir o número de 

mortes no trânsito, quando da adoção de leis mais 

rígidas. 

B. Está isento de cobranças, pois a partir de 2019, 

quando a obrigatoriedade de freios ABS em carros e 

motos for implantada, poderá haver algum estudo 

definitivo. 

C. Tomou medidas acertadas de segurança, como a Lei 

Seca, porém ainda tem altas velocidades limite em 

áreas urbanas. 

D. Aplicou leis mais rígidas sobre a união de álcool e 

direção, mas na mesma medida, facilitou o controle 

da velocidade dos carros nas cidades e áreas de 

grande concentração, mantendo seus dados iguais. 

E. Ficou na pior classificação quanto à velocidade limite 

nas áreas urbanas, devido à concessão da Lei Seca, 

que compensa o impedimento da ingestão de álcool 

com a permissividade   

06- ‘Não há desculpa para a passividade. Este relatório é um 

apelo aos governos e seus sócios para que adotem medidas 

muito mais importantes’, completou. 

A OMS destaca, no entanto, que ‘as taxas de mortalidade em 

relação ao tamanho da população mundial estabilizaram nos 

últimos anos’, o que sugere que ‘os esforços em segurança de 

trânsito em alguns países de renda média e alta mitigaram a 

situação’.” 

 

Assinale a alternativa correta sobre o trecho: 

 

A. A palavra ‘não’ no início do trecho nega a ideia de que 

os governos podem adotar medidas passíveis de erros 

no controle das mortes no trânsito. 

B. A expressão ‘no entanto’, introduz uma afirmação que 

de certa forma se opõe à dada anteriormente, porém 

sem negá-la, já que as mortes apenas se estabilizaram. 

C. No trecho, ‘renda média e alta’ o autor tenta mostrar 

que apenas os países onde há dinheiro suficiente para 

que a população exija medidas de segurança no 

trânsito podem alterar os dados da OMS. 

D. O emprego de ‘alguns’ tem a função de explicar ao 

leitor que os resultados obtidos são da 

responsabilidade dos países que não adotaram medidas 

de segurança no trânsito. 

E. Em ‘sugere que’, o autor dá sua visão do que pode ser 

feito nos países de renda média e alta para que 

diminuam as mortes no trânsito. 

 

07- ‘os esforços em segurança de trânsito em alguns países de 

renda média e alta mitigaram a situação’ 

 

A palavra destacada foi empregada no sentido de: 

 

A. Abrandar 

B. Emplacar 

C. Prejudicar 

D. Financiar 

E. Humanizar 

08- Leia as frases abaixo e depois assinale a sequência que 

completa as lacunas corretamente: 

I-  “Ora cabe humor, ora cabe ________ para 

representar de alguma forma os momentos 

emblemáticos do novo filme Dumbo.” 

II-   “O autodeclarado presidente teve seus direitos 

políticos  ________ . 

III- “ Preso que tentava fugir vestido de agente 

penitenciário é pego no __________ e vai pro 

isolamento.” 

IV- “o cãozinho estava deitado na caminha dele, 

pupila __________, babando, mal conseguia 

ficar em pé.” 

 

A. Descrição – caçados – flagra – dilatada. 

B. Descrição – caçados – fraga- dilatada. 

C. Descrição – cassados – fragra – delatada. 

D. Discrição – cassados – flagra – delatada.  

E. Discrição – cassados – flagra – dilatada. 

 

 
09- Assinale a análise correta: 

A. ‘que isto é ódio’ tem valor de complemento de 

‘penso’. 

B. ‘ódio’ no segundo quadrinho é uma oração 

subordinada objetiva direta. 

C. ‘quando’ introduz um complemento formado por uma 

oração com função de adjetivo. 

D. ‘eu aviso’ é oração subordinada adverbial temporal. 

E. ‘agora’ é oração subordinada adverbial temporal. 

10- Em qual das alternativas há uma palavra acentuada pela 

mesma regra que ‘ódio’? 

A. Túneis 

B. Bíceps 

C. Mágoa 

D. Ninguém  

E. Baús  

11- Em qual dos trechos a seguir ocorreu crase e não foi 

empregado o acento grave? 

A. “Visitar a igreja do Santo Sepulcro sem coordenar 

com autoridades palestinas é quebrar a tradição 

diplomática internacional.” (O Globo) 

B. “Nova regra do INSS restringe empréstimos a novos 

beneficiários.” (A Folha Vitória) 
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C. “O setor industrial da China voltou 

inesperadamente a crescer em março pela primeira 

vez em quatro meses.” (G1) 

D. “Comediante leva 1º turno das eleições da Ucrânia e 

vai a segundo turno. (Estado de Minas) 

E. “O ator Hugo Bonemer sofreu uma tentativa de 

assalto na última quinta (28), as vésperas de sua 

estreia no Show dos Famosos” (O Dia)a)  

 

 
(http://marcojacobsen.zip.net/ 04/11/2019) 

 

12- A charge faz referência a um adesivo bastante usado em 

carros de família. Porém há uma mudança significativa no 

desenho. A que ela se refere? 

 

A. Às famílias que perdem o pai para o crime organizado. 

B. Às brigas que as crianças geralmente têm dentro do 

carro em viagens longas. 

C. Às mortes de homens pelas consequências da 

combinação bebida e direção. 

D. À difusão de modismos, como o adesivo em questão, 

que é usado sem cuidado pela maioria das famílias. 

E. Às mulheres que não permitem que seus maridos 

dirijam enquanto bebem. 

 

13- Apesar de não empregar linguagem verbal, o texto busca 

passar uma mensagem. Como o autor conseguiu isso? 

 

A. Por meio da quebra da expectativa sobre os desenhos 

que comumente são usados nos carros. 

B. Pela comparação com anúncios e propagandas sobre o 

tema abordado. 

C. Pela ausência de semelhanças entre o desenho original 

e o que o substitui. 

D. Por meio da memória afetiva daqueles que viveram 

situação semelhante e mudarão de atitude. 

E. Por meio da expectativa de que o leitor tenha 

conhecimento de mundo suficiente para entender o que 

o autor pretendia. 

 

14- Em qual dos trechos a seguir a vírgula foi empregada em 

desacordo com a norma culta da língua: 

 

A. “O melhor do mundo é o Cristiano e esse ano vai ser de 

novo, porque ele vai ganhar a Champions. Porque ele é 

vitorioso. Ganhador. Um homem, uma máquina, uma 

besta enjaulada com ódio!” (Bol) 

B. Você já pensou na semelhança que há, entre os 

cientistas e os pescadores? (O Que é Científico?) 

C. “Com maestria, ele discute a crescente virtualização do 

corpo e suas relações.” (Pierre Levy) 

D. “Algumas coisas não mudam na vida do ator Cauã 

Reymond. Aos 38 anos, o carioca gente boa 

mantém o foco e a determinação do início da carreira.” 

(O Globo) 

E. “Foi por um triz, mas a festa no Maracanã foi rubro-

negra.” 

 

15- Leia o trecho e depois assinale a sequência correta: 

 

“Colégios e universidades fazem parceria para aulas optativas 

no Ensino Médio. Com metodologia parecida ___________ da 

graduação, disciplinas extras funcionam como um primeiro 

contato com o ensino superior e atrai os alunos.   

Esse tipo de tarefa já ___________parte de vestibulares 
modernos, como o do INSPER. A dificuldade hoje é 
que ___________ um leque de opções maior, e isso implica ter 
mais dúvidas. Na mídia ___________ havendo bombardeios 
diários de que daqui ___________ 20 anos nenhum curso de 
graduação que ___________ hoje vai continuar existindo, o que 
cria um clima de ansiedade nos alunos.” (Estadão, 
01/04/2019) 

A. À – faz – há – está – a – existe 

B. A – faz – há – estão – à – existe 

C. À – fazem – há – estão – à – existem 

D. A – fazem – há – estão – a – existem  

E. À – faz – a – está – a – existem  

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 - Segundo DOMINGUES (1979) diz-se que o processo de 

medida de distâncias é indireto quando estas distâncias são 

calculadas em função da medida de outras grandezas, não 

havendo, portanto, necessidade de percorrê-las para compará-

las com a grandeza padrão. Os erros cometidos durante a 

determinação indireta de distâncias podem ser devidos a 

diversos fatores, sobre os quais é INCORRETO afirmar:  

 

A. Leitura de ângulos: ocorre quando se faz a leitura dos 

círculos vertical e/ou horizontal de forma errada, por 

falha ou falta de experiência do operador.  

B. Verticalidade da baliza: ocorre quando não se faz uso 

do nível de cantoneira.  

C. Verticalidade da mira: ocorre quando não se faz uso 

do nível de cantoneira.  

D. Pontaria: no caso de leitura dos ângulos horizontais, 

ocorre quando o fio estadimétrico vertical do teodolito 

não coincide com a baliza (centro). 

E. Erro linear de centragem do teodolito: ocorre quando o 

operador, por falta de experiência, não nivela o 

aparelho corretamente. 

 

 

 

http://marcojacobsen.zip.net/
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17 – No AutoCAD, a tecla que liga e desliga o sistema 

automático de detecção de pontos de precisão (osnap), é? 

 

A. F1 

B. F2 

C. F3 

D. F4 

E. F5 

 

18 – Em obras rodoviárias, de modo geral, recomenda-se que 

os aterros sejam compactados em camadas de: 

 

A. 10 cm.  

B. 20 cm.  

C. 30 cm.  

D. 40 cm.  

E. 50 cm.  

 

19 – A norma ABNT especifica que o volume de concreto a ser 

amassado por vez não deverá exceder o que se consegue com: 

 

A. 50 kg de cimento. 

B. 100 kg de cimento. 

C. 150 kg de cimento. 

D. 200 kg de cimento. 

E. 250 kg de cimento. 

 

20 – Na aplicação do concreto devemos efetuar o adensamento 

de modo a torná-lo o mais compacto possível. O método mais 

utilizado para o adensamento do concreto é por meio de 

vibrador de imersão, para isso devemos ter alguns cuidados que 

inclui, EXCETO:  

 

A. Aplicar sempre o vibrador na horizontal.  

B. Vibrar o maior número possível de pontos.  

C. O comprimento da agulha do vibrador deve ser maior 

que a camada a ser concretada.  

D. Não vibrar a armadura.  

E. Não imergir o vibrador a menos de 10 ou 15 cm da 

parede da fôrma.  

 

21 – Faixa horizontal que moldura de forma contínua a parte 

superior de um edifício, com a função de dar estética ao 

telhado.  

Esta é a definição de: 

 

A. Empena 

B. Rufos 

C. Platibanda 

D. Claraboia 

E. Rincão 

 

22 – Para a pintura sobre esquadrias de madeira, deverá ser 

eliminado qualquer tipo de brilho através da utilização de lixa 

de grana entre: 

 

A. 240 e 360. 

B. 360 e 400. 

C. 240 e 600. 

D. 200 e 240. 

E. 400 e 540. 

23 – Quando se inicia o processo de construção, a primeira fase 

a se realizar é a escavação que existem de vários tipos. A 

escavação em sulco ou regueira consiste numa trincheira com 

uma largura mínima de: 

 

A. 60cm e profundidade variável, destinada a estabelecer 

fundações e pilares isolados. 

B. 40cm e profundidade variável, destinada a estabelecer 

fundações e pilares isolados. 

C. 50cm e profundidade variável, destinada a estabelecer 

fundações e pilares isolados. 

D. 50cm e profundidade variável, destinada a alojar os 

muros, as fundações, as canalizações. 

E. 40cm e profundidade variável, destinada a alojar os 

muros, as fundações, as canalizações. 

 

24 – Utilizado na extração de terras a pequena profundidade. 

Pode-se remover terras e carregá-las numa só operação, 

transportá-las e despejá-las sem interromper a marcha. 

 

A. Bulldozer 

B. Angludozer  

C. Grader 

D. Ripper 

E. Scarper 

 

25 – O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante 

loteamento ou desmembramento, observadas as disposições da 

LEI No 6.766/79 e as das legislações estaduais e municipais 

pertinentes. A infra-estrutura básica dos parcelamentos situados 

nas zonas habitacionais declaradas por lei como de interesse 

social (ZHIS) consistirá, no mínimo, de, EXCETO: 

  

A. Vias de circulação. 

B. Escoamento das águas pluviais. 

C. Rede para o abastecimento de água potável. 

D. Soluções para o esgotamento sanitário e para a energia 

elétrica domiciliar.         

E. Projeto de base e custos. 

 

26 – Na gestão de bens públicos, na Utilização dos bens 

públicos, são formas de direito privado, EXCETO: 

 

A. Enfiteuse 

B. Locação 

C. Arrendamento 

D. Tombamento 

E. Comodato  

 

27 – São características da Desapropriação, EXCETO: 

 

A. Procedimento administrativo (única modalidade com 

essa natureza jurídica). 

B. Estado transforma compulsoriamente bem de terceiro 

em propriedade pública. 

C. Em regra, sem indenização (pode gerar esse direito se 

demonstrado significativo prejuízo). 

D. Modalidade mais agressiva de intervenção. 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.766-1979?OpenDocument
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E. Desapropriação direta: lícita, em conformidade com o 

devido processo legal. Desapropriação indireta 

(apossamento administrativo): esbulho possessório, 

sem observância do devido processo legal. 

 

28 – A escala numérica é o valor numérico da escala da planta 

topográfica em forma de fração de número unitário. As escalas 

típicas para plantas de propriedades rurais são: 

 

A. 1:100 e 1:200; 

B. 1:500 e 1:1000; 

C. 1:1.000, 1:2.000 e 1:5.000; 

D. 1:5.000, 1:10.000 e 1:25.000; 

E. 1:50.000 e 1:100.000. 

 

29 – GNSS: são instrumentos destinados para medição de 

coordenadas via satélites. São utilizados para levantamentos 

planimétricos, altimétricos e planialtimétricos. Podem ser dos 

tipos a seguir, que NÃO inclui: 

  

A. Receptor de navegação  

B. Recepetor para mapeamento/GIS  

C. Receptor L1  

D. Receptor IT  

E. Receptor RTK  

 

30 – Quanto à locação é INCORRETO afirmar: 

 

A. A locação é uma atividade da topografia que consiste 

em implantar pontos no terreno com base em projetos.  

B. Os projetos base para locação podem ser de: 

construção civil, demarcações de divisões de fazenda, 

loteamentos, barragens, rede elétrica, saneamento, 

construções de rodovias e ferrovias, etc. 

C. A locação pode ser apenas na planimetria, demarcando 

apenas as áreas, como pode ser também na altimetria, 

onde se quer saber quanto vai cortar ou aterrar um 

terreno. 

D. Normalmente quando se vai fazer uma locação, deve 

fazer um plano de locação, onde primeiramente se faz 

um levantamento topográfico de toda área para 

sobrepor o projeto existente com o levantamento 

realizado e a partir daí, deve-se extrair as informações 

necessárias para realizar a locação. 

E. Para locações mais simples, quando se quer definir 

uma perpendicular a partir de um eixo, pode fazer com 

o uso apenas de uma trena e três balizas, aplicando a 

teorema de Pitágoras no método do triângulo retângulo 

(lados 2, 4 e 6). 

 

31 – O planejamento do canteiro deve ser encarado como um 

processo gerencial como qualquer outro, incluindo etapas de 

coleta de dados e avaliação do planejamento. Nos canteiros 

convencionais, uma aproximação da escala 1:200 será 

suficiente. Nos croquis, devem constar, dentre outros, os 

seguintes itens, EXCETO: 

 

A. Definição exata do perímetro dos pavimentos, 

diferenciando áreas fechadas e abertas. 

B. Localização de árvores que restrinjam ou interfiram na 

circulação de materiais ou pessoas, inclusive na 

calçada. 

C. Localização das instalações provisórias (banheiros, 

escritório, refeitório, etc.), inclusive plantão de 

vendas; 

D. Todos os locais de armazenamento de materiais, 

inclusive depósito de entulho. 

E. Localização da betoneira, grua, guincho e guincheiro, 

incluindo a especificação do(s) lado(s) pelo(s) qual(is) 

se fazem as cargas no guincho. 

 

32 – A NR-18 apresenta critérios para o dimensionamento das 

instalações hidrossanitárias, estabelecendo as seguintes 

proporções e dimensões mínimas: 

 

A. 1 lavatório, 1 vaso sanitário e 1 mictório para cada 

grupo de 10 trabalhadores ou fração e 1 chuveiro para 

cada grupo de 5 trabalhadores ou fração. 

B. 1 lavatório, 1 vaso sanitário e 1 mictório para cada 

grupo de 30 trabalhadores ou fração e 1 chuveiro para 

cada grupo de 5 trabalhadores ou fração. 

C. 1 lavatório, 1 vaso sanitário e 1 mictório para cada 

grupo de 20 trabalhadores ou fração e 1 chuveiro para 

cada grupo de 15 trabalhadores ou fração. 

D. 1 lavatório, 1 vaso sanitário e 1 mictório para cada 

grupo de 20 trabalhadores ou fração e 1 chuveiro para 

cada grupo de 10 trabalhadores ou fração. 

E. 1 lavatório, 1 vaso sanitário e 1 mictório para cada 

grupo de 25 trabalhadores ou fração e 1 chuveiro para 

cada grupo de 10 trabalhadores ou fração. 

 

33 – São características dos bens dominicais, EXCETO: 

 

A. Identificação excludente: bens de titularidade estatal 

não se enquadram nas categorias comuns do povo e de 

uso especial. 

B. Tratam-se de bens móveis e imóveis que se encontram 

na titularidade estatal, mas que não se constituem em 

efetivo instrumento de satisfação de necessidades 

coletivas. 

C. Embora possam ser ociosos, também podem ser 

utilizados pelo Estado como objetivo de obter renda, 

seja por meio de investimento, seja por meio de 

exploração de atividades econômicas. 

D. Não podem ser alienados. 

E. Uso privativo de bens dominicais pode ser celebrado 

mediante contratos de locação, arrendamento e 

comodato. 

 

34 – Desapropriação por interesse social é aquela que mais se 

coaduna com a função social da propriedade, na medida em que 

o Poder Público entra em cena com o escopo de dirimir as 

desigualdades sociais. Desta forma, Considera-se interesse 

social, EXCETO: 

 

A. O aproveitamento de todo bem improdutivo ou 

explorado sem correspondência com as necessidades 

de habitação, trabalho e consumo dos centros de 

população a que deve ou possa suprir por seu destino 

econômico. 
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B. A criação e melhoramento de centros de população, 

seu abastecimento regular de meios de subsistência. 

C. A manutenção de posseiros em terrenos urbanos onde, 

com a tolerância expressa ou tácita do proprietário, 

tenham construído sua habilitação, formando núcleos 

residenciais de mais de 10 (dez) famílias. 

D. As terras e águas suscetíveis de valorização 

extraordinária, pela conclusão de obras e serviços 

públicos, notadamente de saneamento, portos, 

transporte, eletrificação armazenamento de água e 

irrigação, no caso em que não sejam ditas áreas 

socialmente aproveitadas. 

E. A proteção do solo e a preservação de cursos e 

mananciais de água e de reservas florestais. 

 

35 – De acordo com a Lei No 10.257/2001; Art. 2o A política 

urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as 

seguintes diretrizes gerais, EXCETO: 

 

A. Garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido 

como o direito à terra urbana, à moradia, ao 

saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana e/ ou 

rural, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho 

e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. 

B. Gestão democrática por meio da participação da 

população e de associações representativas dos vários 

segmentos da comunidade na formulação, execução e 

acompanhamento de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano. 

C. Cooperação entre os governos, a iniciativa privada e 

os demais setores da sociedade no processo de 

urbanização, em atendimento ao interesse social. 

D. Planejamento do desenvolvimento das cidades, da 

distribuição espacial da população e das atividades 

econômicas do município e do território sob sua área 

de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções 

do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o 

meio ambiente. 

E. Oferta de equipamentos urbanos e comunitários, 

transporte e serviços públicos adequados aos 

interesses e necessidades da população e às 

características locais. 

 

36 – O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é 

obrigatório para cidades com mais de: 

 

A. Dez mil habitantes. 

B. Vinte mil habitantes. 

C. Trinta mil habitantes. 

D. Cinquenta mil habitantes. 

E. Cem mil habitantes. 

 

37 – Referente a arruamento, alinhamento e nivelamento é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. O arruamento, o alinhamento e o nivelamento 

constituem atribuições próprias do Município e só 

podem ser executados diretamente pela Prefeitura.  

 

B. O arruamento é o conjunto de vias de circulação, 

logradouros públicos e espaços livres aprovado pela 

Prefeitura em uma determinada área urbana ou 

urbanizável.  

C. Todo arruamento depende de prévia aprovação da 

Prefeitura.  

D. O alinhamento é o limite entre a propriedade privada 

(lote) e o domínio público urbano. Aprovado um 

determinado loteamento, o alinhamento está 

consequentemente estabelecido.  

E. O nivelamento é a fixação da cota dos lotes, 

relativamente às vias urbanas; é uma imposição 

urbanística semelhante ao alinhamento. 

 

38 – Quando ocorre uma visita ao lote, deve-se fazer um 

levantando dos seguintes pontos, dos quais é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Deve-se identificar no local o verdadeiro lote 

adquirido segundo a escritura, colhendo-se todas as 

informações necessárias. 

B. Verificar junto a Prefeitura da Municipalidade, se o 

loteamento onde se situa o terreno, foi devidamente 

aprovado e está liberado para construção. 

C. Situação do lote dentro da quadra, medindo-se a 

distância da esquina ou construção mais próxima. 

D. Sendo o terreno com inclinação acentuada, em aclive, 

verificar se existe viela sanitária vizinha do lote, em 

uma das divisas laterais ou fundo. 

E. Verificar se passa perto do lote, linha de alta tensão, 

posição de postes, bueiros e outros. 

 

39 – A sondagem é realizada contando o número de golpes 

necessários à cravação de parte de um amostrador no solo 

realizada pela queda livre de um martelo de massa e altura de 

queda padronizadas. A execução de uma sondagem é um 

processo repetitivo, que consiste em abertura do furo, ensaio de 

penetração e amostragem a cada metro de solo sondado. Desta 

forma, em cada metro faz-se, inicialmente, a abertura do furo 

com um comprimento de: 

 

A. 25cm, e o restante dos 20cm para a realização do 

ensaio de penetração. 

B. 45cm, e o restante dos 35cm para a realização do 

ensaio de penetração. 

C. 60cm, e o restante dos 50cm para a realização do 

ensaio de penetração. 

D. 55cm, e o restante dos 45cm para a realização do 

ensaio de penetração. 

E. 65cm, e o restante dos 45cm para a realização do 

ensaio de penetração. 

 

40 – Nas esquadrias de ferro como o batente é a própria 

esquadria, os acréscimos serão de: 

 

A. 10cm tanto na largura como na altura. 

B. 5cm tanto na largura como na altura. 

C. 3cm tanto na largura como na altura. 

D. 5 cm na largura e 3cm na altura. 

E. 10 cm na largura e 5cm na altura. 


