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CARGO: FISCAL DE OBRAS 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

O que devemos aos jovens 
 

Fiquei surpresa quando uma entrevistadora disse que 
em meus textos falo dos jovens como arrogantes e mal-               
-educados. Sinto muito: essa, mais uma vez, não sou eu. Lido 
com palavras a vida toda, foram uma de minhas primeiras 
paixões e ainda me seduzem pelo misto de comunicação e 
confusão que causam, como nesse caso, e por sua beleza, 
riqueza e ambiguidade.  

Escrevo repetidamente sobre juventude e infância, família 
e educação, cuidado e negligência. Sobre nossa falha quanto à 
autoridade amorosa, interesse e atenção. Tenho refletido muito 
sobre quanto deve ser difícil para a juventude esta época em que 
nós, adultos e velhos, damos aos jovens tantos maus exemplos, 
correndo desvairadamente atrás de mitos bobos, desperdiçando 
nosso tempo com coisas desimportantes, negligenciando a 
família, exagerando nos compromissos, sempre caindo de cansa-
dos e sem vontade ou paciência de escutar ou de falar.  

Tenho muita empatia com a juventude, exposta a tanto 
descalabro, cuidada muitas vezes por pais sem informação, 
força nem vontade de exercer a mais básica autoridade, sem a 
qual a família se desintegra e os jovens são abandonados à 
própria sorte num mundo nem sempre bondoso e acolhedor. 
Quem são, quem podem ser, os ídolos desses jovens, e que 
possibilidades lhes oferecemos? Então, refugiam‐se na tribo, 
com atitudes tribais: o piercing, a tatuagem, a dança ao som de 
música tribal, na qual se sobrepõe a batida dos tantãs. Negativa? 
Censurável? Necessária para muitos, a tribo é onde se sentem 
acolhidos, abrigados, aceitos.  

Escola e família ou se declaram incapazes, ou estão assus-
tadas, ou não se interessam mais como deveriam. Autoridades, 
homens públicos, supostos líderes, muitos deles a gente nem 
receberia em casa. O que resta? A solidão, a coragem, a audácia, 
o fervor, tirados do próprio desejo de sobrevivência e do 
otimismo que sobrar. Quero deixar claro que nem todos estão 
paralisados, pois muitas famílias saudáveis criam em casa um 
ambiente de confiança e afeto, de alegria. Muitas escolas 
conseguem impor a disciplina essencial para que qualquer orga-
nização ou procedimento funcione, e nem todos os políticos e 
governantes são corruptos. Mas quero também declarar que 
aqueles que o são já bastam para tirar o fervor e matar o oti-
mismo de qualquer um.  

Assim, não acho que todos os jovens sejam arrogantes, 
todas as crianças mal‐educadas, todas as famílias disfuncionais.  

Tenho sete netos e netas. A idade deles vai de 6 a 21 anos. 
Todos são motivo de alegria e esperança, todos compensam, 
com seu jeito particular de ser, qualquer dedicação, esforço, 
parceria e amor da família. Não tenho nenhuma visão negativa 
da juventude, muito menos da infância. Acho, sim, que nós, os 
adultos, somos seus grandes devedores, pelo mundo que lhes 
estamos legando. Então, quando falo em dificuldades ou 
mazelas da juventude, é de nós que estou, melancolica-
mente, falando.  

(Lya Luft. Veja. São Paulo: 16/12/2009. Adaptado.) 

Questão 01 
De acordo com as ideias textuais, é possível depreender 
que a autora: 
A) Enfatiza que as famílias, atualmente, são disfuncionais. 
B) Retrata uma informação insustentável sobre uma confe-

rência já pronunciada. 
C) Anuncia que a juventude, na verdade, é marcada por atos 

levianos e inconsequentes. 
D) Denota sobre a falta de empatia que tem com a juven-

tude atual, marcada pela arrogância. 
E) Realça que o legado deixado pela família aos jovens será 

embasado pela solidão e medo de sobrevivência. 
 

Questão 02 
No excerto “Escola e família ou se declaram incapazes, ou 
estão assustadas, ou não se interessam mais como deveriam. 
Autoridades, homens públicos, supostos líderes, muitos deles a 
gente nem receberia em casa. O que resta? A solidão, a cora-
gem, a audácia, o fervor, tirados do próprio desejo de sobre-
vivência e do otimismo que sobrar.” (4º§), observe que a arti-
culista elabora um questionamento que é por ela mesma res-
pondido. Tal recurso objetiva: 
A) Evidenciar fatores contrários às indagações propostas. 
B) Construir soluções fundamentadas na opinião da autora. 
C) Elaborar uma contestação baseada em questionamentos. 
D) Fazer com que o leitor reflita sobre a discussão concebida. 
E) Deixar claro que a família e a educação são negligencia-

das pela sociedade.  
 

Questão 03 
Considerando as informações textuais, são opiniões da 
autora sobre fatos declarados, EXCETO: 
A) “Necessária para muitos, a tribo é onde se sentem acolhidos, 

abrigados, aceitos.” (3º§) 
B) “Escrevo repetidamente sobre juventude e infância, família e 

educação, cuidado e negligência.” (2º§) 
C) “Acho, sim, que nós, os adultos, somos seus grandes deve-

dores, pelo mundo que lhes estamos legando.” (6º§) 
D) “Assim, não acho que todos os jovens sejam arrogantes, todas 

as crianças mal‐educadas, todas as famílias disfuncionais.” 
(5º§) 

E) “Quero deixar claro que nem todos estão paralisados, pois 
muitas famílias saudáveis criam em casa um ambiente de 
confiança e afeto, de alegria.” (4º§) 

 

Questão 04 
Em “Tenho muita empatia com a juventude, exposta a tanto 
descalabro, cuidada muitas vezes por pais sem informação, 
força nem vontade de exercer a mais básica autoridade, sem 
a qual a família se desintegra e os jovens são abandonados à 
própria sorte num mundo nem sempre bondoso e acolhedor.” 
(3º§), a expressão destacada pode ser substituída, sem pre-
juízo semântico, por: 
A) Desastre. 
B) Insucesso. 
C) Padecimento. 
D) Contratempo. 
E) Descontentamento. 
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Questão 05 
Considerando a argumentação desenvolvida pela articu-
lista ao longo do texto, é possível inferir que se trata de 
uma linguagem caracterizada por certo(a): 
A) Subjetivismo. 
B) Ideia prescritiva. 
C) Método descritivo. 
D) Ponto de vista técnico. 
E) Posicionamento inadequado. 
 

Questão 06 
Considerando que o sujeito é um termo essencial da oração 
sobre o qual se faz uma declaração e pode ser classificado 
em vários tipos, de acordo com o núcleo que apresenta, 
assinale a afirmativa citada no texto que apresenta sujeito 
elíptico. 
A) “[...] nós, os adultos, somos seus grandes devedores, pelo 

mundo que lhes estamos legando.” (6º§) 
B) “Autoridades, homens públicos, supostos líderes, muitos 

deles a gente nem receberia em casa.” (4º§) 
C) “Escola e família ou se declaram incapazes, ou estão assus-

tadas, ou não se interessam mais como deveriam.” (4º§) 
D) “A solidão, a coragem, a audácia, o fervor, tirados do próprio 

desejo de sobrevivência e do otimismo que sobrar.” (4º§) 
E) “Fiquei surpresa quando uma entrevistadora disse que 

em meus textos falo dos jovens como arrogantes e mal-
educados.” (1º§)  

 
Questão 07 
Considerando que o pronome é a palavra que substitui ou 
acompanha um substantivo (nome), definindo-lhe os limites 
de significação, assinale a afirmativa transcrita do texto que 
NÃO evidencia tal classe gramatical. 
A) “Sobre nossa falha quanto à autoridade amorosa, interesse 

e atenção.” (2º§) 
B) “Não tenho nenhuma visão negativa da juventude, muito 

menos da infância.” (6º§) 
C) “Então, quando falo em dificuldades ou mazelas da juven-

tude, é de nós que estou, melancolicamente, falando.” (6º§) 
D) “Tenho muita empatia com a juventude, exposta a tanto 

descalabro, cuidada muitas vezes por pais sem informação, 
[...]” (3º§) 

E) “Fiquei surpresa quando uma entrevistadora disse que em 
meus textos falo dos jovens como arrogantes e mal-edu-
cados.” (1º§) 

 

Questão 08 
Das afirmativas citadas no texto, assinale a que expressa 
ação verbal que indica incerteza ou imprecisão. 
A) “Tenho sete netos e netas.” (6º§) 
B) “Escola e família ou se declaram incapazes, ou estão 

assustadas, [...]” (4º§) 
C) “Escrevo repetidamente sobre juventude e infância, 

família e educação, cuidado e negligência. ” (2º§) 
D) “Autoridades, homens públicos, supostos líderes, muitos 

deles a gente nem receberia em casa.” (4º§) 
E) “Fiquei surpresa quando uma entrevistadora disse que em 

meus textos falo dos jovens como arrogantes e mal-                 
-educados.” (1º§) 

Questão 09 
No trecho “Sobre nossa falha quanto à autoridade amorosa, 
interesse e atenção.” (2º§), o sinal indicativo de crase foi apli-
cado adequadamente. No entanto, tal fato NÃO ocorre em: 
A) Os jovens sempre têm amores à vista. 
B) Às vezes não podemos fazer o que nos foi ordenado. 
C) Submeteram os jovens à provações difíceis e confusas. 
D) Hoje em dia, a juventude desobedece às limitações impostas 

pelos pais. 
E) Referi-me às famílias que se declararam incapazes diante 

de tal situação. 
 

Questão 10 
De acordo com a norma culta da Língua Portuguesa, há ERRO 
de concordância em: 
A) Faz anos que espero por dias melhores. 
B) Tratavam-se de questões fundamentais. 
C) Ontem houve ótimas conversas entre os jovens. 
D) Comenta-se que as famílias hoje em dia são mais unidas. 
E) Se fizessem mais escolas, talvez os acontecimentos fossem 

diferentes. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 
 

Questão 11 
Um sistema bancário utiliza senhas de três dígitos (x, y, z) para 
autenticação de operações de transferências com valores 
acima de R$ 1.000,00. Jéssica queria transferir R$ 20.000,00 
referentes à entrada de um carro que acabou de comprar, mas 
não se lembrava da sua senha. Sua mãe tinha o costume de 
montar expressões matemáticas para guardar suas senhas e 
fez a seguinte expressão para a senha de autenticação ban-
cária de sua filha:  
 

24 x {5 + [40 – (32 + 5) x 2] + 250} 
 

Sabendo que o resultado final de tal expressão resulta no 
dobro da senha de Jéssica, qual a senha de autenticação de 
três dígitos de Jéssica? 
A) 136                                                                                               
B) 144 
C) 272 
D) 288 
E) 576 
 

Questão 12 
Para planejar uma viagem de ano novo, Rafael gostaria de 
saber em qual dia da semana será o dia 31 de dezembro. Para 
isso, ele tomou como referência o dia do seu aniversário, 19 
de outubro, que corresponde a uma segunda-feira. Com base 
nessas informações, qual dia da semana corresponde a 31 de 
dezembro? 
A) Segunda-Feira.   
B) Terça-Feira.   
C) Quarta-Feira.   
D) Quinta-Feira. 
E) Sexta-Feira.   
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Questão 13 
Para fazer o preenchimento das vigas e pilares de uma casa, uma construtora consultou três empresas que vendem concreto 
para a construção civil. Para passar para a etapa de custo foram verificados os seguintes critérios:  

 A razão entre a quantidade de sacos de cimento e a quantidade de latas de areia deveria ser igual a 
1

3
. 

 A razão entre a quantidade de latas de brita e a quantidade de latas de água deveria ser igual a 3. 
As empresas apresentaram a seguinte tabela para os gastos de cada material: 
 

 Água (em latas) Areia (em latas) Brita (em latas) Cimento (em sacos) 
Empresa A 50 50 20 150 
Empresa B 85 160 255 160 
Empresa C 75 135 225 45 

 

Sabendo que para ser selecionada para a próxima etapa, as empresas deveriam ser aprovadas em pelo menos um dos critérios, 
quais empresas foram selecionadas? 
A) Apenas a empresa C foi selecionada. 
B) As empresas A e B foram selecionadas. 
C) As empresas A e C foram selecionadas. 
D) As empresas B e C foram selecionadas. 
E) Todas as três empresas foram selecionadas. 
 

Questão 14 
Para fazer a despressurização de um mergulho de grandes 
profundidades, o mergulhador deve seguir os seguintes 
passos: 

 1º: Subir 
1

3
 da profundidade total inicial em que se encontra 

em direção à superfície. 
 2º: Aguardar durante 10 minutos, sem subir ou descer, na 

nova profundidade. 

 3º: Subir 
1

2
 da profundidade em que se encontra em direção 

à superfície. 
 4º: Aguardar durante 5 minutos, sem subir ou descer, na 

nova profundidade. 
 5º: Subir 14 metros restantes até chegar à superfície. 
Considerando a situação hipotética, qual a profundidade 
inicial que o mergulhador se encontrava? 
A) 14 metros                                                                                                
B) 21 metros  
C) 42 metros  
D) 63 metros 
E) 84 metros 
 

Questão 15 
Analise as seguintes afirmações. 
 Se Elisa está cansada, então ela estudou. 
 Se Elisa estudou, então Alan não foi à escola.  
 Quando não chove, Alan vai à escola. 
Considerando que hoje choveu, podemos afirmar que: 
A) Alan está cansado e foi à escola. 
B) Alan foi à escola e Elisa estudou. 
C) Elisa está cansada e não estudou. 
D) Elisa não está cansada e Alan foi à escola. 
E) Alan não foi à escola e Elisa está cansada. 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

LEGISLAÇÃO E NOÇÕES DE DIREITO 
 

Questão 16 
Sobre os objetivos do processo licitatório, analise as afir-
mativas a seguir. 
I. Estruturar de forma hierárquica, despontando a consti-

tuição como a norma fundamental. 
II. Considerar a observância do princípio constitucional da 

isonomia. 
III. Viabilizar e adequar a Administração Pública. 
IV. Promover o desenvolvimento nacional sustentável. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e II.  
B) I e IV. 
C) II e III. 
D) II e IV. 
E) III e IV. 
 

Questão 17 
De acordo com a Lei nº 8.666/1993, é inexigível a licitação: 
A) Quando a União tiver que intervir no domínio econômico 

para regular preços ou normalizar o abastecimento.  
B) Para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos 

históricos, de autenticidade certificada, desde que compatí-
veis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. 

C) Para contratação de profissional de qualquer setor artís-
tico, diretamente ou através de empresário exclusivo, 
desde que consagrado pela crítica especializada ou pela 
opinião pública. 

D) Nas compras de hortifrutigranjeiros, pães e outros gêne-
ros perecíveis, no tempo necessário para a realização dos 
processos licitatórios correspondentes, realizadas direta-
mente com base no preço do dia. 

E) O processo licitatório não poderá ser afastado pela Admi-
nistração Pública ou seus agentes, uma vez se tratar de 
procedimento formal, com um conjunto ordenado de 
atos e atuações estatais, que antecedem e constituem o 
fundamento de uma decisão administrativa. 
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Questão 18 
Conforme preceitua a Constituição da República de 1988, são 
considerados direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 
EXCETO: 
A) Aposentadoria. 
B) Aquisição da estabilidade. 
C) Fundo de garantia do tempo de serviço. 
D) Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos 

domingos. 
E) Décimo terceiro salário com base na remuneração integral 

ou no valor da aposentadoria. 
 

Questão 19 
O mandato do Presidente da República tem duração de 
quatro anos e terá início em: 
A) 1º de janeiro do ano seguinte ao de sua eleição. 
B) 04 de janeiro do ano seguinte ao de sua eleição. 
C) 05 de janeiro do ano seguinte ao de sua eleição. 
D) Primeiro dia útil do ano seguinte ao de sua eleição. 
E) Primeiro sábado do ano seguinte ao de sua eleição. 
 

Questão 20 
A Lei nº 1.552/2002, que dispõe sobre a Estrutura Organi-
zacional da Prefeitura Municipal de Jequié, informa que a 
Administração Municipal compreende a Administração Indi-
reta, que inclui os serviços públicos ou de interesse público, 
atribuídos a pessoas jurídicas diversas do Município, dotadas 
de personalidade jurídica própria, com autonomia administra-
tiva e financeira. Diante do exposto, é correto afirmar que a 
descentralização ocorrerá: 
A) Através de licitações.  
B) Através de autarquias. 
C) Com a instalação de programa de governo. 
D) Mediante a realização de concurso público. 
E) Com a contratação de mão de obra terceirizada. 

 
Questão 21 
Considerando a Estrutura Organizacional do Município de 
Jequié, qual é o órgão responsável pela consultoria supe-
rior da Administração, cuja finalidade é o controle interno 
da legalidade dos atos do Poder Executivo, bem como a 
defesa dos interesses legítimos do Município? 
A) Procuradoria-Geral do Município. 
B) Secretaria de Governo Municipal. 
C) Controladoria-Geral do Município. 
D) Secretaria Municipal de Planejamento. 
E) Secretaria Municipal de Administração. 
 

Questão 22 
Considerando a Lei Orgânica do Município de Jequié – Lei 
nº 1.130/1990, são considerados bens municipais, EXCETO: 
A) Águas fluentes. 
B) Bens de herança jacente. 
C) Imóveis de seu domínio pleno. 
D) Renda proveniente da prestação de serviços. 
E) Renda proveniente do exercício de suas atividades. 

 

Questão 23 
Nos termos da Lei Orgânica do Município de Jequié, o uso de 
bens do Município por particular poderá ser feito mediante: 
A) Permissão; para finalidades escolares. 
B) Autorização; para utilizar matadouros. 
C) Concessão; para utilizar campos de esporte. 
D) Concessão; cujo uso será a título precário e por ato unila-

teral do Prefeito. 
E) Permissão administrativa; para instalar estabelecimento 

comercial em bens públicos de uso comum. 
 

Questão 24 
Considerando a Lei Orgânica do Município de Jequié – Lei 
nº 1.130/1990, é vedado ao município, EXCETO:  
A) Recusar fé aos documentos públicos. 
B) Criar distinções ou preferências entre brasileiros. 
C) Colocar, em ruas, logradouros e obras públicas, nome de 

pessoas vivas. 
D) Promover a cultura e a recreação, bem como realizar 

programa de apoio às práticas desportivas. 
E) Outorgar isenção, anistia fiscal, ou permitir a remissão de 

dívida sem interesse público justificado, sob pena de 
nulidade do ato. 

 

Questão 25   
Tício era servidor público do Município de Jequié, mas se apo-
sentou com proventos integrais em dezembro de 2020 após 
cumprir o tempo de contribuição e idade. Contudo, em processo 
administrativo, ficou comprovado que, durante o período de 
janeiro de 2019 a janeiro de 2020, Tício cometeu, de forma rei-
terada e contínua, diversas faltas graves. Considerando o dis-
posto no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de 
Jequié, assinale, a seguir, o que deverá ocorrer com a aposen-
tadoria que Tício recebe. 
A) Passará a ser paga de forma proporcional. 
B) Deverá ser suspensa pelo período de 12 meses. 
C) Deverá ser cassada, já que a falta grave gera a exoneração 

do servidor. 
D) Deverá ser mantida, pois as sanções não se aplicam a ser-

vidor inativo. 
E) Deverá ser suspensa e o servidor voltará às suas funções, de 

modo que possa cumprir as sanções impostas no processo 
administrativo. 

  

CONHECIMENTOS DO CARGO 
 

Questão 26  
De acordo com a Lei Complementar nº 3/2007 do Município 
de Jequié, que institui o Código de Meio Ambiente e disciplina 
as posturas municipais de Jequié, “fica proibida a abertura e 
funcionamento de casa de diversões ou realização de espe-
táculos nos logradouros públicos a menos de um raio de _____ 
metros de creches, hospitais, sanatórios, postos de saúde e 
templos religiosos de qualquer culto”. Assinale a alternativa 
que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) 50 
B) 75 
C) 100 
D) 150 
E) 200 
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Questão 27 
De acordo com a Lei Complementar nº 2/2007 do Município 
de Jequié (Código de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo 
e de Obras e Edificações do Município de Jequié), o uso do solo 
urbano, conforme os tipos de empreendimentos e as ativi-
dades que nele são exercidas, será enquadrado de acordo com 
suas categorias. Diante do exposto, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. Uso Residencial: se configura pelo exercício predomi-

nante da atividade habitacional de caráter permanente 
em empreendimento de edificação ou de conjunto de 
edificações, com a seguinte classificação: a) Unir-resi-
dencial, quando corresponder a uma unidade habita-
cional por lote ou terreno; b) Multir-residencial, quando 
corresponder a mais de uma unidade habitacional, agru-
padas horizontal ou verticalmente, dispondo de áreas e 
instalações comuns que garantam o seu funcionamento. 

II. Uso Comercial: configurado pelo exercício de atividades 
de armazenagem e venda de mercadorias pelo sistema 
de varejo ou atacado. 

III. Uso de Serviços: configurado pelo exercício de atividades 
econômicas que têm como função específica a prestação 
de serviços de qualquer natureza à população. 

IV. Uso Industrial: configurado pelo exercício de atividades 
de extração, beneficiamento, desdobramento, manufa-
tura, montagem ou transformação de produtos. 

V. Uso Institucional: configurado pelo exercício de ativida-
des de variada natureza, cujo objetivo maior é a presta-
ção exclusiva de serviços públicos de interesse social de 
apoio à moradia; educação; saúde; assistência social; ação 
comunitária; cultura; recreação; associativismo; esporte; e, 
lazer. 

Está correto o que se afirma apenas em 
A) I. 
B) I e II. 
C) I, II e V. 
D) II, IV e V. 
E) I, II, III e IV. 
 

Questão 28 
A imagem a seguir evidencia os insumos do serviço “execução 
de alvenaria em blocos cerâmicos de 14 cm”, sendo repre-
sentativos para 1,0 m² do serviço descrito; observe: 
 

 
 

Considerando o exposto, para fazer 30,0 m² de alvenaria em 
blocos cerâmicos de 14 cm, contratando dois pedreiros e dois 
serventes, em quanto(s) dia(s) o serviço será executado? 
A) Meio dia. 
B) Um dia. 
C) Três dias. 
D) Sete dias. 
E) Nove dias. 

Questão 29 
De acordo com o software Autocad, existem diversos coman-
dos para manipular os projetos e desenhos feitos no compu-
tador. Muitos deles são, largamente, utilizados para atender 
às normas técnicas de projetos e desenho e o desenhis-
ta/projetista deve estar bastante atento aos seus usos. São 
considerados comandos do software Autocad, EXCETO: 
A) Ray: cria uma linha semi-infinita. 
B) Aperture: controla o tamanho do cursor de OSNAP. 
C) Lengthen: confere um novo comprimento a um objeto. 
D) Psfill: preenche um contorno de polyline bidimensional 

com um conteúdo PostScript. 
E) Shademode: insere objetos Point ou blocos a intervalos 

medidos ao longo de um objeto. 
 

Questão 30 
A imagem a seguir evidencia a seção esquemática de uma 
terraplanagem; observe: 
 

 
 

Considerando a leitura e a interpretação de projetos e dese-
nhos técnicos, é correto afirmar que as letras A, B, C, e D repre-
sentam, respectivamente: 
A) Aterro; corte; pé do aterro; e, perfil natural do terreno. 
B) Corte; aterro; pé do aterro; e, perfil natural do terreno. 
C) Drenagem superficial (lombada); aterro; corte; e, pé do 

aterro. 
D) Desmonte de rocha; corte; perfil natural do terreno; e, pé 

do corte. 
E) Desmonte de rocha; pé do aterro; corte; e, drenagem 

superficial (lombada). 
 

Questão 31 
“Objetiva antecipar as possíveis circunstâncias que podem 
gerar um acidente durante a realização do trabalho. Corres-
ponde a uma visão geral das possíveis ocorrências de acidentes; 
suas informações devem ser elementos de estudo e não um 
simples registro burocrático. Deve realizar-se para todos os 
trabalhos, envolvendo os feitos em espaços confinados, em 
instalações e serviços em eletricidade, trabalho em altura, 
trabalho de corte a quente e soldagem, dentre outros trabalhos 
de alto risco.” Diante do exposto, é correto afirmar que se trata 
de: 
A) Incidente. 
B) Follow up. 
C) Acidente de trabalho. 
D) Análise preliminar de risco. 
E) Acidente com afastamento. 
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Questão 32  
São consideradas falhas ocasionadas por erro do operador, 
manuseio inadequado ou manutenção insatisfatória. É funda-
mental observar que as falhas identificáveis são originárias em 
erros de projeto ou fabricação e, dessa forma, o fornecedor 
pode ser responsabilizado, pelo menos, durante o período 
denominado garantia. Na análise da confiabilidade, somente 
as falhas identificáveis são levadas em consideração, uma vez 
que as demais estão totalmente fora do controle ou conheci-
mento do projetista ou fabricante. “A origem de uma falha é 
localizada no componente de nível imediatamente inferior ao 
que pode ser isolado. A origem final consiste em uma inter-
conexão ou efeito cascata entre peças, componentes ou mon-
tagens cuja deterioração física ou destruição originou falha ou 
ruptura.” As informações se referem às falhas: 
A) Imediatas. 
B) Confiáveis. 
C) De remoção. 
D) De locomoção. 
E) Não identificáveis. 
 

Questão 33 
Observe a imagem a seguir: 
 

 
 

As manifestações patológicas mais comuns em elementos 
estruturais, resultantes do movimento relativo entre as 
fundações, são as fissuras. Geralmente inclinadas, podem 
ser confundidas com fissuras geradas por deflexão de com-
ponentes estruturais; no entanto, estas não costumam ter 
aberturas tão grandes. Diante do exposto, é correto afir-
mar que as fissuras evidenciadas em A, B e C corres-
pondem, respectivamente, a: 
A) Sapata; parede interna; e, janela de ferro. 
B) Pilar de canto; sapata corrida; e, recalque de sapata. 
C) Pilares centrais; extremidade de parede estrutural; e, 

recalque de sapata. 
D) Recalque de cinta de fundação; pilar de meio; e, extremi-

dade de parede portante. 
E) Recalque de fundação de pilar interno; pilar de canto; e, 

extremidade de parede portante. 
 

Questão 34  
“A vazão de abastecimento de reservatório de água potável a 
considerar deve ser suficiente para a reposição total do 
volume destinado ao consumo diário de água em até 6 horas. 
No caso de residências unifamiliares, o tempo de reposição 
deve ser de até ____ horas.” Assinale a alternativa que com-
pleta corretamente a afirmativa anterior. 
A) 3 
B) 5 
C) 7 
D) 9 
E) 11 

Questão 35  
Muitas vezes, diante de prazos escassos e da necessidade 
de se reduzir o tempo de execução da obra, o sistema de 
revestimento acaba não sendo realizado e, consequente-
mente, não são observados os devidos cuidados com rela-
ção ao preparo da superfície e à dosagem e aplicação das 
argamassas. A ocorrência de manifestações patológicas em 
fachadas externas, na maioria das vezes, advém da falta de 
competência técnica no momento da aplicação do revesti-
mento. Diante do exposto, são considerados os principais 
problemas, EXCETO: 
A) Falta de limpeza do substrato. 
B) Camadas pouco ou muito espessas. 
C) Erros na dosagem de água e aditivos. 
D) Falta de uniformidade das argamassas. 
E) Falta e/ou deficiência da secagem da base antes da apli-

cação de cada camada de revestimento. 
 

Questão 36 
De acordo com a NBR 14.432/2001 – Exigências de resistência 
ao fogo de elementos construtivos de edificações – Procedi-
mento, o conjunto de medidas incorporado ao sistema constru-
tivo do edifício, sendo funcional durante o uso normal da 
edificação e que reage, passivamente, ao desenvolvimento do 
incêndio, não estabelecendo condições propícias ao seu cresci-
mento e propagação, garantindo a resistência ao fogo, facili-
tando a fuga dos usuários e a aproximação e o ingresso no 
edifício para o desenvolvimento das ações de combate deno-
mina-se: 
A) Proteção passiva. 
B) Nível de descarga. 
C) Resistência ao fogo. 
D) Saída de emergência. 
E) Tempo equivalente de resistência ao fogo. 
 

Questão 37  
De acordo com as instalações elétricas prediais de baixa 
tensão, há diversos tipos de linhas elétricas, sendo de 
fundamental importância saber o esquema ilustrativo de 
cada tipo de elemento instalado na rede predial. 
  

 
 

Considerando a imagem, é correto afirmar que o esquema 
ilustrado, com referência à linha elétrica, representa: 
A) Condutores nus ou isolados sobre isoladores. 
B) Cabos unipolares ou cabo multipolar em leito. 
C) Cabo multipolar em eletrocalha ou perfilado suspenso. 
D) Cabo multipolar em eletrocalha sobre parede em percurso 

horizontal ou vertical. 
E) Condutores isolados em eletroduto de seção não-circular 

embutido em alvenaria. 
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Questão 38  
De acordo com os conceitos de projetos de esgoto sani-
tário, a parte da edificação vinculada a uma fração ideal de 
terreno, sujeita às limitações da Lei, constituída de depen-
dências e instalações de uso privativo, destinada a fins 
residenciais ou não, assinalada por designação especial 
numérica ou alfabética para efeitos de identificação e 
discriminação é: 
A) Fecho hídrico. 
B) Unidade autônoma. 
C) Tubo ventilador de alívio. 
D) Projeto “como construído”. 
E) Unidade Hunter de Contribuição (UHC). 
 
Questão 39 
“Materiais de construção que resultam da acumulação e com-
pactação dos produtos gerados pelo intemperismo de rochas 
pré-existentes, que se depositam de forma estratificada (em 
camadas). O intemperismo pode ser químico ou físico. No 
primeiro caso, os minerais da rocha pré-existente são altera-
dos, quimicamente, com a produção de novos, com destaque 
para as argilas formadas à custa do feldspato e dos minerais 
ferromagnesianos (micas, anfibólios, piroxênios, olivinas).” As 
informações se referem ao seguinte tipo de rochas: 
A) De reação. 
B) Magmáticas. 
C) Sedimentares. 
D) Metamórficas. 
E) De impregnação. 
 

Questão 40  
De acordo com a Lei nº 6.766/1979, no registro do loteamento 
e desmembramento, após aprovação, o loteador deverá 
submetê-lo ao registro imobiliário dentro de cento e oitenta 
dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado 
dos seguintes documentos: 
I. Histórico dos títulos de propriedade do imóvel, abran-

gendo os últimos vintes anos, acompanhados dos res-
pectivos comprovantes. 

II. Certidões negativas. 
III. Exemplar do contrato padrão de promessa de venda, ou 

de cessão, ou de promessa de cessão. 
IV. Declaração do cônjuge do requerente de que consente 

no registro do loteamento. 
V. Cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante 

do termo de verificação, pelo Município ou pelo Distrito 
Federal, da execução das obras exigidas pela legislação 
municipal, que incluirão, no mínimo, a execução das vias de 
circulação do loteamento, demarcação dos lotes, quadras e 
logradouros e das obras de escoamento das águas pluviais, 
ou da aprovação de um cronograma, com a duração máxima 
de quatro anos, prorrogáveis por igual período, acompa-
nhado de competente instrumento de garantia para a exe-
cução das obras.  

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III, IV e V. 
B) I e II, apenas. 
C) I e V, apenas. 
D) III e IV, apenas. 
E) II, IV e V, apenas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 

 

É facultativo o uso de máscara durante a aplicação da prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 
 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 
ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de máquinas 
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, 
borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devido 
recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda 
eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, 
máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras ou braceletes magnéticos (ainda 
que terapêuticos) e similares, etc., o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais 
equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. 

4. O caderno de provas consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Médio e 40 (quarenta) 
questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Superior, Médio e Médio Técnico, e 1 (um) texto dissertativo-argu-
mentativo para os cargos de Nível Superior. 

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas contém o 
número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de 
Respostas (Gabarito) e Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva somente para os cargos de Nível Superior) estão corretos. 
Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá 
informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As provas terão duração de 4 (quatro) horas para os cargos de Nível Superior e; 3 (três) horas para os demais cargos. Este período 
abrange a assinatura, assim como a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito) e Folha de Textos Definitivos 
(Prova Discursiva somente para os cargos de Nível Superior). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) opções de respostas (A a E) e uma única 
resposta correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de 
Respostas (Gabarito) e Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva somente para os cargos de Nível Superior) devidamente 
assinado em local específico. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe, única e exclusivamente, ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação de 
Inscrição (CCI) ou em qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o caderno de provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato, também, poderá retirar-se 
do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, contudo não poderá levar 
consigo o caderno de provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local 
de aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e 
testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de aplicação da sala e pelo Coordenador da unidade de provas, 
para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso.   

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, 
a partir das 16h00min da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de múltipla escolha. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 (dois) 
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao Concurso 
Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo 
candidato ao fornecer os dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, conforme disposições 
contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público. 




