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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BITURUNA 
 

CARGO: FISCAL DE POSTURAS E OBRAS 
EDITAL Nº 001/2017 - ESTATUTÁRIO 
DATA: 01/10/2017 - PERÍODO: TARDE 

 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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Vidas secas (fragmento) 
Graciliano Ramos 

 
 A caatinga estendia-se, de um vermelho 
___________ salpicado de manchas brancas que 
eram ossadas. O voo negro dos urubus fazia 
círculos altos em redor dos bichos moribundos. 
 – Anda, excomungado. 
 O pirralho não se mexeu, e Fabiano 
desejou matá-lo. Tinha o coração grosso, queria 
responsabilizar alguém pela sua ___________. 
A seca aparecia-lhe como um fato necessário – e 
a obstinação da criança irritava-0. Certamente 
esse obstáculo miúdo não era o culpado, mas 
dificultava a marcha, e o vaqueiro ___________ 
chegar, não sabia onde. [...] 
 Pelo espírito atribulado do sertanejo 
passou a ideia de abandonar o filho naquele 
descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, 
coçou a barba ruiva e suja, irresoluto, examinou 
os arredores. Sinhá Vitória estirou o beiço 
indicando vagamente uma direção e afirmou 
com alguns sons guturais que estavam perto. 
Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no 
cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do 
menino, que se encolhia, os joelhos encostados 
no estômago magro e frio como um defunto. Aí 
a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. 
Impossível abandonar o anjinho aos bichos do 
mato. Entregou a espingarda a Sinhá Vitória, 
pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os 
bracinhos que lhe caiam sobre o peito, moles, 
finos como cambitos. Sinhá Vitória aprovou 
esse arranjo, lançou de novo a interjeição 
gutural, designou os juazeiros invisíveis. 
 E a viagem prosseguiu, mais lenta, mais 
arrastada, num silêncio grande. 

Vidas secas. Rio de Janeiro, Record, 1986. 

  
01 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas do texto: 
a) indesizo – disgraça – presizava. 
b) indeciso – desgraça – precisava. 
c) indessiso – desgrasa – pressisava. 
d) endecizo – disgrassa – precizava. 
 
02 - Assinale a alternativa em que o pronome 
está empregado incorretamente: 
a) Abandonar o filho = abandoná-lo. 
b) Meteu a faca na bainha = meteu-a na bainha. 
c) Entregou a espingarda a Sinhá Vitória = 
Entregou-lhe a espingarda. 

d) Lançou de novo a interjeição gutural = lançou 
lhe de novo. 
 
03 - O elemento coesivo “mas” destacado no 
terceiro parágrafo estabeleceu relação de: 
a) oposição. 
b) conclusão. 
c) adição. 
d) explicação. 
 
04 - Assinale a alternativa em que a(s) 
virgula(s) é(são) usada(s) para isolar oração 
subordinada adjetiva explicativa: 
a) “O Pirralho não se mexeu, e Fabiano desejou 
mata-lo”. (3º parágrafo) 
b) “esse obstáculo miúdo não era o culpado, mas 
dificultava a marcha”. (3º parágrafo) 
c) “Pegou no pulso do menino, que se encolhia, 
os joelhos encostados no estômago magro e frio 
como um defunto”. (4º parágrafo) 
d) “Sinhá Vitória aprovou esse arranjo, lançou 
de novo a interjeição gutural, designou os 
juazeiros invisíveis”. (4º parágrafo) 
 
05 - Analise as afirmativas sobre a 
acentuação gráfica das palavras do texto: 
I - As palavras “miúdos e caíam” são 
acentuadas por serem o “i” e “u” tônicos de 
hiato. 
II - “invisíveis” é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em “is”. 
III - “necessário e vitória” são acentuadas por 
serem paroxítona terminadas em ditongo 
crescentes. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) apenas I e II. 
b) apenas II e III. 
c) apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
06 - Analise as afirmativas referentes ao 
texto: 
I - O fragmento se inicia com uma descrição 
animizada da natureza, crestada pela seca. 
II - O narrador justifica a brutalidade de 
Fabiano com o filho, mostrando ao leitor 
sentimentos confusos e o desespero da 
personagem. 
III - Sinhá Vitória ao indicar ao marido uma 
direção e afirmar-lhe que estavam perto, 
diminui o desespero e a cólera de Fabiano, 
possibilitando que ele tenha pena do filho e o 
pegue no colo. 
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Quais afirmativas estão corretas? 
a) I e II apenas. 
b) II e III apenas. 
c) I e III apenas. 
d) I, II e III. 
 
07 - Considerando o conjunto 

: 
a)  
b)  
c)  
d)  

 
08 - Ana planeja comprar uma bicicleta no 
valor de R$ 520,00, um celular de R$ 930,00 e 
um Notebook de R$ 1500,00. No mês 02/2017 
Ana possuía R$ 2000,00, porém o valor era 
insuficiente para a compra de todos os 
produtos. Após aplicar os R$ 2000,00 a uma 
taxa de 3% ao ano com juros simples durante 
48 meses, quais dos produtos ela conseguirá 
comprar com o montante final? Considere 
que Ana quer gastar o máximo do montante 
possível, fazer o pagamento dos produtos à 
vista, sendo que seus valores continuaram os 
mesmos: 
a) Ana conseguirá comprar todos os produtos. 
b) Ana conseguirá comprar apenas a bicicleta e 
o celular. 
c) Ana conseguirá comprar apenas o Notebook e 
o celular. 
d) Ana conseguirá comprar apenas o Notebook e 
a bicicleta. 
 
09 - Preciso verificar o volume de um prisma 
de base triangular, onde o triangulo de sua 
base é um triangulo retângulo com um dos 
catetos medindo 36 cm e hipotenusa 60 cm. 
Sabendo que a altura do meu prisma é de 20 
cm, qual o volume em m³? 
a) 216. 
b) 17,28. 
c) 172,8. 
d) 0,01728. 
 
10 - Júlio juntou dinheiro em seu cofrinho 
por alguns meses. Durante esse tempo ele 
colocou apenas moedas de 25 e 10 centavos. 
Ao final, Júlio se deu conta de que possuía 
235 moedas, que juntas, valiam R$ 43,45. 
Quantas moedas de 25 e 10 centavos Júlio 
possuía respectivamente?  
a) 133 e 102. 
b) 31 e 204. 

c) 105 e 130. 
d) 101 e 134. 
 
11 - A Operação Lava Jato da Policia Federal 
iniciou suas investigações a partir de que 
empresa pública brasileira? 
a) Construtora Norberto Odebrech. 
b) Construtora OAS. 
c) Grupo Camargo Corrêa. 
d) Petrobrás e suas subsidiárias. 
 
12 - Dos atuais 81 Senadores que representam 
os Estados no Congresso Nacional, quantos 
deles já foram eleitos diretamente para o 
cargo de Presidente da República e ocuparam 
a cadeira do Palácio do Planalto? 
a) 1 (um). 
b) 2 (dois). 
c) 3 (três). 
d) Nenhum. 
 
13 - Entre a assinatura da lei que criou o 
Município de Bituruna e sua efetiva 
instalação passou-se: 
a) Dois anos. 
b) Exatamente um ano. 
c) Pouco mais de um ano. 
d) Pouco menos de um ano. 
 
14 - O BRICS é um bloco econômico formado 
pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do 
Sul, o Presidente Temer representou nosso 
país na última reunião deste bloco, realizada: 
a) Na África do Sul. 
b) Na China. 
c) Na Índia. 
d) Na Rússia. 
 
15 - Acidente do trabalho é todo aquele que 
ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço 
da empresa, provocando lesão corporal, 
perturbação funcional doença que cause a 
morte, perda ou redução permanente ou 
temporária de condições para o trabalho e, 
também, os considerados nos itens a seguir, 
EXCETO o constante na alternativa: 
a) Quando o empregado estiver executando 
ordem ou realizando serviço sob o mando do 
empregador. 
b) Quando o empregado desenvolver alguma 
patologia de ordem psiquiátrica por 
pensamentos inerentes à empresa empregadora 
deste. 
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c) Nos períodos de descanso ou por ocasião da 
satisfação de necessidades fisiológicas, no local 
de trabalho. 
d) Por contaminação acidental do empregado no 
exercício de sua atividade. 
 
16 - Doença do trabalho é a alteração 
orgânica que, de modo geral, se desenvolve 
em consequência da atividade exercida pelo 
trabalhador o qual esteja exposto a agentes 
ambientais como os constantes nas 
alternativas a seguir, com EXCEÇÃO do 
escrito na alternativa:  
a) Gases. 
b) Calor. 
c) Micro-organismos. 
d) Odores. 
 
17 - Assinale a alternativa INCORRETA em 
relação as definições de Segurança de 
Trabalho: 
a) Dias perdidos: são os dias em que o 
acidentado não tem condições de trabalho por 
ter sofrido um acidente que lhe causou 
incapacidade temporária. 
b) Incapacidade temporária: é a perda total da 
capacidade de trabalho por um período limitado 
de tempo, nunca superior a cinco anos. 
c) Dias debitados: nos casos em que ocorrem 
incapacidade parcial permanente, incapacidade 
total permanente ou morte, aparecem os dias 
debitados. 
d) Incapacidade parcial e permanente: é a 
diminuição, por toda a vida, da capacidade para 
o trabalho. 
 
18 - Assinale a alternativa INCORRETA em 
relação as prerrogativas das normas do 
Desenho Técnico: 
a) A palavra “ESCALA” pode ser abreviada na 
forma “ESC.”. 
b) A escala a ser escolhida para um desenho 
depende da complexidade do objeto ou elemento 
a ser representado e da finalidade da 
representação.  
c) As escalas de redução preconizadas pela 
norma vigente, e suas ampliações e reduções na 
ordem de 10 são: 1:2, 1:5 e 1:10. 
d) A ESCALA 1:1 refere-se a escala real. 
 
 
 

19 - A linha composta por traço e dois pontos 
estreita, em Desenho Técnico, pode 
representar os contidos nas alternativas a 
seguir, EXCETO: 

 
a) Planos de cortes. 
b) Contornos de peças adjacentes. 
c) Linhas de centro de gravidade. 
d) Detalhes situados antes do plano de corte. 
 
20 - A norma de Desenho Técnico indica que 
o espaço indicado para texto deve conter o 
apresentado nas alternativas a seguir, 
todavia, uma das alternativas NÃO esta 
correta, assinale-a: 
a) Explanação. 
b) Instrução. 
c) Indicação do método de projeção. 
d) Tábua de revisão. 
 
21 - Considerando as preconizações da norma 
vigente referente a Folha de Desenho é 
INCORRETO afirmar que: 
a) O sistema de referência por malhas permite a 
fácil localização de detalhes nos desenhos, 
edições, modificações, etc. 
b) A margem esquerda serve para ser perfurada 
e utilizada no arquivamento. 
c) Nas folhas de formatos de série "A" devem 
ser executadas quatro marcas de centros. Estas 
marcas devem ser localizadas no final das duas 
linhas de simetria (horizontal e vertical) à folha. 
d) O formato básico para desenhos técnicos é o 
retângulo de área igual a 1 m2  e de lados 
medindo 950 mm x 1000 mm. 
 
22 - Segundo a Lei Orgânica do Município de 
Bituruna ao servidor é proibido os itens 
constante a seguir, EXCETO o apresentado 
na alternativa: 
a) Ausentar-se do serviço durante o expediente, 
sem prévia autorização do chefe imediato. 
b) Aceitar fé a documentos públicos.   
c) Manter sob sua chefia imediata, em cargo ou 
função de confiança, cônjuge, companheiro ou 
parente até o segundo grau civil. 
d) Proceder de forma desidiosa. 
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23 - A Lei de Zoneamento do Município de 
Bituruna estabelece definições concernidas 
nas alternativas a seguir, todavia uma das 
alternativas é FALSA, assinale-a: 
a) O remembramento é a fusão de lotes com 
aproveitamento do sistema viário existente. 
b) A área total dos lotes é a resultante da 
diferença entre a área do parcelamento e a área 
de domínio público, excetuando-se o 
arruamento. 
c) A faixa não-edificável é a área do terreno 
onde não será permitida qualquer edificação. 
d) O arruamento é o ato de abrir uma via ou 
logradouro destinado à circulação ou utilização 
pública. 
 
24 - Assinale a alternativa FALSA em relação 
ao Projeto de Loteamento: 
a) O projeto deve conter a orientação magnética 
e a verdadeira. 
b) Os desenhos do projeto de loteamento deve 
ser na escala 1:2.000 e em 04 (quatro vias). 
c) O projeto do loteamento deve apresentar o 
sistema de vias com as respectivas larguras. 
d) O projeto deve conter curvas de nível com 
equidistância de 5m (cinco metros). 
 
25 - Em relação ao Código de Obras e 
Posturas do Município de Bituruna esta 
ERRADO afirmar que: 
a) As portas de acesso a quartos, salas, cozinhas 
e áreas de serviço terão largura mínima de 0,80 
m (oitenta centímetros). 
b) As dimensões dos degraus deverão obedecer 
às proporções de conforto dadas pela fórmula 
2H+B=62 a 64 cm, sendo H a altura do degrau e 
B a largura do mesmo. 
c) Os edifícios construídos no alinhamento 
predial deverão ser dotados de marquises sempre 
em balanço. 
d) As paredes, quando executadas em alvenaria 
rebocada de tijolos com oito ou menos furos, 
deverão ter espessura mínima acabada de: 0,20 
m (vinte centímetros), se forem externas e 0,15 
m (quinze centímetros), se forem internas. 
 
26 - Assinale a alternativa VERDADEIRA 
em relação aos recuos e poços de luz, segundo 
o Código de Obras de Biturana: 
a) O diâmetro mínimo do círculo inscrito em 
poço de luz não deve ser inferior a 1,50 m (um 
metro e cinquenta centímetros) quando estiver 
lindeiro à divisa do lote. 

b) Para edificações com mais de dois 
pavimentos, o diâmetro mínimo do círculo 
inscrito no poço de luz no interior da edificação 
será de 3,00m (três metros). 
c) Quando o poço de luz estiver no interior da 
edificação de até dois pavimentos, seu circulo 
inscrito terá diâmetro mínimo de 2,00m (dois 
metros). 
d) Quando o poço de luz estiver no interior da 
edificação de até três pavimentos, seu circulo 
inscrito terá diâmetro mínimo de 3,00m (três 
metros). 
 
27 - Em relação a cotagem em Desenhos 
Técnicos é INCORRETO afirma que: 
a) A linha de cota não deve ser interrompida, 
mesmo que o elemento o seja. 
b) A cotagem auxiliar influi nas operações de 
produção ou de inspeção; é derivada de outros 
valores apresentados no desenho ou em 
documentos e nela não se aplica tolerância. 
c) Existem dois métodos de cotagem mas 
somente um deles deve ser utilizado num 
mesmo desenho. 
d) Chanfros devem ser cotados. 
 
28 - Considerando o Código de Obras de 
Biturana é VERDADEIRO afirmar que: 
a) Todas as edificações e lotes com frente para 
logradouros que possuam redes de água potável 
e de esgoto podem servir-se dessas redes. 
b) É permitida a ligação de canalização de 
esgoto ou de galerias de águas pluviais, em 
casos específicos. 
c) As residências isoladas poderão ter dois 
compartimentos conjugados, desde que o 
compartimento resultante tenha, no mínimo, a 
soma das dimensões mínimas exigidas para cada 
um deles. 
d) Os compartimentos das residências poderão 
ser ventilados e iluminados através de aberturas 
para pátios internos, cujas dimensões não 
deverão estar abaixo dos seguintes limites de 
área mínima = 3,00 m2 e de diâmetro mínimo do 
círculo inscrito = 1,50 m. 
 
29 - Em relação a Informática Básica é 
INCORRETO afirmar que: 
a) Existem apenas dois sistemas operacionais 
usados no mercado brasileiro: Windows e 
Sistemas baseados em Linux. 
b) PenDrive é o dispositivo em que se pode 
armazenar arquivos. 
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c) Um microcomputador apresenta como 
dispositivos de entrada: mouse e teclado e de 
saída: impressora e monitor. 
d) De forma simplificada pode-se afirma que: 
"Hardware é o conjunto de elementos físicos 

que compõe o computador e Software é o 

conjunto de instruções que controla e orienta o 

computador". 
 
30 - Assinale a alternativa que NÃO 
APRESENTA uma classificação de solo 
quanto a sua origem:  
a) Solos Aluvionares. 
b) Solos Residuais. 
c) Solos Sedimentares. 
d) Solos Orgânicos. 
 
 
 


