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CARGO: ARQUITETO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica de 

tubo transparente, de tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01h00min (uma) hora, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

O texto abaixo é um fragmento de entrevista feita a Vinicius de Moraes em 1979 e servirá de 

subsídio para as questões 1 a 4: 

Você está satisfeito consigo mesmo? 

Vinicius de Moraes — Bem, eu gostaria de mudar algumas coisas de mim, mas de um modo geral 

não sou um sujeito de jogar fora. Tenho uma estima por mim bastante grande, sabe. Uma estima que 

vem da constatação das coisas que fiz, das pessoas que eu amei, dos amigos que tive e tenho. 

Considero tudo conquistas consideráveis, no cômputo geral. Às vezes tenho a imodéstia de dizer a 

mim mesmo: ―Você vale a pena‖. Isso sem nenhum sentimento de vaidade. Não tenho qualquer 

preocupação com a glória literária. Se tivesse essa preocupação, eu trataria muito melhor das minhas 

coisas. A publicação de antologia dos meus poemas pela Aguilar (editora) foi um dos partos mais 

difíceis e demorados que já houve, tudo por despreocupação minha. Hoje em dia tenho uma preguiça 

enorme de trabalhar, escrever. 

Que tipo de sociedade você gostaria que houvesse no Brasil? 

Vinicius de Moraes — Acho que uma volta a uma democracia relativa já seria muito bom! O povo 

ter liberdade — isso me parece fundamental. Quer dizer, ver as pessoas felizes, contentes, com as 

caras alegres, sem angústia. E, sobretudo, haver a realização, ou pelo menos um arremedo de 

realização, de uma organização social mais justa, com uma melhor distribuição da riqueza, uma 

reforma agrária legal. Isso eu gostaria de ver: os problemas sociais mais graves resolvidos ou, no 

mínimo, colocados num bom caminho. Isso já me daria um pouco de paz, de calma, de uma 

tranquilidade bastante maior do que aquela que eu tenho hoje. Eu não consigo me destacar do 

problema humano. 

https://www.revistabula.com/369-a-ultima-entrevista-de-vinicius-de-moraes/ 

1 - “Tenho uma estima por mim bastante grande, sabe. Uma estima que vem da constatação das 

coisas que fiz, das pessoas que eu amei, dos amigos que tive e tenho.” Com relação as palavras em 

destaque é possível classificá-las como pertencentes a classe gramatical dos verbos. Nesse sentido, é 

correto afirmar:  
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a) Fiz e amei estão conjugados no pretérito perfeito do modo indicativo e Tive no pretérito 

imperfeito do modo indicativo. 

b) Fiz e amei estão conjugados no pretérito imperfeito do modo indicativo e Tive no futuro do 

modo indicativo. 

c) Os três verbos estão conjugados no pretérito perfeito do modo indicativo. 

d) Fiz e Tive estão conjugados no pretérito perfeito do modo indicativo e Amei está no 

gerúndio.  

e) Fiz e amei estão conjugados no pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo e Tive no 

futuro do pretérito. 

2 - ―A publicação de antologia dos meus poemas pela Aguilar (editora) foi um dos partos mais 

difíceis e demorados que já houve, tudo por despreocupação minha.” O significado para vocábulo 

antologia, em destaque, está em: 

a) É o estudo cronológico de uma de obra literária de um determinado escritor. 

b) É a negação da qualidade literária de produções de autores ilustres. 

c) É o descaso do autor com sua própria produção literária. 

d) É a obra em que se tratam muitos ramos da atividade e do saber humano. 

e) É uma compilação de textos, acompanhados ou não de notas e observações. Normalmente 

eles são escolhidos conforme certas normas de avaliação e personificam uma determinada 

vertente literária ou a obra completa de um escritor.  

3 - O vocábulo imodéstia pode ter como sinônimos: orgulho, vaidade, arrogância, etc. Algumas 

palavras, na língua portuguesa, ganham o sentido de negação ou ausência pelo acréscimo do prefixo 

―i‖. Assinale a única palavra que não possui sentido de negação/ ausência pelo acréscimo de prefixo:  

a) apimentado  

b) desdentado 

c) infeliz 

https://www.sinonimos.com.br/orgulho/
https://www.sinonimos.com.br/vaidade/
https://www.sinonimos.com.br/arrogancia/
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d) acéfalo  

e) desleal 

4 - ―E, sobretudo, haver a realização, ou pelo menos um arremedo de realização, de uma 

organização social mais justa, com uma melhor distribuição da riqueza...” A palavra que não pode 

substituir o vocábulo em destaque observando o sentido proposto encontra-se em:  

a) maiormente  

b) especialmente 

c) mormente  

d) extremamente  

e) principalmente 

5 - Observe: “Fui me confessar ao mar. O que ele disse? Nada.” - Lygia Fagundes Telles -  

A figura ou vício de linguagem observada na construção acima pode ser classificado como: 

a) pleonasmo 

b) ambiguidade 

c) catacrese  

d) metáfora  

e) onomatopeia 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6 - As placas dos automóveis no Brasil são compostas de 3 letras do nosso alfabeto e quatro 

algarismos, nessa ordem. O número de placas que podem ser formadas com as letras A, Z e E, cujos 

dois primeiros algarismos são 1 e 0, nessa ordem é: 

a) 3.000 

b) 2.700 

c) 2.430 

d) 448 
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e) 1.728 

 

7 - Uma agência de automóveis está vendendo um veículo à vista por R$ 49.600,00. Se um cliente 

fizer a compra com financiamento, a entrada deverá ser de 40% do valor inicial do veículo e mais 36 

parcelas mensais consecutivas de R$ 1.273,07 correspondentes ao restante do valor. Nessas 

condições a taxa mensal de juros simples utilizada no financiamento é de: 

a) 2,75%  

b) 2%  

c) 2,25%  

d) 1,5%  

e) 2,5%  

 

8 - As raízes da equação  são o primeiro e segundo termos de uma sequência 

aritmética crescente. A razão dessa sequência é: 

a) 7 

b) 6 

c) 8 

d) 5 

e) 9 

 

9 - No início da manhã quando um posto de combustíveis abriu as portas para os trabalhos, um 

tanque possuía 7,8  de gasolina. No final do dia, quando foram lacradas as bombas que retiram 

gasolina deste tanque, percebeu-se que estas registravam um total de 4.500 litros de gasolina 

retirados (pelos abastecimentos ao longo do dia), logo restaram no tanque: (em ): 

a) 2,8 milhões de  

b) 3,1 milhões de  

c) 3,3 milhões de  

d) 3,8 milhões de  

e) 4,3 milhões de  

 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA - SC 

 

7 
 

10 - A tabela abaixo apresenta dados coletados nas inscrições dos candidatos de um concurso, de 

acordo com a idade de cada um. 

 

IDADE DOS INSCRITOS 

(EM ANOS) 

NÚMERO DE 

INSCRITOS 

18 140 

19 120 

20 100 

21 80 

22 40 

 

Se escolhermos aleatoriamente apenas um desses candidatos, a probabilidade de ele ter 21 ou 22 anos 

é: 

a) 25% 

b) 20% 

c) 23% 

d) 16,7% 

e) 12% 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11 - Com relação aos fatos históricos, geográficos e/ou políticos  do município de Seara e segundo as 

informações contidas na página da Prefeitura de Seara e IBGE é Correto: 

I - O primeiro prefeito do município foi Osny Amaro Romão, mas não foi eleito por voto popular. 

O primeiro prefeito eleito por voto da população foi Biágio Aurélio Paludo. 

II - Para ser elevado a município, Arvoredo foi o último distrito desmembrado do município de 

Seara. 
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III – 1956 foi Inaugurado o primeiro frigorífico de grande porte da cidade de Seara em Santa 

Catarina e, em pouco tempo, já ficou conhecidos pela qualidade em carnes de aves e suínos "in 

natura" e processados. 

IV - Originalmente, Nova Milano, pertencia ao Distrito de Itá, município de Concórdia. Em 15 de 

março de 1944, Nova Milano passou a se chamar Seara. Sugestão do então prefeito de Concórdia, 

Dogello Goss, homenageando o Engenheiro Agrimensor Carlos Otaviano Seara, que era 

encarregado de trabalhos de demarcação de terras pelo Estado. No dia 03 de abril de 1954 Seara 

emancipa-se de Concórdia. 

V - A Prefeitura Municipal de Seara vendeu em 1982 a coleção entomológica de Fritz Plaumann 

favorecendo a construção do museu que conta com três pavimentos. Tudo foi construído 

obedecendo às normas de interesse científico, aclimatação ambiental, laboratórios e equipamentos 

próprios de manutenção e guarda do acervo. 

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/seara e  https://www.seara.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/7185 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Todas as alternativas estão corretas exceto a II. 

c) Apenas a alternativa V está incorreta e as demais corretas. 

d) Apenas as alternativas I, II e V estão corretas.  

e) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas. 

12 - Santa Catarina está no topo do ranking de desenvolvimento humano e econômico. A qualidade 

de vida do estado é uma das maiores do país e o índice de expectativa de vida é superior à média 

nacional. Além disso, Santa Catarina tem a melhor distribuição de renda entre todos os estados 

brasileiros e os menores índices de pobreza, analfabetismo e violência. Nas últimas três décadas, a 

economia catarinense cresceu 340% e hoje o estado possui o 4° maior PIB per capita do Brasil. 

Segundo as estimativas do IBGE, com dados divulgados em julho do corrente ano, expectativa de 

vida a nível nacional e do estado de Santa Catarina, respectivamente está apresentada em: 

Fonte: http://turismo.sc.gov.br/o-estado/ e https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/santa-catarina-tem-a-maior-

expectativa-de-vida-ate-2060-segundo-ibge 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/seara
https://www.seara.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/7185
http://turismo.sc.gov.br/o-estado/
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/santa-catarina-tem-a-maior-expectativa-de-vida-ate-2060-segundo-ibge
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/santa-catarina-tem-a-maior-expectativa-de-vida-ate-2060-segundo-ibge
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a) 75 e 80 anos 

b) 64, 2 e 75 anos 

c) 81 e 83,7 anos 

d) 76,2 e 79,6 anos 

e) 72 e 73,2 anos 

13 - Com relação aos símbolos oficiais  do município de Seara estabelecido por meio da Lei nº 46, de 

24 de fevereiro de 1971 e alteração segundo a Lei n.º 1451/2007 é verdadeiro, exceto: 

a) O Brasão Municipal.  

b) Museu Fritz Plaumann.  

c) A Bandeira Municipal.  

d) O Hino Municipal.  

e) a Borboleta fêmea Morpho Anaxibia (Nymphalidae). 

14 - A Amazônia Legal, estabelecida no artigo 2 da lei nº 5.173, de outubro de 1966, representa 59% 

do território brasileiro, distribuído por 775 municípios, onde viviam em 2000, segundo o Censo 

Demográfico, 20,3 milhões de pessoas (12,32% da população nacional), sendo que 68,9% desse 

contingente em zona urbana. Assinale a alternativa que apresenta um estado que não faz parte da 

Amazônia Legal: 

a) Mato Grosso do Sul 

b) Acre 

c) Amazonas 

d) Tocantins 

e) Amapá 
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15 - Segundo a divisão atualmente adotada pela Agência Nacional de Águas - ANA, os rios que 

drenam o território estadual de Santa Catarina integram três grandes Regiões Hidrográficas, assim 

denominadas: 

a) Região Hidrográfica do Paraguai, Região Hidrográfica do Uruguai e Região Hidrográfica 

Atlântico Sul. 

b) Região Hidrográfica Atlântico Sudeste, Região Hidrográfica do Uruguai e Região 

Hidrográfica Atlântico Sul. 

c) Região Hidrográfica do Paraná, Região Hidrográfica do Uruguai e Região Hidrográfica 

Atlântico Sul. 

d) Região Hidrográfica do Paraguai, Região Hidrográfica do Uruguai e Região Hidrográfica 

Atlântico Norte. 

e) Região Hidrográfica do Paraná, Região Hidrográfica do Paraguai e Região Hidrográfica 

Atlântico Norte. 

Fonte:http://www.aguas.sc.gov.br/jsmallfib_top/DHRI/bacias_hidrograficas/bacias_hidrograficas_sc.pdf 

INFORMÁTICA 

16 - Dentre as opções de memória apresentadas a seguir, escolha a que possui o mais alto 

desempenho e trabalha mais próxima ao processador, aumentando a velocidade e desempenho do 

mesmo: 

a) CACHE 

b) RAM 

c) ROM 

d) FLASH 

e) EPROM 

17 - Em que consiste o processo de scannear/digitalizar um documento em formato OCR? 

http://www.aguas.sc.gov.br/jsmallfib_top/DHRI/bacias_hidrograficas/bacias_hidrograficas_sc.pdf
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a) Gerar um documento digitalizado em formato de foto com alta resolução que não permite 

edição. 

b) Gerar um documento digitalizado em formato de imagem com média resolução que não 

edição. 

c) Gerar um arquivo digitalizado em formato PDF não editável. 

d) Gerar um documento digitalizado de texto editável por um computador. 

e) Gerar um arquivo no formato de foto que permite total edição. 

18 - Em que consiste o processo de HIFENIZAÇÃO no Microsoft Word: 

a) Cópia de formatos.  

b) Busca em dicionário de sinônimos. 

c) Uso de referência bibliográfica. 

d) Marcar as palavras modificadas antes do ultimo salvamento. 

e) Separação de palavras que ocorre no final de cada linha do parágrafo. 

19 - Com base na seguinte tabela gerada no Microsoft Excel: 

 

Ao selecionar toda tabela, pedir para Copiar e acionar a opção Colar – Transpor (T), conforme 

representado na figura a seguir, na Célula D1: 
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Qual será o resultado do processo? 

a) Irá criar uma cópia idêntica da tabela a partir da célula D1. 

b) Irá criar uma cópia da tabela a partir da célula D1, porém agrupada em linhas. 

c) Irá criar uma cópia somente com os dados da tabela a partir da célula D1. 

d) Irá criar uma cópia somente a estrutura da tabela a partir da célula D1. 

e) Irá criar uma cópia da estrutura da tabela, sem dados e nome das colunas a partir da célula 

D1. 

20 - Qual a função do pressionamento das teclas ―CTRL‖ e ―+‖ (CTRL+) estando em uma página 

selecionada e aberta por ferramenta de navegação ou browser: 

a) Melhorar a qualidade de apresentação ou imagem da página. 

b) Abrir uma nova guia para digitação de uma nova página. 

c) Abrir algum item presente na pagina apresentada atualmente. 

d) Aumentar a tela para visualização. 

e) Adicionar a página na opção de favoritos. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

ARQUITETO 

21 - Conforme o Código de Obras do Município de Seara estabelece em seu artigo 234, todos os 

compartimentos deverão ter comunicação com o exterior, podendo acontecer esta de duas formas: 

direta ou indireta. 

Com base na legislação em comento, é correto afirmar que compartimentos com comunicação 

indireta são definidos quando: 

a) A iluminação acontece através de um outro compartimento ou prisma de iluminação interno. 

b) A ventilação acontece através de um outro compartimento, duto mecânico ou prisma de 

ventilação interno. 

c) A ventilação ou a iluminação acontecem através de um outro compartimento, duto mecânico 

ou prisma de iluminação e ventilação interno. 

d) A ventilação ou a iluminação acontecem indiretamente para o logradouro da edificação. 

e) A ventilação ou a iluminação acontecem através de um outro compartimento, duto mecânico 

ou prisma de iluminação e ventilação externo. 

22 - Conforme o atual Código de Obras vigente do Município de Seara não esta correto afirmar que 

dentro dos compartimentos abaixo relacionados poderão comunicar-se com o exterior através de 

dutos de ventilação: 

a) Banheiros 

b) Subsolos 

c) Bancos 

d) Cozinhas 

e) Não habitáveis 

23 - O artigo 276 do Código de Obras do Município de Seara estabelece que nas edificações 

multifamiliares e mistas deverá ser previsto local para depósito de lixo, sendo o mesmo situado no 

térreo ou subsolo, ter acesso direto da rua por passagem de dimensão mínima de 0,80 (oitenta 

centímetros) de largura, e 2,10m (dois metros e dez centímetros) de altura e área mínima de: 

a) 1,50m² 

b) 1,10m² 

c) 1,25m² 
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d) 1,75m² 

e) 1,80m² 

24 - Estabelece o Plano Diretor do Município de Seara que toda construção, reconstrução, reforma, 

ampliação ou demolição efetuadas por particulares, entidades ou órgãos públicos, no Município de 

Seara, com exceção de demolição, será precedida dos seguintes atos administrativos: 

I - Consulta de viabilidade técnica para construção. 

II - Análise do projeto arquitetônico e hidrossanitário. 

III - Parecer técnico arquitetônico. 

IV - Aprovação dos projetos definitivos. 

V - Alvará de construção - licenciamento da obra. 

VI - Alinhamento para construção. 

Acerca do tema, estão corretas as assertivas: 

a) I, II, III, IV, V 

b) I, II, IV, V, VI 

c) II, III, IV, V 

d) II, III, V, VI 

e) I, II, V, VI 

25 - Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas definidas em 

Lei Municipal de Perímetro Urbano e nas Macrozonas de Expansão Urbana Mista, Macrozonas de 

Expansão Urbana Industrial, Macrozonas de Expansão Urbana Residencial e Macrozonas de 

Qualificação Urbana. 

Na Zona Rural, só será admitido o parcelamento com a prévia anuência do Município e aprovação do 

INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) ou dos órgãos Estadual e Federal de 

controle do meio ambiente, conforme Legislação Federal vigente. 

Considerando as alternativas abaixo descritas é correto afirmar que se permite o parcelamento do 

solo onde sejam cumpridos os itens: 
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I - Em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as medidas saneadoras e 

assegurado o escoamento das águas. 

II - Em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que tenham 

sido previamente saneados. 

III - Nas partes do terreno com declividade acima de 35% (trinta e cinco por cento), salvo nas 

condições onde o terreno for superior a 600,00 m² (seiscentos metros quadrados), devendo ser 

respeitada a legislação vigente referente à matéria. 

IV - Em faixa de 20,00m (vinte metros) para cada lado das redes de alta tensão, rodovias, ferrovias 

e dutos, salvo maiores exigências dos órgãos competentes. 

V - Em imóveis dos quais resultem terrenos encravados ou lotes em desacordo com os padrões 

estabelecidos em lei. 

VI - Em distância mínima de 50,00m (cinquenta metros) das estações de tratamento de esgoto. 

a) I, II, V, VI 

b) I, II, III, IV 

c) II, III, IV, V 

d) I, II, IV, V 

e) II, III, V, VI 

26 - Como inspiração no paisagismo de parques, praças e jardins públicos do Brasil os projetos 

deveriam refletir, além da estrutura particular necessária, uma proposta que se remeta ao uso da 

grande diversidade da vegetação típica da flora brasileira. 

Referência indiscutível como pintor, escultor, ceramista, tapeceiro, designer de joias, arquiteto e 

paisagista, na sua obra imprimiu novas tendências e conceitos. Particularmente foi a pintura que 

influenciou a criação de sua obra paisagista, definindo-se como ―artista de jardim‖. As plantas baixas 

de seus projetos lembram a maioria das vezes telas abstratas, linhas orgânicas em contraponto à 

rigidez clássica dos jardins clássicos, nas quais os espaços criados privilegiam a formação de recantos 

e caminhos através dos elementos de vegetação nativa. Ficou conhecido e foi precursor pela sua 

preocupação ambiental e pela preocupação com a preservação da flora brasileira. Em seus projetos, 

cheios de criações e novos conceitos inovou ao usar plantas nativas do Brasil e isso se tornou sua 
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característica marcante. Por esse motivo seu estilo tornou-se sinônimo do paisagismo brasileiro no 

mundo, sendo seu nome: 

a) Tomie Ohtake 

b) Oscar Niemeyer 

c) Lucio Costa 

d) Roberto Burle Marx 

e) Ruy Ohtake 

27 - Conforme estabelece a Norma Brasileira da ABNT, NBR 9050 – acessibilidade a edificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos – parques, praças e locais turísticos que possuam 

pavimentação, mobiliário ou equipamentos edificados ou montados devem ser dotados de rotas 

acessíveis. Dentro dos itens abaixo apresentados é correto afirmar que são verdadeiros: 

I - Nos locais onde as características ambientais sejam legalmente preservadas, deve-se buscar o 

máximo grau de acessibilidade com mínima intervenção no meio ambiente. 

II - O piso das rotas acessíveis deve atender quanto à inclinação transversal da superfície que será 

de até 3 % para pisos externos pavimentados. 

III - O piso das rotas acessíveis deve atender quanto à inclinação longitudinal da superfície que 

será inferior a 5 % para pisos externos pavimentados. 

IV – O piso de rotas acessíveis que possuírem inclinações iguais ou superiores a 5 % são 

consideradas rampas. 

V - Toda rampa deve possuir corrimão de duas alturas em cada lado da rampa, conforme 

detalhamento e especificações da Norma. 

a) I 

b) I, II 

c) I, II, III 

d) I, II, III, IV 

e) I, II, III, IV, V 

28 - Existe atualmente um conceito que propõe uma arquitetura e um design mais centrados no ser 

humano e na sua diversidade. Estabelece critérios para que edificações, ambientes internos, urbanos e 
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produtos atendam a um maior número de usuários, independentemente de suas características físicas, 

habilidades e faixa etária, favorecendo a biodiversidade humana e proporcionando uma melhor 

ergonomia para todos. Assim, foram definidos na Lei Federal n° 13.146 - inclusão da pessoa com 

deficiência - e Lei Federal n° 10.098 - normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade - sete princípios básicos: uso equitativo, uso flexível, uso simples e intuitivo, 

informação de fácil percepção, tolerância ao erro, baixo esforço físico e dimensão e espaço para 

aproximação e uso. 

Qual o nome do referido conceito? 

a) Ambiente adaptado. 

b) Desenho universal. 

c) Arquitetura universal. 

d) Acessibilidade. 

e) Ambiente acessível. 

29 - Conforme estabelece a NBR 9050, ―M.R.‖ é a sigla usada para identificar o módulo de 

referência, que é a projeção no piso ocupada por uma pessoa utilizando cadeira de rodas, motorizadas 

ou não. Segundo a norma em comento, a dimensão deste módulo corresponde a: 

a) 0,70 x 1,10m 

b) 0,70 x 1,20m 

c) 0,80 x 1,10m 

d) 0,80 x 1,20m 

e) 0,90 x 1,20m 

30 - Estabelece a NBR 9050 que as medidas necessárias para a manobra de cadeira de rodas sem 

deslocamento para rotação de 180°correspondem a: 

a) 1,20m × 1,20m 

b) 1,20m × 1,30m 

c) 1,20m × 1,50m 

d) círculo com diâmetro de 1,20m 

e) círculo com diâmetro de 1,50m 

31 - As Normas Brasileiras NBR 13.531 ―Elaboração de projetos de edificações – Atividades 

técnicas― e NBR 13.532, ―Elaboração de projetos de edificações – Arquitetura‖ estabelecem de forma 
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análoga as etapas sucessivas em que pode ser dividido o processo de desenvolvimento e execução das 

atividades técnicas do projeto de edificações de arquitetura. Dentro destas etapas e na ordem de 

desenvolvimento correta do projeto, estão incluídas. 

I – Estudo preliminar. 

II– Levantamento topográfico. 

III – Estudo de viabilidade. 

IV - Programa de necessidade. 

V – Anteprojeto. 

VI - Projeto legal. 

a) I, II, III, IV, V, VI 

b) IV, III, I, V, VI 

c) III, II, I, VI, V 

d) II, III, IV, V, VI 

e) II, I, III, IV, VI, V 

32 - CAD significa ―Computer Aided Design” ou ―Desenho Auxiliado pelo Computador‖ e 

encontra-se disponível para usuários desde o começo da década de 80. Constitui uma ferramenta 

importante na ajuda aos profissionais, inclusive até a atualidade, na criação de desenhos e 

desenvolvimento de projetos, principalmente porque proporcionou precisão aos mesmos e pode-se 

considerar o software precursor neste aspecto.  

Já BIM significa ―Building Information Modeling‖ ou ―Modelagem da Informação da Construção‖ 

sendo difícil precisar o começo do seu aparecimento ao mercado, pois existem referências desde o 

ano de 1993, provavelmente por tratar-se de um aprimoramento ou processo de evolução da 

plataforma CAD. 

Uma das principais diferenças e vantagens do uso da plataforma BIM é: 
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a) Possibilidade da geração de cortes e elevações automáticas de forma rápida. 

b) Resultado de um modelo global com compatibilização de diversos elementos. 

c) Resultado de um desenho em 3D com renderização de excelente qualidade. 

d) Possibilidade de acessar detalhamentos mínimos contidos no projeto. 

e) Produção de planilhas detalhadas de quantitativos e custos. 

33 - A Lei Federal n⁰ 8.666 que regulamenta e institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública estabelece que dentro dos itens abaixo relacionados, é correto afirmar que são 

modalidades de licitação:  

I - Concorrência 

II - Técnica e preço 

III - Convite 

IV - Concurso 

V – Leilão 

Estão corretos os itens: 

a) I, II 

b) I, II, III 

c) I, III, IV, V 

d) I, II, III, IV, V 

e) IV, V 

34 - A Lei Federal n⁰ 8.666 determina que as obras e os serviços somente poderão ser licitados 

quando: 

I - Houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos 

interessados em participar do processo licitatório. 

II - Existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos 

unitários. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA - SC 

 

20 
 

III - Houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações 

decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo 

com o respectivo cronograma. 

IV - O produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual. 

V – Houver homologação do empenho do recurso destinado. 

Estão corretos os itens: 

a) I 

b) I, II 

c) I, II, III 

d) I, II, III, IV 

e) I, II, III, IV, V 

35 - A Lei Complementar n⁰ 73, que institui o Plano Diretor do Município de Seara, no Título VI que 

faz abordagem ―da política de desenvolvimento histórico cultural‖, especificamente no Capítulo II 

―dos projetos‖, estabelece que a política de desenvolvimento histórico cultural será implantada pelos 

projetos abaixo listados. Estão corretos os itens: 

I - Levantamento dos prédios com valor histórico para o Município. 

II - Implantação de programas de incentivo ao resgate e preservação do patrimônio histórico 

cultural do Município. 

III - Busca de parcerias público/privadas para ampliar o turismo histórico cultural no Município. 

IV- Criação de Lei de Tombamento Municipal. 

V – Criação de Lei do Patrimônio conforme padrões estabelecidos pelo IPHAN – Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

a) I 

b) I, II 

c) I, II, III 

d) I, II, III, IV 

e) I, II, III, IV, V 
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36 - Conforme o Plano Diretor vigente no Município de Seara, a Lei Complementar n⁰ 75 – 

parcelamento, uso e ocupação do solo - a Taxa de Ocupação para cálculo do potencial construtivo 

corresponde à proporção entre a área máxima da edificação projetada sobre o lote e a área deste 

mesmo lote. Segundo dispõe a mencionada lei, não serão computados para efeito de cálculo da taxa 

de ocupação: 

I - Hall de entrada, área de escadaria e poço de elevador. 

II - Sacadas não vinculadas à área de serviço. 

III - Beiral com até 1,00m. 

IV – Marquises. 

V - Pérgulas de até 5,00m de largura e área de 25,00m². 

VI - Áreas destinadas obrigatoriamente à circulação e estacionamento de veículos. 

Estão corretos os itens: 

a) I, II, III 

b) II, III, IV, V 

c) I, II, III, IV, V 

d) I, II, IV, VI 

e) I, II, III, IV, V, VI 

37 - Conforme o Código de Posturas do Município de Seara, Lei Complementar n⁰ 76, artigo 31: ―A 

manutenção das calçadas públicas é de responsabilidade exclusiva dos proprietários dos lotes 

fronteiriços ao passeio, possuidores do domínio útil ou a qualquer título, no tocante a sua construção, 

restauração, conservação e limpeza, observando as normas e padrões fixados pela Municipalidade‖. 

Os proprietários são obrigados a manter as calçadas permanentemente em bom estado de conservação 

e quando o responsável for intimado pela Municipalidade a executar a manutenção da calçada o 

mesmo terá um prazo para atender a intimação de: 

a) 30 dias 

b) 45 dias 

c) 60 dias 
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d) 90 dias 

e) 120 dias 

38 - O Código de Posturas do Município de Seara determina que estabelecimentos comerciais de 

gêneros alimentícios, da modalidade de panificadoras, lancherias e/ou confeitarias e similares, devem 

observar alguns itens indispensáveis para a atividade que realizam. 

Dentro dos itens abaixo, está correto afirmar que devem ser obrigatoriamente observados: 

I - Piso revestido por material lavável, impermeável, resistente e não corrosível, com índice de 

absorção inferior a 4%. 

II - Paredes de material resistente, lavável, impermeável, não corrosível, com índice de 

absorção inferior a 4%, altura mínima de 1,50m. 

III - As chaminés devem ficar no mínimo 5,00 m (cinco metros) acima da cumeeira. 

IV - As salas de manipulação devem ter aberturas (portas e janelas) teladas e com comando de 

alavanca. 

V - É obrigatório o emprego de amassadeiras mecânicas de aço inoxidável. 

a) I 

b) II 

c) III 

d) IV 

e) I, II, III, IV, V 

39 - Uma cobertura de telhas cerâmicas onde a estrutura de sustentação das mesmas é composta por 

tesouras de madeira, identifique a denominação correta das peças componentes das tesouras abaixo 

descritas conforme a ordem apresentada: 

I - Peça de ligação entre o topo das pernas. 

II – Peça que recebe as telhas e são posicionadas perpendicularmente aos caibros. 

III - Peça colocada de forma horizontal ao longo de todo o telhado e que devem suportar a 

estrutura de caibros. Quando colocadas na parte mais alta do telhado chamam-se cumeeiras e, 

quando colocadas na parte mais baixa do telhado, recebem o nome de contra-frechal. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA - SC 

 

23 
 

IV – Peça que é a base da tesoura e vai de uma ponta a outra da base do telhado. 

V - Peça colocada sobre a parede e sob a tesoura, para distribuir a carga do telhado. 

a) Pendural, ripa, terça, linha, contra-frechal. 

b) Cumeeira, terça, ripa, asna, frechal. 

c) Pendural, ripa, terças, linha, frechal. 

d) Cumeeira, ripa, asna, contra-frechal, perna. 

e) Asna, terça, ripa, frechal, contra-frechal. 

40 - Muitas vezes se usa uma técnica de produção do concreto armado que visa melhorar o 

desempenho das estruturas e utilizar todo o potencial do concreto à compressão e minimizar ou até 

eliminar as fissuras geradas pela tração. Atualmente, é uma técnica de execução já bem difundida no 

Brasil. O método consiste no processo no qual a armadura  sofra  um pré-alongamento antes da cura 

da peça, gerando um sistema auto-equilibrado de esforços, ou seja, tração no aço e compressão no 

concreto. Esta técnica produz peças de concreto armado denominadas de: 

a) Concreto pré-moldado. 

b) Concreto armado. 

c) Concreto usinado. 

d) Concreto protendido. 

e) Concreto postendido. 

 


