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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

A incapacidade de ser verdadeiro 

 

Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo dois 

dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, mas na 

semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua. Desta vez Paulo 

não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante quinze dias. Quando o 

menino voltou falando que todas as borboletas da Terra passaram pela chácara de Siá Elpídia e 

queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao sétimo céu, a mãe decidiu levá-lo ao 

médico. Após o exame, o Dr. Epaminondas abanou a cabeça: 

– Não há nada a fazer, Dona Coló. Este menino é mesmo um caso de poesia.” 

(ANDRADE, Carlos Drummond de. A incapacidade de ser verdadeiro. In: Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova 

Aguilar, 1988.) 

 

01. Sobre o texto, A incapacidade de ser verdadeiro, é correto o que se afirma em:  

A) Trata-se de um poema. 

B) Trata-se de um conto. 

C) Trata-se de uma anedota. 

D) Trata-se de uma piada. 

 

02. Leia os textos I e II para responder à questão. 

Texto I 

Prosopopeia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir ações, pensamentos, sentimentos 

a seres inanimados ou irracionais. (CIPRO, Neto Pasquale. Gramática da Língua Portuguesa. SP:Scipione, 1998) 

Texto II 

O vento e eu 

O vento morria de tédio 

Porque apenas gostava de cantar 

Mas não tinha letra alguma para a sua própria voz, 

Cada vez mais vazia… 

Tentei então compor-lhe uma canção 

Tão comprida como a minha vida 

E com aventuras espantosas que eu inventava de súbito, 
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Como aquela em que menino eu fui roubado pelos ciganos 

E fiquei vagando sem pátria, sem família, sem nada neste vasto mundo… 

Mas o vento, por isso 

Me julga agora como ele… 

E me dedica um amor solidário, profundo! 

(QUINTANA, Mario, Velório sem defunto, Porto Alegre: Mercado Aberto, 1990.) 

 

Considerando os textos I e II e o contexto do texto II, assinale a alternativa em que há prosopopeia: 

A) “Tentei então compor-lhe uma canção”.  

B) “Tão comprida como a minha vida”. 

C) “E fiquei vagando sem pátria, sem família, sem nada neste vasto mundo...”. 

D) “O vento morria de tédio”; “Me julga agora como ele...”. 

 

Nova arma nuclear russa tem potencial para provocar tsunamis 

 

A Copa do Mundo na Rússia já acabou e agora a pátria de Putin está empenhada em outros 

assuntos, como a construção de novas armas de destruição em massa. Em sua conta oficial no 

YouTube, o governo russo tem exibido uma série de novas armas nucleares. 

No meio deste arsenal, uma peça se destaca: um drone subaquático batizado de Poseidon. 

Capaz de combater porta-aviões inimigos e atingir instalações costeiras a distâncias 

intercontinentais, o Poseidon foi descrito pela agência de notícias estatal russa Tass como “um 

sistema 100% invencível frente às contramedidas inimigas”. 

O drone tem o poder de detonação de 2 megatons, o que parece pouco comparado à 

poderosa Tsar, que pertenceu à União Soviética, com os seus 50 megatons. Acontece que o perigo 

de Poseidon não está apenas na sua força bruta, mas na forma como é lançado. Segundo 

especialistas, a arma pode produzir tsunamis similares ao que causou o desastre nuclear em 

Fukushima, no Japão, em 2011. 

O físico Rex Richardson disse ao Business Insider: “Uma arma nuclear de 20 toneladas bem 

situada perto de uma costa marítima certamente poderia gerar energia suficiente para igualar o 

tsunami de 2011, talvez muito mais.” Além disso, a radiação emitida ainda seria capaz de 

contaminar água, solo e ar da região por décadas. 

 

03. O tema principal do texto é: 

A) O poder de devastação do Poseidon. 

B) Comparação entre Poseidon e a poderosa Tsar da União Soviética. 
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C) Informação sobre os assuntos do governo russo após a copa. 

D) Criação de uma arma nuclear e seus possíveis efeitos. 

 

04. Assinale a alternativa que expressa opinião, considerando o texto, Nova arma nuclear russa tem 

potencial para provocar tsunamis: 

A) Capaz de combater porta-aviões inimigos e atingir instalações costeiras a distâncias 

intercontinentais, o Poseidon foi descrito pela agência de notícias estatal russa Tass como “um 

sistema 100% invencível frente às contramedidas inimigas”. 

B) Segundo especialistas, a arma pode produzir tsunamis similares ao que causou o desastre nuclear 

em Fukushima, no Japão, em 2011. 

C) A Copa do Mundo na Rússia já acabou e agora a pátria de Putin está empenhada em outros 

assuntos, como a construção de novas armas de destruição em massa. 

D) Em sua conta oficial no YouTube, o governo russo tem exibido uma série de novas armas 

nucleares. 

 

05. “O governo russo tem exibido uma série de novas armas nucleares”. No contexto do texto, o 

sentido da palavra em destaque é: 

A) Exposto. 

B) Produzido. 

C) Ocultado. 

D) Apontado. 

 

06. Assinale a alternativa em que todas as palavras são proparoxítonas: 

A) Marítima – décadas – agência – Soviética – pátria. 

B) Marítima – décadas – físico – súbito – subaquático. 

C) Marítima – Rússia – invencível – Soviética – subaquático. 

D) Notícias – décadas – série – Soviética – subaquático. 

 

07. Dentre as alternativas a seguir, assinale a que está de acordo com a norma padrão da Língua 

Portuguesa: 

A) Assistimos a copa enquanto o Brasil jogava. 

B) Assistimos à copa enquanto o Brasil jogava. 

C) Temos certeza que a inflação se manterá alta. 

D) Precisam-se de bons funcionários. 
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08. Em todas as frases, a palavra em destaque é um verbo, exceto em: 

A) No meio deste arsenal, uma peça se destaca. 

B) O perigo de Poseidon não está apenas na sua força bruta, mas na forma como é lançado. 

C) O governo russo tem exibido uma série de novas armas nucleares. 

D) A pátria de Putin está empenhada em outros assuntos. 

 

09. O uso da vírgula está adequado na alternativa: 

A) O governo russo tem exibido uma série de novas armas nucleares, em sua conta oficial no 

YouTube. 

B) A arma pode produzir tsunamis similares ao que causou o desastre nuclear, no Japão. 

C) A Copa do Mundo, em 2018, na Rússia, já acabou. 

D) A radiação emitida, ainda seria capaz de contaminar água. 

 

10. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente: 

A) Intoxicação – mexer – enchergar – compreensão – excessão. 

B) Intoxicação – mexer – enxergar – compreensão – exceção. 

C) Intoxicação – mecher – enxergar – compreensão – excesão. 

D) Intoxicação – mexer – enchergar – compreenção – exceção. 

 

Matemática 

 

11. No estudo das probabilidades sabe-se que a probabilidade de uma mãe ter um filho do sexo 

feminino é de P(x)= 50%. Pergunta-se qual a probabilidade dessa mesma mulher em três gestações 

“DIFERENTES” ter três filhos do sexo feminino? 

A) P (F,F,F) = 12,5% . 

B) P (F,F,F) = 25%. 

C) P (F,F,F) = 6,25%. 

D) P (F,F,F) = 100%. 

 

12.  Pedro João Salviano é vendedor (representante) de uma empresa de alimentos. Viaja de cidade 

em cidade para mostrar os seus produtos. Certo dia ele foi da Cidade A até a cidade B, com 

velocidade de 80 Km/h e levou 480 minutos para concluir a viagem. Noutro dia de viagem ele fez o 

mesmo trajeto (da cidade A até a cidade B), com uma diferença que aplicou uma velocidade média 

de 100 Km/h. Quanto tempo ele levou para realizar a segunda viagem? 
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A) Tempo = 6 horas. 

B) Tempo = 8 horas. 

C) Tempo = 60 horas. 

D) Tempo = 6,4 horas. 

 

13. O Banco American’s Box concede empréstimo para os seus correntistas para pagamento em 30 

dias. No final do período o correntista pagará com um acréscimo de 4,5% sobre o que foi 

emprestado. Quanto será pago pelo correntista se este aceitar o empréstimo oferecido no valor de 

R$ 15.500,00? 

A) Pagamento de R$ 16.000,00. 

B) Pagamento de R$ 20.000,00. 

C) Pagamento de R$ 16.197,50. 

D) Pagamento de R$ 15.045,00. 

 

14. Estamos passando por uma certa crise comercial (financeira), no Brasil as empresas que 

produzem mercadorias (principalmente roupas) estão propondo para os lojistas a seguinte situação: 

Se o lojista comprar R$ 100.000,00, o representante (vendedor ambulante) aplicará dois descontos 

“sucessivos” de 10% + 8%. Qual o valor que o comprador pagará por essa compra sugerida de R$ 

100.000,00? 

A) Valor = R$ 82.000,00. 

B) Valor = R$ 82.600,00. 

C) Valor = R$ 82.800,00. 

D) Valor = R$ 100.000,00.  

 

15. Um agricultor construiu um sistema para coleta de água da chuva, com formato de um 

paralelepípedo. A caixa d’água possui 2 metros de comprimento, 150 centímetros de largura e 80 

centímetros de altura. Qual o volume em litros que se pode armazenar nesse sistema montado na 

propriedade rural? 

A) Volume = 2.400 litros. 

B) Volume = 2.200 litros. 

C) Volume = 240 litros. 

D) Volume = 24.000 litros. 
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Conhecimentos gerais 

 

16. O município de Romelândia integra o estado de Santa Catarina e no que tange a suas 

atribuições, visa em seu território e competência, seu desenvolvimento com a construção de uma 

sociedade 

A) Injusta e solidária. 

B) Com ofensa a dignidade da pessoa humana. 

C) Fundamentada nos valores sociais do trabalho. 

D) Fundamentada no desrespeito ao pluralismo político. 

 

17. Compete ao município de Romelândia, exceto: 

A) Legislar sobre assuntos de interesse local. 

B) Suplementar a legislação Federal e Estadual no que couber. 

C) Criar, organizar e suprimir distritos, sem observar a Lei Estadual. 

D) Prestar, com cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à 

saúde da população.  

 

18. Compete privativamente ao município de Romelândia. 

A) Elaborar e executar o plano diretor como instrumento básico da política de desenvolvimento e 

expansão urbana. 

B) Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. 

C) Propiciar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. 

D) Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar.  

 

19. Assinale a alternativa que apresenta corretamente todos os municípios com os quais Romelândia 

faz divisa: 

A) São Miguel da Boa Vista, Santa Terezinha do Progresso, Campo Erê, Anchieta, Barra Bonita, 

São Miguel do Oeste e Flor do Sertão. 

B) Maravilha, Santa Terezinha do Progresso, Campo Erê, Anchieta, Barra Bonita, São Miguel do 

Oeste e Flor do Sertão. 

C) São Miguel da Boa Vista, Santa Terezinha do Progresso, Descanso, Anchieta, Barra Bonita, São 

Miguel do Oeste e Flor do Sertão. 

D) São Miguel da Boa Vista, Santa Terezinha do Progresso, Campo Erê, Anchieta, Barra Bonita, 

Modelo e Flor do Sertão. 
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20. Em relação as regiões do Estado de Santa Catarina, preencha as lacunas do texto abaixo e 

assinale a alternativa correta. 

O _____ é considerado uma das mais importantes áreas de biodiversidade marinha do Brasil. A 

região _____ do Estado concilia uma economia dinâmica, com indústrias do ramo eletro – metal – 

mecânico, divide espaço com as densas florestas da Serra do Mar e as águas da baía de Babitonga. 

No _____, se destacam paisagem de morros, matas, rios e cachoeiras e é um forte atrativo para os 

ecoturistas. No ____ é rico em florestas, nativas e provenientes de reflorestamento, onde se 

concentra o pólo silvicultural catarinense - o mais expressivo da América Latina, abrangendo 

indústrias madeireiras, moveleiras, de papel e papelão. No ____, o frio e o turismo rural são os 

grandes atrativos desta região, que tem como atividades econômicas a pecuária e a indústria 

florestal. Por conta das paisagens bucólicas e da neve que se precipita em algumas cidades, todos os 

anos, o Planalto recebe milhares de visitantes no inverno. No ____ do Estado o extrativismo 

mineral e indústria cerâmica são as principais atividades econômicas. Já no ____, a economia está 

baseada na agroindústria, criação de bovinos e produção de maçã. O ____ é considerado o "celeiro" 

de Santa Catarina, de onde sai boa parte da produção brasileira de grãos, aves e suínos. 

Fonte: www.gov.sc/geografia.htm 

A) Litoral, Planalto Norte, Vale do Itajaí, Norte, Planalto Serrano, Sul, Meio-Oeste, Oeste. 

B) Vale do Itajaí, Oeste, Meio-Oeste, Norte, Litoral, Planalto Norte, Planalto Serrano, Sul. 

C) Meio-Oeste, Litoral, Norte, Vale do Itajaí, Planalto Norte, Planalto Serrano, Sul, Oeste. 

D) Litoral, Norte, Vale do Itajaí, Planalto Norte, Planalto Serrano, Sul, Meio-Oeste, Oeste. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

21. Assinale a assertiva incorreta, levando em conta as disposições contidas na Constituição 

Federativa do Brasil. 

A) Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. 

B) Todos serão submetidos a tratamento degradante. 

C) É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 

D) É inviolável a liberdade de consciência e de crença. 

 

22. A casa é local protegido, sendo que a Constituição Federal de 1988 proíbe que terceiras pessoas 

entrem nela sem autorização do morador. No entanto, há algumas situações em que a entrada será 

permitida, sendo elas, entre outras. 

I. O flagrante delito e o desastre. 

II. A determinação judicial, podendo ingressar de dia ou à noite. 
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III. A prestação de socorro, em qualquer horário. 

IV. A determinação judicial, durante o dia. 

A) Estão corretas a I, II e III. 

B) Estão corretas a II, III e IV. 

C) Estão corretas a I, III e IV. 

D) Estão corretas a I, II, III e IV. 

 

23. Assinale a assertiva correta, considerando as regras constitucionais brasileiras. 

I. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares 

de internação coletiva. 

II. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou 

política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a 

cumprir prestação alternativa, fixada em lei. 

III. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença. 

IV. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 

A) Apenas a assertiva I é incorreta. 

B) Todas as assertivas são corretas. 

C) Apenas a assertiva II é correta. 

D) Todas as assertivas são incorretas. 

 

24. O plano diretor tornou-se obrigatório para municípios. 

A) Com mais de 5 mil habitantes. 

B) Com mais de 10 mil habitantes. 

C) Com mais de 15 mil habitantes. 

D) Com mais de 20 mil habitantes. 

 

25. São diretrizes da gestão urbana, cujo objetivo é o pleno desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e da propriedade urbana. 

I. O direito à terra urbana, à moradia e ao saneamento ambiental. 

II. O direito à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos. 

III. O direito ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. 

IV. O direito à inviolabilidade de domicílio. 
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A) Todas as assertivas estão corretas. 

B) A assertiva I está incorreta. 

C) A assertiva II está incorreta. 

D) A assertiva IV está incorreta. 

 

26. Bens públicos são aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, à 

administração direta ou indireta. Nesse sentido, consideram-se bens públicos: 

A) Os rios, mares, estradas, ruas, praças e lagoas, mesmo que em propriedade privada. 

B) Os edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, 

estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. 

C) Os imóveis utilizados pelas escolas, públicas ou privadas. 

D) Nenhuma resposta anterior. 

 

27. Os bens imóveis da Administração Pública poderão ser alienados: 

I. Por ato da autoridade competente, desde que devidamente avaliados. 

II. Independentemente de adoção de procedimento licitatório, em qualquer caso. 

III. Mediante comprovação de necessidade ou utilidade. 

IV. Através de leilão ou concorrência. 

Estão corretas: 

A) As assertivas I e a II. 

B) As assertivas I, III e IV. 

C) As assertivas II e IV. 

D) As assertivas II e III. 

 

28. Os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva, o mar 

territorial e os recursos minerais, inclusive os do subsolo são de propriedade: 

A) Da União. 

B) Do Estado. 

C) Dos Municípios. 

D) Do Distrito Federal. 

 

29. Sobre o “habite-se” é incorreto afirmar: 

A) Comprova a qualidade do material empregado na construção habitacional. 

B) Trata-se de ato administrativo. 
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C) Autoriza o início da utilização efetiva de construções habitacionais. 

D) Comprova o cumprimento de exigências legislativas locais acerca de uma obra habitacional . 

 

30. Determinado profissional liberal decide instalar-se e exercer sua atividade profissional no 

Município de Romelândia/SC, motivo pelo qual passa a atender em seu escritório, localizado em 

sala comercial, no centro da cidade. Para tanto, deve buscar, junto ao órgão competente, a 

expedição de: 

A) Ato de liberação de atos do comércio. 

B) Alvará. 

C) Ato executivo. 

D) Pró-labore. 

 

31. São atribuições do Fiscal de Postura, no âmbito municipal, entre outras: 

I. Fiscalizar a conduta dos munícipes. 

II. Atender denúncias. 

III. Instituir imposto sobre construção. 

IV. Avaliar irregularidades nas construções. 

A) Está correto o que se afirma em I e III. 

B) Está correto o que se afirma em III e IV. 

C) Está incorreto o que se afirma em III. 

D) Todas estão corretas. 

 

32. As construções irregulares e clandestinas existentes no Município de Romelândia até a data de 

30 de agosto de 2013, por força de lei, podem ser objeto de concessão de “Habite-se” desde que 

atendidos os seguintes requisitos: 

I. Estrutura de vedação e cobertura. 

II. Instalação hidráulica. 

III. Estrutura sanitária. 

IV. Estrutura elétrica. 

A) Apenas a I está correta. 

B) Apenas a I está incorreta. 

C) Todas estão corretas. 

D) Todas estão incorretas. 
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33. Haverá isenção ao pagamento da multa compensatória para regularização de obra irregular ou 

clandestina a construção unifamiliar, no Município de Romelândia, de até: 

A) 50 (cinquenta) metros quadrados, no máximo. 

B) 70 (setenta) metros quadrados, no máximo. 

C) 100 (cem) metros quadrados, no máximo. 

D) 150 (cento e cinquenta) metros quadrados, no máximo. 

 

34. Os Municípios possuem poder de polícia sobre: 

I. Obras e construção civil. 

II. Fiscalização de posturas. 

III. Fiscalização sanitária. 

IV. Pagamento de imposto territorial rural. 

A) É incorreta a assertiva I. 

B) É incorreta a assertiva II. 

C) É incorreta a assertiva III. 

D) É incorreta a assertiva IV. 

 

35. Fiscal de obras e postura do Município de Romelândia se depara com situação em que o 

projeto de construção omite a existência de cursos de água ou de topografia acidentada que exija 

obra de contenção no terreno. Neste caso, deverá: 

A) Notificar o proprietário. 

B) Aplicar, de imediato, multa. 

C) Embargar imediatamente a obra. 

D) Comunicar ao Ministério Público. 

 

36. O documento que define que são os responsáveis técnicos pela execução de uma obra é 

chamado: 

A) Anotação de Responsabilidade Técnica. 

B) Anotação de Repartição Técnica. 

C) Auto de Responsabilidade Técnica. 

D) Anotação de Responsabilidade Total. 
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37. O instrumento de organização territorial, planejamento eficiente do uso do solo e efetiva gestão 

ambiental que age por intermédio da delimitação de zonas e uma correspondente atribuição de usos 

e atividades compatíveis de acordo com as características específicas do território, permitindo, 

restringindo, ou impossibilitando determinados usos e atividades é chamado: 

A) Plano diretor. 

B) Zoneamento ambiental. 

C) Alvará sanitário. 

D) Política ambiental. 

 

38. O chefe do poder executivo municipal é: 

A) O Presidente da Câmara de Vereadores. 

B) O Prefeito Municipal. 

C) O Presidente da Assembleia Legislativa. 

D) O Magistrado da Comarca. 

 

39. A autoridade pública a quem a lei municipal incumbe o dever de harmonizar os direitos 

concorrentes dos cidadãos, cabendo-lhe fiscalizar, orientativa, preventiva ou repressivamente, a 

conduta do munícipe para que as liberdades e os direitos individuais, em especial o de propriedade 

tanto a pública quanto a particular, sejam exercidos em concorrência e "sem lesar ou ameaçar a 

coletividade ou o bem-estar geral, é denominada: 

A) Prefeito Municipal. 

B) Fiscal de postura. 

C) Vereador. 

D) Agente ambiental. 

 

40. Os serviços urbanos são um conjunto de atividades prestadas à cidade, entre os quais estão: 

I. A saúde. 

II. A educação. 

III. O lazer. 

IV. A cultura. 

A) Todas as assertivas estão corretas. 

B) A assertiva II está incorreta. 

C) A assertiva III está incorreta. 

D) A assertiva IV está incorreta. 


