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QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo e responda às questões de
1 a 6:
Questões gramaticais.
A gramática é a mais perfeita das loucuras, sempre
inacabada e perplexa, vítima eterna de si mesma
e tendo de estar formulada antes de poder ser
formulada — especialmente se se acredita que no
princípio era o Verbo. Estou estudando gramática
e fico pasmo com os milagres de raciocínio
empregados para enquadrar em linguagem
“objetiva” os fatos misteriosos da língua. Alguns
convencem, outros não. Estes podem constituir
esforços meritórios, mas se trata de explicações que
a gente sente serem meras aproximações de algo
no fundo inexprimível, irrotulável, inclassificável,
impossível de compreender integralmente. Mas vou
estudando, sou ignorante, há que aprender. Meu
consolo é que muitas das coisas que me afligem
devem afligir vocês também. Ou pelo menos coisas
parecidas.
*
Nenhuma gramática ou dicionário, que eu saiba,
reconheceu a visibilíssima existência do pronome
indefinido “nego”, pronunciado “nêgo”, que,
inclusive, já entrou faz muito para a literatura,
pelo menos a literatura das crônicas de jornal. Na
verdade, um estrangeiro que disponha do melhor
dicionário e da melhor gramática continuará
ignorando um pronome de uso universal nos batepapos informais, com sua variante paulista —
“neguinho”. Não é a mesma coisa que “alguém”
ou “todos”, mas anda perto; assim como sua forma
negativa — “nego não” — não é a mesma coisa que
“ninguém”, mas anda perto. Todo mundo conhece
frases como “nego aqui é muito tolerante”, “nego
não conserta esta bagunça porque não quer”,
“nego vai lá e dá um pau nele” etc. Nestas questões
lexicográficas, nego muitas vezes deixa escapar
coisas óbvias como esta.
*
Dois verbos estão a carecer de estudo. O primeiro
é o verbo “chamar-chamar”, de uso restrito, porém
intenso. Ninguém, ao discar o telefone e não
encontrar resposta do outro lado, diz “chama e
ninguém atende”. Invariavelmente, diz “chamachama e ninguém atende”. É o verbo “chamarchamar”, certamente defectivo e com uma
conjugação curiosa por flexionar também no meio,
que precisa ser regulamentada — e com certeza o
deputado Freitas Nobre tem algumas idéias sobre
o assunto.
*
O outro é o verbo “coisar”, que, apesar de constar
dos dicionários, é um pouco desprestigiado,

senão mesmo insultado, quando me parece uma
das grandes conquistas da língua portuguesa, de
crescente atualidade na era tecnológica. Como
conseguiria um indivíduo mecanicamente inepto
como eu sobreviver sem o extraordinário verbo
— tendo de coisar o como-é-o-nome do aparelho
de som e pedir ao técnico que coise por favor o
negócio que faz a imagem da tevê ficar coisando o
tempo todo?
Texto Adaptado. RIBEIRO, João Ubaldo. Questões
gramaticais. In: Arte e ciência de roubar galinhas.
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000.
________________________________________
01. A respeito do trecho: “Meu consolo é que muitas
das coisas que me afligem devem afligir vocês
também. Ou pelo menos coisas parecidas.” Podese afirmar que o termo “coisas” se refere no texto a:
a) Dificuldades de compreensão da lógica da
gramática, que tenta explicar os fenômenos
transitórios e, por vezes, ilógicos da língua.
b) Dificuldades acerca de fenômenos de
interpretação e comunicação, com alguma relação
com a gramática e questões linguísticas.
c) Dificuldades acerca da relação entre fenômenos
de qualquer natureza e suas tentativas objetivas de
explicação.
d) Dificuldades de apreensão dos movimentos
explicatórios da gramática, que são suficientes para
uma abordagem adequada do fenômeno linguístico.
________________________________________
02. No trecho: “Nenhuma gramática ou dicionário,
que eu saiba, reconheceu a visibilíssima existência
do pronome indefinido ‘nego’”, o autor faz referência
à classe gramatical dos pronomes. A respeito desta
classe, é INCORRETO afirmar que:
a) Existem para substituir ou acompanhar o nome.
Seu próprio nome se refere a esta propriedade,
visto que é composto de: pró – para, em favor de;
e nome.
b) São classificados de acordo com suas distintas
propriedades semânticas ou sintáticas.
c) Tradicionalmente, se subdividem em: pessoais,
de tratamento, do caso reto e do caso oblíquo;
possessivos; indefinidos; interrogativos e relativos.
d) São usados majoritariamente em sua acepção
original de substituir ou acompanhar um nome,
ou mais propriamente, um substantivo, sendo
raros os usos em que se referem a outras classes
gramaticais.
________________________________________
03. No trecho: “assim como sua forma negativa —
“nego não” — não é a mesma coisa que “ninguém”,
mas anda perto” Temos a palavra “não” ao lado de
“nego”, em sua função semântica de expressão
de negatividade. A respeito da classificação,
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propriedades semânticas e função sintática da
palavra NÃO, é correto afirmar que:
a) Dentre as palavras do campo semântico da
negação, NÃO é seguramente a mais utilizada,
tendo significado equivalente a NEM, NUNCA,
JAMAIS e SEMPRE.
b) Trata-se da classe gramatical advérbio, pois
sua função sintática é a modificação, alteração e
caracterização negativa somente de um verbo, ou
de um sintagma verbal.
c) Trata-se da classe gramatical adjetivo, pois
sua função sintática é modificação, alteração e
caracterização negativa somente de um verbo, ou
de um sintagma verbal.
d) Trata-se de uma palavra que se classifica
tradicionalmente como advérbio ou substantivo,
podendo ainda servir somente para expressão de
dúvida, em uma frase interrogativa, ou ainda com a
intenção de receber uma resposta positiva.
________________________________________
04. A respeito do trecho: “É o verbo “chamarchamar”, certamente defectivo”, podemos afirmar
que a conclusão de que o “novo verbo” se enquadra
no grupo de verbos defectivos da Língua Portuguesa
se dá a partir da compreensão de verbo defectivo
como:
a) verbos que não possuem todos os modos verbais.
b) verbos que não possuem todas as pessoas
verbais.
c) verbos que não possuem todos os tempos
verbais.
d) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
________________________________________
05. A respeito do uso do verbo “coisar” no trecho:
“pedir ao técnico que COISE por favor o negócio
que faz a imagem da tevê ficar COISANDO o tempo
todo”, é correto afirmar que estão conjugados,
respectivamente:
a) “que coise” – no imperativo presente; e “coisando”
– na forma do particípio presente.
b) “que coise” – no subjuntivo presente; e “coisando”
– na forma do gerúndio.
c) “que coise” – no presente do indicativo; e
“coisando” – na forma do gerúndio.
d) “que coise” – no subjuntivo pretérito; e “coisando”
– na forma do gerúndio.
________________________________________
06. A respeito da perífrase verbal “a carecer” no
trecho: “Dois verbos estão a carecer de estudo” é
INCORRETO afirmar que:
a) Está no presente do indicativo, e tem o mesmo
valor semântico e mesma classificação da forma
verbal “carecendo”.
b) É a forma mais utilizada em Portugal, sendo
preferida, no Brasil, a forma com o gerúndio
“carecendo”.

c) Do ponto de vista do significado, as formas “a
carecer” e “carecendo” não possuem grandes
diferenças.
d) “A carecer” é uma perífrase formada por uma
preposição e o verbo no infinitivo, ao passo que
“carecendo” é a forma do gerúndio.
QUESTÕES

07

A

10

-

MATEMÁTICA

07. Considere uma dada prova de múltipla escolha,
em que cada questão tem 4 alternativas, sendo
apenas uma delas correta. Um aluno “chuta”
aleatoriamente uma resposta qualquer entre as
possíveis escolhas, pois não sabe a resposta.
Sabendo que o aluno dominava 70% do conteúdo,
qual será a chance dele acertar uma das questões
escolhida aleatoriamente?
a) 0,775.
b) 1.
c) 1,750.
d) 0,250.
________________________________________
08. Qual o tempo, em meses, necessário para um
capital de R$ 30.000,00 gerar um montante de R$
40.000,00 aplicado à uma taxa de 1 % ano mês?
Considere: log 1,33 = 0,12 e log 1,01 = 0,004.
a) 10.
b) 30.
c) 20.
d) 40.
________________________________________
09. Dadas as razões x/2 = y/3 = z/5, calcule os
valores de x, y e z, respectivamente, sabendo-se
que 5x + 2y + 3z = 310.
a) 2, 3, 5.
b) 5, 2, 3.
c) 20, 30, 50.
d) 2/5, 3/2, 5/3.
________________________________________
10. Um prato circular tem área de 452,16 cm².
Se quisermos guardar esse prato em uma caixa
quadrada, qual será a área interna da caixa?
Considere = 3,14.
a) 14.
b) 16.
c) 15.
d) 12.
QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS
11. Em 2005, entrou em vigor o chamado Protocolo
de Kyoto, tratado internacional destinado a buscar
uma redução na emissão de gases que agravam
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o efeito estufa. Qual dos seguintes países não
assinou esse acordo?
a) Estados Unidos.
b) Brasil.
c) China.
d) Rússia.
________________________________________
12. Ao longo do ano de 2015, a onda migratória
de refugiados em direção à Europa atingiu níveis
alarmantes, conforme noticiado pelos principais
meios de comunicação. A maior parte desses
refugiados são provenientes de qual dos seguintes
países?
a) Afeganistão.
b) Síria.
c) Paquistão.
d) Iraque.
________________________________________
13. O Conselho de Segurança das Nações Unidas,
cujo objetivo é zelar pela manutenção da paz e da
segurança internacionais, é constituído por cinco
membros permanentes. Assinale a alternativa que
indica um desses membros:
a) Alemanha.
b) Japão.
c) Rússia.
d) Brasil.
________________________________________
14. Em economia, BRIC é uma sigla que se refere a
quatro países que se destacam no cenário mundial
como países emergentes e em desenvolvimento.
Quais são esses países?
a) Brasil, Rússia, Índia e China.
b) Bélgica, Rússia, Itália e Chile.
c) Brasil, Reino Unido, Israel e China.
d) Bélgica, Rússia, Israel e Chile.
QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15. Referente ao projeto arquitetônico, pode-se
afirmar:
I. Os projetos arquitetônicos precisam constar as
informações necessárias para que possam ser
completamente entendidos, compreendidos e
executados por terceiros preferencialmente, sem a
participação dos autores do projeto no processo de
edificação.
II. O projeto de arquitetura é composto por
informações gráficas, representadas por meio de
linguagem de desenhos técnicos e dentre eles
constam as plantas, cortes, elevações, perspectivas,
e, se necessário, poderão ser desenvolvidos
detalhamentos de alguns componentes de partes
da edificação.

III. É recomendável que os projetos arquitetônicos
e detalhamentos estejam apoiados por memorial
descritivo, quando a transmissão de informação
pelo desenho se esgota, e ainda há necessidade
de complementar as especificações técnicas de
materiais e sistemas construtivos.
Avalie quais alternativas estão corretas:
a) somente a afirmativa I está correta.
b) somente as afirmativas I e II estão corretas.
c) somente as afirmativas II e III estão corretas.
d) todas as afirmativas se relacionam com o projeto
arquitetônico.
________________________________________
16. Entende-se por desenho arquitetônico:
I. É especialização do desenho técnico,
obrigatoriamente normatizado para fins de
representação dos projetos de arquitetura e
informações construtivas essenciais.
II. O projeto arquitetônico não pode fazer uso de
símbolos normatizados pois se distancia de uma
expressão de linguagem de desenho técnico;
III. O desenho técnico faz uso de escalas, que pode
ser de aumento e diminuição, e objetiva representar
como o objeto real ficará.
IV. Todo desenho técnico, por seguir normas
internacionais e nacionais de desenho, pretende
ser universalmente compreendido.
Avalie quais alternativas está(ão) corretas:
a) somente a afirmativa I está correta.
b) somente as afirmativas I e II estão corretas.
c) somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
d) todas as afirmativas se relacionam com o
desenho arquitetônico.
________________________________________
17. Considere verdadeiro (V) ou falso (F) ao analisar
as afirmativas em relação ao projeto arquitetônico e
sua documentação básica:
( ) O projeto arquitetônico é composto por plantas,
os cortes, as elevações ou fachadas, detalhamentos,
especificações por desenho ou escrita com apoio
de memoriais e tabelas, organizados conforme
orientações normativas.
( ) Os desenhos e informações contidos no projeto
arquitetônico em sua essência precisam permitir
compreensão do volume, limites, aberturas e
informações para fabricação de uma edificação e
suas compartimentações.
( ) Por meio dos desenhos contidos na planta, é
possível visualizar formas, componentes e medidas
que devem ser consideradas no plano horizontal,
enquanto que nos cortes e elevações o que deve ser
considerado nos planos verticais para construção
do objeto.
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( ) Tabelas podem fazer parte da prancha (folha)
do desenho e sobre a qual poderão ser descritas
detalhadamente
algumas
especificações.
Para tanto, é essencial o uso de simbologias/
siglas, fazendo o devido referenciamento destas
informações diretamente ao desenho.
Assinale a alternativa que contém a sequência
correta de afirmativas:
a) V,F,V,V.
b) V,V,V,V.
c) F,V,F,V.
d) F,F,F,V.
________________________________________
18. Considere verdadeiro (V) ou falso (F) ao analisar
as afirmativas em relação ao projeto arquitetônico e
sua documentação básica:
( ) O cruzamento das informações contidas
nas plantas, corte, elevações, detalhamentos e
memoriais garantem que o volume da edificação seja
construído, e são essenciais para o desenvolvimento
de sistemas e subsistemas, tais como a estrutura da
edificação, o sistema hidráulico, o sistema elétrico,
o sistema de prevenção e combate a incêndio
e demais projetos complementares ao projeto
arquitetônico.
( ) São essenciais que constem nos projetos todas
as dimensões, designações, áreas, pés direitos,
níveis, entre outras informações construtivas
essenciais.
( ) As espessuras das linhas no desenho se
diferenciam considerando sua posição, espessura,
e configuração no contexto do desenho, e poderão
ser interpretadas segundo indicação normativas, as
quais determinarão as características do objeto.
Assinale a alternativa que contém a sequência
correta de afirmativas:
a) F,F,F.
b) V,F,V.
c) V,V,V.
d) F,V,F.
________________________________________
19. Indicar a ordem das etapas típicas para
elaboração de um projeto de arquitetura previstas
na ABNT/NBR 13532, com números compreendidos
de 1 a 8, sendo 1 para etapa inicial e 8 para a etapa
final. Tais etapas são recomendações normativas e
tem ampla aplicação por profissionais de arquitetura,
independente do tipo de projeto de arquitetura:
(
(
(
(
(

) levantamento de dados para arquitetura
) estudo preliminar de arquitetura
) anteprojeto de arquitetura ou de pré-execução
) programa de necessidades de arquitetura
) estudo de viabilidade de arquitetura

( ) projeto básico de arquitetura
( ) projeto para execução de arquitetura
( ) projeto legal de arquitetura
Qual a sequência que melhor exemplifica a ordem
indicada pela ABNT/NBR 13532?
a) 1, 2 ,3, 4, 5, 6 , 7, 8.
b) 3, 7, 8, 6, 1, 4, 5, 2.
c) 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5.
d) 1, 4, 5, 2, 3, 7, 8, 6.
________________________________________
20. Considerando que todo projeto de arquitetura
exige uma programação física de necessidades
como uma das etapas inerentes à concepção da
edificação, é crucial que se faça um levantamento
de:
I. Informações necessárias à concepção
arquitetônica da edificação (ambiente construído
ou artificial) e aos serviços de obra, como nome,
número e dimensões (gabaritos, áreas úteis e
construídas) dos ambientes, com distinção entre
os ambientes a construir, a ampliar, a reduzir e a
recuperar, características, exigências, número,
idade e permanência dos usuários, em cada
ambiente.
II. Informações sobre características funcionais
ou das atividades em cada ambiente (ocupação,
capacidade, movimentos, fluxos e períodos).
III. Informações sobre dimensões e serviços dos
equipamentos e mobiliário, exigências ambientais,
níveis de desempenho, instalações especiais
(elétricas, mecânicas, hidráulicas e sanitárias).
Avalie quais alternativas estão corretas:
a) somente a afirmativa I pode ser considerada para
a programação de necessidades.
b) somente a afirmativa II pode ser considerada
para a programação de necessidades.
c) somente as afirmativas II e III podem ser
consideradas para a programação de necessidades.
d) Todas as afirmativas se relacionam com o
programa de necessidades.
________________________________________
21. Referente a Noções de topografia e condições
do terreno, considere como verdadeiro (V) ou falso
(F):
( ) A topografia como ciência poder ser entendida
como conjunto dos princípios, métodos, aparelhos
e convenções utilizados para a determinação do
contorno, das dimensões e da posição relativa de
uma porção limitada da superfície da terra, do fundo
dos mares ou do interior das minas.
( ) O produto da prática de topografia é utilizado
para representar sobre um plano uma determinada
porção de terreno com todos os seus detalhes e
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acidentes, e pode ser usado como base de qualquer
projeto e de qualquer obra. Para isto, são utilizados
a planimetria e altimetria.
(
) Pode-se afirmar que a Planimetria é a
representação bidimensional da posição dos pontos
no plano horizontal.
(
) Pode-se afirmar que a Altimetria é a
representação da distância vertical dos pontos a
uma superfície de referência, o que permite fazer a
representação do relevo.
( ) Apenas consideradas as medidas projetadas
no plano horizontal, tendo pouca importância para
projetos de arquitetura medidas projetadas em
planos verticais.
Assinale a alternativa que contém a sequência
correta de afirmativas:
a) V,V,V,V,F.
b) F,F,F,V,V.
c) F,F,F,F,F.
d) V,V,V,F,F.
________________________________________
22. Para MASCARÓ (1996), “o clima urbano é um
sistema que abrange o clima de um determinado
espaço e sua urbanização”, da relação entre
espaço ocupado(s) pela(s) edificação(ões) e
traçado urbano. Com base nesta afirmação, pode
se relacionar ao conforto ambiental e urbanização:
(fonte: MASCARÓ, L. Ambiência Urbana – Urban
Environment. Porto Alegre: Ed. Afiliada UFRGS,
1996):
( ) a morfologia urbana, a relação entre as
edificações e seu entorno.
( ) a influência da topografia.
( ) a vegetação e a superfície do solo natural ou
construído.
( ) Os recursos minerais subterrâneos profundos.
Analisando as afirmações anteriores, considere (V),
se verdadeiro, e (F), se falso, e aponte a sequência
correta de afirmativas.
a)
V,V,V,F.
b)
F,F,V,V.
F,F,V,F.
c)
d)
F,V,V,F.
________________________________________
23. Assinale a alternativa que completa a lacuna
com a opção mais adequada ao texto:
O plano diretor se caracteriza como um dos
mecanismos capazes de desenvolver estratégias de
curto, médio e longo prazo, e tem sido crucial para a
implementação do desenvolvimento sustentável das
áreas urbanas, controle de densidade populacional,
atividades urbanas, infraestrutura e mobiliário

urbano, dentre outros aspectos das cidades. Isto
ficou mais evidente nos últimos anos, quando os
municípios conseguiram desenvolver leis mais
específicas do próprio município e, por meio delas,
foram criados mecanismos e instrumentos de
planejamento urbanístico. O Plano Diretor se refere
ao elemento central da política de desenvolvimento
urbano devendo, segundo a Constituição (art. 182) e
o__________________ em seu artigo 2º, destinarse à plena realização das funções sociais da
cidade, garantindo o bem-estar de seus habitantes,
este último regulamentando os artigos previstos na
constituição (art.182 e 183).
a) Parcelamento do solo.
b) Estatuto das cidades.
c) Código de obras.
d) Lei de recuos.
________________________________________
24. A acessibilidade, no Brasil, evoluiu
significativamente como discussão sobre o direito
de ir e vir das pessoas portadoras de necessidades
especiais (PNE), direito esse que se torna uma
realidade a partir do momento em que profissionais
de arquitetura e engenharia se tornam conscientes
das necessidades de adaptação de prédios já
existentes e que serão construídos. A norma
vigente atualmente no Brasil, que indica requisitos
de acessibilidade é a:
a) Norma regulamentadora n°17 (M.T.E. – Ministério
do Trabalho e Emprego).
b) ABNT/NBR n°9050 – Associação Brasileira de
Normas Técnicas/Norma Brasileira.
c) Norma regulamentadora n°23 (M.T.E. – Ministério
do Trabalho e Emprego).
d) ABNT NBR 15575 - Associação Brasileira de
Normas Técnicas/Norma Brasileira.
________________________________________
25. Avalie as proposições sobre o que realmente é
um sistema construtivo, e indique (V), se verdadeiro,
e (F), se falso:
( ) Os sistemas construtivos precisam estabelecer
uma sequência de produção, um conjunto de etapas
e processos de fabricação.
( ) O sistema construtivo deve levar em consideração
o conjunto de sistemas (estrutural, hidráulico e
elétrico) e subsistemas (vedação, cobertura, etc.)
e como se relacionam com o sistema produtivo da
edificação.
( ) A construção em estrutura de aço pré-fabricado,
estrutura em concreto moldado no local, estrutura
em concreto pré-fabricado, blocos estruturais,
sistemas wood e steelframe (tradução literal:
armação de madeira e armação de aço), sistemas
estruturais em madeira, devem ser considerados
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sistemas iguais, e em nada se diferenciam em
seus processos de fabricação, tão pouco alteram
a organização dos sistemas hidráulico, elétrico,
incêndio.
( ) Conforme o sistema estrutural adotado, haverá
diferenciação na montagem dos sistemas hidráulico,
elétrico, de prevenção e combate a incêndio, entre
outros que precisarão se adaptar, de modo a haver
compatibilidade entre o projeto arquitetônico e
estrutural.
( ) A construção em estrutura de aço, estrutura em
concreto moldado no local, estrutura em concreto
pré-fabricado, blocos estruturais, sistemas wood e
steelframe (tradução literal: armação de madeira e
armação de aço), sistemas estruturais em madeira,
não podem ser considerados sistemas iguais, visto
que seus processos de fabricação e seus sistemas
hidráulico, elétrico, e de combate a incêndio também
se diferenciam na organização de cada processo.
Aponte a sequência correta de afirmativas:
a) V, V, F, V, V.
b) F, F, V, F, V.
c) V, V, V, V, V.
d) F, F, F, V, F.
________________________________________
26. A respeito dos sistemas CAD (Computer Aided
Design: Desenho Assistido por Computador):
I. Não podem ser considerados como ferramentas
gráficas suportadas pela tecnologia computacional.
II. Essas ferramentas gráficas são utilizadas no
desenvolvimento de desenhos e projetos aplicados
às mais diversas áreas da engenharia, arquitetura,
design, desenho industrial e permitem uma maior
integração de informação entre concepção e
produção do objeto.
III. Os sistemas CAD não permitem a manipulação
e integração de diversos tipos de informações de
mais de um sistema construtivo.
IV. Em sistemas CAD, é possível desenvolver
a representação 2D e 3D, como estratégias de
desenho e, por meio de comandos específicos,
possibilitam diversas formas de visualização. O uso
do CAD em concepção de projetos, além de reduzir
erros por incoerências ou falta de sistematização de
informação, melhora significativamente o processo
de desenho, além de aumentar a produtividade.
Assinale a alternativa que contém
afirmativas corretas:
a) Apenas I está correta.
b) Apenas II está correta.
c) Apenas II e III estão corretas.
d) Apenas II e IV estão corretas.

somente

27. Um dos requisitos essenciais a serem
observados na organização de uma obra e canteiro
é a salubridade das condições ambientais do
trabalho e apoio ao trabalhador, e “é vedado o
ingresso ou a permanência de trabalhadores no
canteiro de obras, sem que estejam assegurados
pelas medidas previstas na NR e compatíveis com
a fase da obra”. Assinale alternativa que aponta a
Norma Regulamentadora citada anteriormente:
a) Norma Regulamentadora - NR 10.
b) Norma Regulamentadora - NR 18.
c) Norma Regulamentadora - NR 31.
d) Norma Regulamentadora - NR 36.
________________________________________
28. O desenvolvimento das cidades deixou de
ser competência somente de técnicos, ou mesmo
de uma equipe multidisciplinar, podendo ter,
com o advento do Estatuto das Cidades, Lei n.
10.257/2001, a participação da sociedade civil. Com
este estatuto, liquida-se quaisquer dúvidas quanto
a aplicação e uso dos planos diretores nas cidades
brasileiras. Há de ressaltar que houve avanços na
aplicação de estratégias de gerenciamento para
uso do solo urbano, tais como:
I. o parcelamento, edificação ou utilização
compulsórios do IPTU progressivo no tempo.
II. a desapropriação com pagamento em títulos e
usucapião especial de imóvel urbano.
III. o direito de superfície, o direito de preempção e
a outorga onerosa do direito de construir.
IV. as operações urbanas consorciadas e a
transferência do direito de construir.
V. o estudo de impacto de vizinhança e a gestão
democrática da cidade.
Faça a observação das proposições anteriores
e indique a alternativa que melhor representa a
realidade constante no estatuto da cidade:
a) apenas I e II constam tópicos descritos no
Estatuto das Cidades.
b) apenas I, II e III constam tópicos descritos no
Estatuto das Cidades.
c) apenas I, II, III e V constam tópicos descritos no
Estatuto das Cidades.
d) as afirmativas de I a V constam tópicos descritos
no Estatuto das Cidades.
________________________________________
29. Tendo por base as disposições da Lei Orgânica
do Município de Cianorte, é correto afirmar que:
a) A organização dos poderes no Município
compreende os poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário.
b) O Poder Legislativo Municipal, ou seja, a Câmara
de Vereadores, tem competência para representar
o Município em Juízo e fora dele.
6

c) Além de tratar de assuntos referentes às
atribuições da Câmara de Vereadores e do Prefeito
Municipal, a Lei Orgânica do Município possui
regramento sobre política agrícola e agrária,
esportes, cultura e habitação.
d) Compete ao Prefeito Municipal autorizar a
denominação de logradouros públicos, sendo
vedada a alteração dos existentes.
________________________________________
30. Em alguns casos o vereador poderá se licenciar
do cargo. Sobre o assunto, com base no que
estabelece a Lei Orgânica do Município de Cianorte,
é INCORRETO afirmar que:
a) O vereador poderá licenciar-se por motivo de
doença.
b) O vereador perderá o mandato automaticamente,
quando for investido no cargo de Secretário
Municipal ou Diretor equivalente.
c) O vereador poderá afastar-se do cargo para tratar
de assuntos particulares, desde que o afastamento
não ultrapasse 120 (centro e vinte) dias por sessão
legislativa. Nesse caso, não receberá remuneração
durante o afastamento.
d) O vereador poderá afastar-se para desempenhar
missões temporárias, de caráter cultural ou de
interesse do Município.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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