
 

 

 

 

 

 

 
 

INSTRUÇÕES 
 

 

01. Leia atentamente as instruções. Não manuseie este 
caderno de provas até receber autorização. 

 

02. Para fazer esta prova, você usará: 
a) este caderno de questões; 
b) um cartão-resposta; 
c) caneta esferográfica de tinta azul ou preta, escrita 

normal. 
03. Ao receber autorização, verifique se no caderno constam 

todas as 20 (vinte) questões e se há falhas ou 
imperfeições gráficas que lhe causem dúvida. Se houver, 
reclame imediatamente ao fiscal de sala. 
 

04. Verifique, no cartão-resposta, se há marcações indevidas 
no campo destinado às suas respostas. Se houver, 
reclame imediatamente. 
 

05. As questões objetivas contêm cinco (5) alternativas, 
identificadas pelas letras A, B, C, D e E. 
Transcreva para o cartão-resposta a alternativa correta. 
Há somente uma alternativa correta para cada questão. 
Exemplo: Se a alternativa correta de uma determinada 
questão for B, o candidato deverá preencher totalmente 
o retângulo correspondente, com caneta esferográfica 
azul ou preta, conforme modelo abaixo: 

 
06. Não faça rasuras no cartão-resposta. 
07. Procure responder a todas as questões. 

08. Durante a prova, não se admite que o candidato 
comunique-se com outros candidatos, efetue 
empréstimos, use meios ilícitos ou pratique atos contra 
as normas ou a disciplina. A fraude, a indisciplina e o 
desrespeito aos Fiscais encarregados dos trabalhos são 
faltas que eliminam o candidato. 

09. É expressamente proibido que o candidato utilize 
quaisquer meios de comunicação durante sua 
permanência no local de prova, os aparelhos celulares 
deverão estar desligados, inclusive não sendo permitido 
que o mesmo toque em nenhum momento durante a 
realização da prova. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Matutino 

 

 

Fiscal de 
Obras e 
Posturas 

Verifique se esta prova 

corresponde ao cargo para o 

qual você se inscreveu. 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA QUADRO 
PERMANENTE DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BODOQUENA-MS 

 

Data: 22 de maio de 2016 
 

Horário: 8 horas 
 

Duração desta Prova: 4h 

Realização: 
 

Prefeitura Municipal de Bodoquena 

 

Nome:___________________________________

________________________________________ 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
Leia o texto abaixo para responder aos itens de 01 a 03. 

 
Texto I 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
 

Uma pesquisa publicada recentemente no periódico científico Lancet mostrou que, apesar de 
todos os avanços da ciência, da medicina e da tecnologia, a qualidade de vida do ser humano 
continua baixa. O novo estudo, que teve duração de 23 anos e foi feito em 188 países, mostrou 
que enquanto a expectativa de vida aumentou seis anos desde 1990, a saúde e a qualidade de 
vida estão em declínio. 

Isso porque, de acordo com o estudo, a maioria das pessoas que vive nos países com as 
maiores expectativas de vida está passando esses anos adicionais de vida doente ou 
hospitalizada. De acordo com os autores, as principais causas que contribuem com o maior grau 
de perda de saúde são doenças cardiovasculares, infecções respiratórias e problemas 
psiquiátricos, como depressão. Segundo eles, todas poderiam ser prevenidas com a adoção de 
um estilo de vida mais saudável. 

De acordo com o ranking, Japão, Cingapura, Andorra e Islândia foram alguns dos países 
classificados com as maiores expectativas de vida. Enquanto os piores ficaram com Reino do 
Lesoto, Suazilândia, República Centro-Africana e Guiné-Bissau, todos no continente africano. 

Entretanto, de acordo com informações do site de notícias americano Fox News, mesmo 
entre os "top 10" do ranking, apenas dois países - Japão e Itália - tem cidades consideradas 
"zonas azuis" (tradução livre do inglês "blue zones") por um projeto da National Geographic. As 
zonas azuis são áreas onde a longevidade, a saúde e a qualidade de vida convergem. 
 

Disponível em 
<http://veja.abril.com.br/noticia/saude/como-habitos-
diarios-podem-influenciar-a-longevidade>. Adaptado. 
Acesso em 19/mar/2016. 

 
01. Este item envolve interpretação do texto e também avalia conhecimentos sobre diferentes tópicos 
do conteúdo programático previsto para esta prova. Assinale a opção que apresenta a informação 
correta: 
 
A) O texto se inicia com a constatação de um paradoxo: o avanço científico, médico e tecnológico são 

incapazes de melhorar a qualidade de vida do ser humano. 
B) Em “a maioria das pessoas que vive nos países com as maiores expectativas de vida” (l. 6-7) o 

verbo em destaque poderia também ser flexionado no plural, sem prejuízo para a correção 
gramatical. 

C) O segundo período do primeiro parágrafo é constituído de apenas três orações, dentre elas uma 
oração subordinada adjetiva que limita o valor semântico da oração anterior. 

D) No segundo parágrafo, o autor defende a ideia de que as principais doenças da modernidade podem 
ser remediadas por meio da adoção de um estilo de vida mais saudável. 

E) Em “as principais causas que contribuem com o maior grau de perda de saúde” (l. 8-9), a 
oração destacada complementa circunstancialmente a oração anterior, visto que se inicia por 
conjunção integrante. 

CONHECIMENTOS GERAIS 
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02. O acento gráfico empregado nas palavras “psiquiátricos” (l. 10), “saudável” (l. 11) e “saúde” (l. 18) 
justifica-se, respectivamente, pelos mesmos motivos que os vocábulos da alternativa: 
 
A) ânsia – herói – faísca 
B) íamos – tórax – rápido 
C) friíssimo – bíceps – saída 
D) chapéu – elétron – balaústre 
E) biquíni – automóvel – baú 
 
 
03. Quanto ao emprego das classes de palavras e suas variantes, está correta a alternativa: 
 
A) “apesar de” (l. 1) = locução prepositiva. 
B) “maior” (l. 8) = substantivo. 
C) “declínio” (l. 5) = adjetivo. 
D) “estudo” (l. 6) = verbo. 
E) “onde” (l. 18) = advérbio de lugar. 
 
 
04. Quanto aos aspectos diversos de concordância e regência (inclusive crase), assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 
A) O Brasil é um dos países que buscam soluções para uma vida mais saudável. 
B) Mais de um cientista foram favoráveis às pesquisas com células tronco. 
C) Grande parte dos medicamentos prescritos atualmente pela comunidade médica funciona com 

restrições. 
D) Avisaram-no de que tudo são apenas suposições ainda sem base científica. 
E) Eles trabalham da segunda-feira à sexta-feira a fim de obter resultados que serão promissores. 
 
 
05. Quanto à pontuação, assinale a alternativa correta: 
 
A) Segundo, os pesquisadores, a tentativa era de compreender a origem celular do câncer — e não só 

do câncer de mama —, e os fatores que podem contribuir para seu desenvolvimento. 
B) Segundo os pesquisadores a tentativa, era de compreender a origem celular do câncer — e não só 

do câncer de mama — e os fatores que podem contribuir, para seu desenvolvimento. 
C) Nos últimos anos, muitos cientistas tentaram criar células humanas dessa forma, mas, nenhum 

havia conseguido. Em 2005, o sul-coreano Woo Suk Hwang, da Universidade Nacional de Seul, 
chegou a anunciar, o feito, e foi manchete de jornais de todo o mundo. 

D) Nos últimos anos, muitos cientistas tentaram criar células humanas dessa forma, mas nenhum havia 
conseguido. Em 2005, o sul-coreano Woo Suk Hwang, da Universidade Nacional de Seul, chegou a 
anunciar o feito e foi manchete de jornais de todo o mundo. 

E) Há especialistas, que defendem o avanço das pesquisas com células-tronco de pluripotência 
induzida, que são reprogramadas artificialmente para ficarem semelhantes, às embrionárias, 
apresentando as mesmas características de autorrenovação. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
 
06. Beatriz escreveu a sequência (1,1,2,3,5,8,13,...) seguindo certo padrão e propôs um desafio ao 
seu grupo de amigos para encontrar o próximo termo. Rafael respondeu corretamente. Dessa forma, 
pode-se afirmar que o termo indicado por Rafael foi: 
 
A) 14 
B) 15 
C) 16 
D) 19 
E) 21 
 
07. A soma dos n primeiros termos de uma certa sequência é dada por 2

nS 3n 7n= − . Dessa forma, 

pode-se afirmar que o 10º termo dessa sequência é: 
 
A) 50 
B) 40 
C) 30 
D) 20 
E) 10 
 
 
08. Foi realizada uma pesquisa de preferência sobre dois produtos A e B. Os resultados encontrados 
foram os seguintes: 
• 50 pessoas consomem A. 
• 40 pessoas não consomem A. 
• 20 pessoas consomem os dois produtos, A e B. 
• 5 pessoas não consomem nem A nem B. 
 

Dessa forma, pode-se afirmar que a quantidade de pessoas consultadas foi: 
 
A) 115 
B) 110 
C) 90 
D) 75 
E) 50 
 
 
09. Isabela tem cinco bolas pretas e três bolas brancas em um caixa. Ela deseja acrescentar certa 
quantidade de bolas brancas à caixa de modo que ao retirar, de forma aleatória, uma bola da caixa a 
probabilidade de ser branca seja de 75%. Desse modo, pode-se afirmar que a quantidade de bolas 
brancas que deve ser acrescentada é: 
 
A) 10 
B) 11 
C) 12 
D) 13 
E) 14 
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10. O setor cardíaco do hospital “Vida” possui 7 médicos e 12 enfemeiros. Deseja-se formar uma equipe 
com 5 membros para um procedimento específico, com 2 médicos e 3 enfermeiros. Dessa forma, a 
quantidade de equipes distintas que pode ser formada é: 
 
A) 6 
B) 84 
C) 504 
D) 4.620 
E) 55.440   

 
 
 

 
 

 
 
11. Assinale a alternativa que contém a informação correta: 
 
A) O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) é a instância superior da 

fiscalização do exercício profissional da engenharia, da arquitetura e da agronomia. 
B) É atribuição do CREA julgar em última instância os recursos sobre registros, decisões e penalidades. 
C) É atribuição do CREA aprovar ou não as propostas de criação de novos Conselhos Regionais. 
D) É atribuição do CREA criar as Câmaras Especializadas atendendo às condições de maior eficiência 

da fiscalização estabelecida na presente lei. 
E) É atribuição do CREA elaborar e alterar seu regimento interno, submetendo-o à homologação do 

Poder Executivo. 
 

12. Assinale a alternativa que contém a informação INCORRETA: 
 
A) A Lei que regula o exercício da profissão de Engenheiro Civil é a lei nº. 5194, de 24 de dezembro 

de 1966. 
B) O cancelamento do registro profissional é uma penalidade aplicável prevista em lei. 
C) A advertência reservada e a censura pública são penalidades aplicáveis aos profissionais que 

deixarem de cumprir disposições do Código de Ética Profissional. 
D) As Câmaras Especializadas são os órgãos dos Conselhos Regionais encarregados de julgar e decidir 

sobre os assuntos de infrações do Código de Ética. 
E) As multas serão aplicadas e anotadas nos assentamentos do profissional. 
 
13. Assinale a alternativa que contém a informação INCORRETA: 
 
A) É atribuição do Conselho Federal julgar, em grau de recurso, as infrações do Código de Ética 

Profissional do engenheiro, arquiteto e engenheiro-agrônomo, elaborado pelas entidades de classe. 
B) É atribuição do Conselho Federal estipular os valores de referência das multas aplicadas. 
C) É atribuição dos Conselhos Regionais julgar e decidir, em grau de recurso, os processos de infração 

da presente lei e do Código de Ética, enviados pelas Câmaras Especializadas. 
D) É atribuição das Câmaras Especializadas julgar as infrações do Código de Ética. 
E) As Câmaras Especializadas são os órgãos dos Conselhos Regionais encarregados de julgar e decidir 

sôbre os assuntos de fiscalização pertinentes às respectivas especializações profissionais e 
infrações do Código de Ética. 

         
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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14. Assinale a alternativa que contém a informação INCORRETA: 
 
A) Conforme a Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, todo contrato escrito ou verbal para 

desenvolvimento de atividade técnica no âmbito das profissões fiscalizadas pelo Sistema 
Confea/Crea deve ser objeto de registro junto ao Crea. Este registro se dá por meio da Anotação 
de Responsabilidade Técnica – ART. 

B) O Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) é o documento que comprova que projetos, obras 
ou serviços técnicos de Arquitetura e Urbanismo possuem um responsável devidamente habilitado 
e com situação regular perante o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil para realizar tais 
atividades. 

C) Conforme a lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000 a construção, ampliação ou reforma de 
edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que 
sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

D) Conforme a Lei nº 13.146, de 2015 em todas as áreas de estacionamento aberto ao público, de 
uso público ou privado de uso coletivo e em vias públicas, devem ser reservadas vagas próximas 
aos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem 
pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade, desde que devidamente 
identificados.  

E) Conforme a Lei nº 13.146, de 2015 a instalação de qualquer mobiliário urbano em área de 
circulação comum para pedestre, ainda que não ofereça risco de acidente à pessoa com deficiência 
deverá ser indicada mediante sinalização tátil de alerta no piso, de acordo com as normas técnicas 
pertinentes.  
 

 
15. O artigo 2º da Lei 10.257- Estatuto da Cidade, define as diretrizes gerais para o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. São diretrizes, EXCETO: 
 
A) Ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar a utilização inadequada dos imóveis 

urbanos. 
B) Ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar a proximidade de grupos sociais 

incompatíveis. 
C) Ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar a retenção especulativa de imóvel urbano, 

que resulte na sua subutilização ou não utilização. 
D) Ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar a deterioração das áreas urbanizadas. 
E) Ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar a poluição e a degradação ambiental. 
 
 
16. O código de obras municipal de Bodoquena, Lei Municipal nº. 57 de 18 de agosto de 1986, disciplina 
os projetos e execuções das obras no Município de Bodoquena-MS, e a Lei Municipal n.º 59 de 18 de 
agosto de 1986, dispõe sobre o parcelamento do solo urbano. Das disposições listadas a seguir, assinale 
qual NÃO compõe os referidos documentos.  
   
A) Os projetos de construção, reconstrução, acréscimo reforma ou modificação deverão estar de 

acordo com as normas estabelecidas no código de obras municipal e com a legislação vigente.  
B) O início da execução da obra deve ser precedida pela aprovação do projeto. 
C) Todos os projetos deverão prever condições de acesso e circulação plena para os deficientes físicos. 
D) Para aprovação de loteamento, a prefeitura exigirá do loteador a execução de vias de circulação. 
E) A execução da obra só poderá ser iniciada após expedido o alvará de licença para construção. 
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17. Das normas relativas aos elementos de edificações previstos no código de obras municipal de 
Bodoquena, Lei Municipal n. 57 de 18 de agosto de 1986, é correto afirmar que: 
 
A) As paredes devem ser executadas em alvenaria de tijolo comum de no mínimo 15cm de espessura, 

salvo aquelas construídas nas divisas do lote, que devem ter 25cm. 
B) As fachadas restauradas em zonas tombadas devem manter o padrão colonial. 
C) Para as fachadas não localizadas em zonas tombadas, a composição é livre. 
D) As cobertura das edificações serão construídas com materiais cerâmicos. 
E) A pavimentação do passeio deve prever um elemento cerâmico de sinalização tátil de alerta. 
 
 
18. Segundo as leis municipais 57 e 59 de 1986, a Prefeitura Municipal de Bodoquena é responsável 
por todas as afirmativas abaixo, EXCETO: 
 
A) Conceder o habite-se. 
B) Aprovar o projeto de loteamento. 
C) Estabelecer a numeração da edificação. 
D) Especificar os afastamentos mínimos e recuos previstos para as edificações dentro do perímetro 

urbano. 
E) Aprovar a abertura de janelas nas paredes junto à divisa de lotes. 

 
19. O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) é o órgão consultivo e deliberativo do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente-SISNAMA. É da competência do CONAMA: 
 
A) Declarar determinadas áreas do Território Nacional como de interesse para a proteção ambiental, 

a fim de assegurar o bem-estar das populações humanas e conservar ou melhorar as condições 
ecológicas locais.    

B) Estabelecer normas, limitando ou proibindo a implantação e o funcionamento de indústrias 
potencialmente poluidoras, capazes de afetar mananciais de água. 

C) Estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio 
ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos. 

D) Implementar o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza-SNUC conforme 
disposto no inciso I do art. 6 o da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000. 

E) Fiscalizar e supervisionar as Áreas de Proteção Ambiental.  

 
20. O Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) é constituído por órgãos e entidades da União, 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como pelas fundações instituídas 
pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. Sobre sua estrutura, 
assinale a alternativa correta: 
 
A) O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) assessora e 

propõe ao Conselho de Governo diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os 
recursos naturais. 

B) O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) executa e faz executar a política e as diretrizes 
governamentais fixadas para o meio ambiente. 

C) O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade é responsável pelo controle e 
fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental. 

D) Os Estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua jurisdição, elaborarão normas 
supletivas e complementares. 

E) É vedado aos Municípios elaborar normas supletivas e complementares na esfera da sua 
competência e na área da sua jurisdição. 


