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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia com atenção o texto a seguir e 
responda às questões de 1 a 3: 
 

Na era das redes sociais, algumas 
formas de comunicação arcaicas ainda dão 
resultado. O canadense Harold Hackett que 
o diga. Morador da Ilha Príncipe Eduardo, 
uma das dez províncias do Canadá, ele 
enviou mais de 4.800 mensagens em uma 
garrafa e recebeu 3.100 respostas de 
pessoas de várias partes do mundo. De 
acordo com a BBC, o canadense envia as 
mensagens desde 1996. O seu método é 
simples. Harold utiliza garrafas de suco de 
laranja e se certifica de que as mensagens 
estão com data. Antes de enviá-las, checa o 
sentido dos ventos, que devem rumar de 
preferência para oeste ou sudoeste. 
Algumas cartas demoraram anos para voltar 
para ele. As respostas vieram de regiões 
como África, Rússia, Holanda, Reino Unido, 
França, Irlanda e Estados Unidos da 
América. Ele acabou fazendo amigos com 
as mensagens, criando “vínculos” — 
recebeu até presentes e cartões de Natal. O 
canadense diz que continua adorando se 
comunicar dessa maneira e afirma que o 
método chega a ser, muitas vezes, mais 
“eficaz” do que a comunicação por Facebook 
e Twitter. Intencionalmente, nunca coloca o 
número de telefone nas mensagens, para 
recebê-las de volta da mesma maneira. 
 
Fonte: Amanda Camasmie. Canadense prova que 
comunicação em alto mar é eficaz. In: Época Negócios. 
Internet: (com adaptações). 

 
1. Com base no texto, só NÃO é correto 
afirmar que: 
A) Não se deve abandonar as formas de 
comunicação antigas em detrimento das 
modernas. 
B) Enviar mensagens por meio de garrafas 
pode ser mais eficaz do que as enviar pelas 
redes sociais, porque remete a tempos 
antigos, trazendo à tona formas mais 
tradicionais de comunicação. 
C) Datar as cartas possibilita verificar o 
tempo gasto de retorno das mensagens. 
D) Não colocar o número de telefone nas 
mensagens evita que as pessoas 
incomodem o remetente com telefonemas. 
 
2. Assinale o comentário INCORRETO: 
A) O texto apresenta características 
narrativas e dissertativas. 

B) O primeiro período do texto deve ser 
classificado como período simples. 
C) Nas formas verbais enviá-las e recebê-
las, os pronomes estão enclíticos. 
D) As palavras método e vínculos são 
acentuadas por serem proparoxítonas, já as 
palavras províncias e preferência são 
acentuadas por serem paroxítonas 
terminadas em ditongo. 
 
3. O elemento de coesão que só é pronome 
relativo em: 
A) “...e se certifica de que as mensagens 
estão com data.”. 
B) “...checa o sentido dos ventos, que devem 
rumar de preferência para oeste ou 
sudoeste.”. 
C) “O canadense diz que continua adorando 
se comunicar...”. 
D) “...muitas vezes, mais “eficaz” do que a 
comunicação por Facebook e Twitter.”. 
 
Leia com atenção o texto a seguir e 
responda às questões 4 e 5: 
 
Texto: 
 
“Da ambição se pode dizer que é uma força 
que, ao contrário da liberdade, não termina 
onde a do outro começa. O ambicioso não 
enxerga o cume nem quando o atinge. O céu 
para ele não é o limite. Não é por outra razão 
que os maiores desastres humanos foram 
gestados pela ambição sem limites. Em 
contrapartida, os mais espetaculares saltos 
intelectuais, científicos e políticos trazem a 
assinatura de homens e mulheres 
ambiciosos. (Fonte: Revista Veja 01/03/2006) 
 
4. A ideia principal do texto é: 
A) A ambição nada constrói, tudo destrói. 
B) Tanto a ambição quanto a liberdade são 
inerentes ao ser humano, porém 
incontroláveis. 
C) A ambição tem grande força destrutiva, 
mas é também a força motriz do sucesso. 
D) É preciso ter uma visão sensata da 
ambição e saber conduzir sua força para as 
grandes realizações. 
 
5. Assinale a alternativa em que as palavras 
em destaque exercem, respectivamente, as 
mesmas funções sintáticas de cume e 
humanos, em destaque no texto: 
A) A ambição é uma característica exclusiva 
do ser humano. 
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B) Quem abre o coração à ambição 
desenfreada, fecha-o à tranquilidade. 
C) Um sério obstáculo ao contentamento é a 
nossa falência em moderar a ambição. 
D) Não há razão alguma para acreditar que 
a ambição masculina seja maior que a 
feminina. 
 
6. Observe: 
 
Defender? Defendei vós. 
 
Faça o mesmo com os verbos: vir, ver, 
trazer, pontuar e assinale a alternativa 
correta: 
A) Vinde, vede, trazei, pontuai. 
B) Vades, vejais, trazeis, pontuais. 
C) Vinde, vedes, traze, pontue. 
D) Vem, vê, traze, pontua. 
 
7. Está plenamente adequado o emprego de 
ambos os elementos em destaque na frase: 
A) À medida em que os estudos sobre 
aquecimento global avançam, fenômenos de 
cuja causa desconhecíamos passam a ser 
explicados. 
B) Se sobrevir a Belo Horizonte alguma 
calamidade em maior escala, somente o 
poder público disporá de enfrentá-la. 
C) As críticas feitas à polícia brasileira são 
extensivas à de outros países, porém 
extrapolam os limites do que se pode falar. 
D) Não sei a razão por quê as pessoas 
daquela sessão espírita ficaram debatendo 
sobre a ressurreição dos mortos. 
 
8. Leia com atenção as manchetes: 
 
I. O governo chinês divulgou o número de 
infectados com o coronavírus. 
II. Embora o Brasil não tenha registrado 
nenhum caso suspeito de contaminação, o 
Ministério da Saúde está em alerta. 
 
Assinale a alternativa em que as formas 
passivas preservam o modo e o tempo 
verbais dos trechos acima: 
A) é divulgado / tenha sido registrado. 
B) fora divulgado / tem sido registrado. 
C) foi divulgado / fora registrado. 
D) foi divulgado / tenha sido registrado. 
 
9. Assinale a alternativa em que, 
pluralizando-se a frase, as palavras 
destacadas permanecem invariáveis: 
A) Este é o meio mais exato para você 
resolver o problema: estude só. 

B) Meia palavra, meio tom – índice de seu 
equilíbrio. 
C) Só estudei o elementar, o que me deixa 
meio apreensivo. 
D) Estava só naquele país; acreditei, pois em 
sua meia promessa. 
 
10. A alternativa em que o acento indicativo 
de crase NÃO procede é: 
A) A qualquer momento, você terá que ficar 
cara à cara com o delator na hora do júri. 
B) Às vezes não vou à academia à noite. 
C) Não assisti a esse filme, mas assisti 
àquele outro que o colega indicou. 
D) O acesso às redes sociais voltadas para 
a carreira pode ajudar o profissional a 
conseguir uma colocação. 
 
11. Leia com atenção o trecho da notícia do 
R7.com – 01/01/2020: 
 

Um misterioso vírus que causa 
problemas respiratórios tem colocado a 
China e o mundo em estado de alerta: o 
coronavírus já se espalhou de seu ponto 
inicial, a cidade de Wuhan (centro-leste 
chinês), para outras grandes metrópoles 
como Pequim e teve mais de 200 casos 
oficialmente registrados, com três mortes 
confirmadas.  

{...} a China confirmou que o vírus — 
que causa um tipo de pneumonia — é 
transmitido de pessoa para pessoa. 
 
O termo inicial do segundo parágrafo foi 
omitido como indica o uso dos colchetes. A 
coerência do texto exige que essa lacuna 
seja preenchida com a seguinte formulação, 
seguida da necessária vírgula: 
A) Por isso. 
B) Além disso. 
C) De modo que. 
D) Tanto que. 
 
Leia com atenção o trecho da história do 
município de Lima Duarte e responda às 
questões 12 e 13: 
 

Até meados do século XVII, a região 
do atual município de Lima Duarte não 
passava de uma área de mata virgem, 
quando por volta do ano de 1692, 
apareceram os primeiros bandeirantes. Este 
grupo era liderado por padre João Faria 
Filho, vigário de Taubaté, além de ter sido 
um dos pioneiros dos descobrimentos de 
Ouro Preto. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVII
https://pt.wikipedia.org/wiki/1692
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bandeirante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Taubat%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ouro_Preto
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Padre João foi quem encontrou ouro 
no leito do Rio do Peixe. Desse 
descobrimento, Bento Corrêa de Souza 
Coutinho deu a notícia ao Governador-Geral 
do Brasil na Bahia, Dom João de Lencastre, 
através de carta enviada a 29 de julho de 
1694. A partir daí, iniciou-se o povoamento 
daquele lugar com a migração de 
colonizadores vindos dos estados de São 
Paulo e Rio de Janeiro, além de 
portugueses. 
 
Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lima_Duarte_(Minas_Gerais) 

 
12. Observe a frase: 
 
“Padre João foi quem encontrou ouro no leito 
do Rio do Peixe.” 
 
Todos os verbos das frases das alternativas 
estão empregados no mesmo tempo e modo 
que da frase acima, EXCETO: 
A) “...a região do atual município de Lima 
Duarte não passava de uma área de mata 
virgem...”. 
B) “...por volta do ano de 1692, apareceram 
os primeiros bandeirantes.”. 
C) ”...Bento Corrêa de Souza Coutinho deu 
a notícia ao Governador-Geral...”. 
D) “A partir daí, iniciou-se o povoamento 
daquele lugar com a migração de 
colonizadores...”. 
 
13. Com base no texto, assinale o 
comentário gramatical INCORRETO: 
A) Em “Até meados do século XVII, a 
região...”, a vírgula foi usada para separar 
adjunto adverbial de tempo. 
B) A forma verbal da frase “Este grupo era 
liderado por padre João Faria Filho...” 
encontra-se na voz passiva. 
C) A classificação sintática do termo 
sublinhado no texto é aposto. 
D) A palavra migração pode ser substituída 
por imigração sem que haja alteração de 
sentido no texto. 
 
14. Assinale a alternativa que contraria a 
colocação pronominal exigida pelo padrão 
escrito culto: 
A) Os órgãos públicos de Lima Duarte aos 
quais se destinam as verbas desenvolvem 
projetos de conservação do meio ambiente. 
B) Dever-se-ia repensar sobre as obras de 
conservação da Igreja Nossa Senhora do 
Rosário em Lima Duarte. 

C) O prefeito de Lima Duarte tem esforçado-
se para cumprir as metas. 
D) O secretário vai enviar-lhe o resultado da 
pesquisa no início da semana. 
 
15. O verbo que se mantém corretamente no 
singular, apesar das alterações propostas 
entre parênteses para o segmento grifado, 
está na frase: 
A) Em Lima Duarte, ao visitar o Parque 
Estadual do Ibitipoca, não falta opção de 
lazer. (piscinas naturais). 
B) A economia de Lima Duarte tem como 
base o setor agrícola, mas a produção 
precisa crescer 30% até 2025. (a produção 
de grãos). 
C) Um relatório da própria Secretaria da 
Agricultura de Lima Duarte assegura que a 
cidade vai alcançar essa meta. (dados de um 
relatório). 
D) É o desafio da atual gestão de Lima 
Duarte. (os desafios). 
 

 
  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ouro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_do_Peixe_(m%C3%A9dio_Para%C3%ADba_do_Sul)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_de_Lencastre
https://pt.wikipedia.org/wiki/29_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1694
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ouro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_do_Peixe_(m%C3%A9dio_Para%C3%ADba_do_Sul)
https://pt.wikipedia.org/wiki/1692
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bandeirante
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVII
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
16. Marque o número que preencher a 
sequência a seguir: 
 
3... 13... 30...  
 
A) 46. 
B) 40. 
C 100. 
D) 300. 
 
17. João, Manoel e Serafin pediram doação 
para uma causa social aos seus 
patrocinadores Skol, GRUPO JLS e UOL. O 
patrocinador do Manoel deu uma bicicleta, a 
GRUPO JLS deu um sapato francês e o 
patrocinador UOL disse ao patrocinador do 
João que deu um celular. Assim, é correto 
afirmar que: 
A) GRUPO JLS é o patrocinador do Serafin. 
B) Skol deu uma bicicleta. 
C) O patrocinador do João deu um celular. 
D) O patrocinador do Serafin deu um sapato 
francês. 
 
18. Nas expressões a seguir quantas são 
consideradas sentenças abertas: 
 
I. Fulano não matou. 
II. Que bela noite! 
III. Jeremias comeu. 
IV. Esse objeto cheira? 
V. Penteie meu cabelo. 
 
Opções: 
A) 1. 
B) 2. 
C) 3. 
D) 4. 
 
19. 23. Na reunião da diretoria do DEMAE 
compareceram 58 técnicos, 13 supervisores 
e 25 especialistas, totalizando 96 pessoas 
presentes. 75% eram do sexo masculino. Às 
15h a presença masculina caiu para 60% 
dos presentes. Por outro lado, as mulheres 
continuaram na reunião, não saindo 
nenhuma. Marque a quantidade de homens 
que deixou a reunião: 
A) 36 
B) 18 
C) 42 
D) 54 
 
20. Analise as sentenças a seguir e marque 
a sequência correta das sentenças: 

 
I. Donald Trump é Governador do Maranhão. 
II. 5 + 5 = 10 
III. A + B = 15 
IV. Ele é engenheiro. 
 
Opções: 
A) Aberta – Aberta – Fechada – Verdadeira. 
B) Aberta – Fechada – Verdadeira – Aberta. 
C) Fechada – Fechada – Aberta – Aberta. 
D) Fechada – Fechada – Aberta – Fechada. 
 
21. Felício comprou 90 reais de biscoitos. 
Alguns custaram 12 reais e outros 15 reais. 
Pelo menos um pacote de biscoitos foi de 15 
reais. Assim, o máximo de biscoitos ao preço 
de 12 reais que Felício comprou foi: 
A) 2. 
B) 3. 
C) 4. 
D) 5. 
 
22. Na relação a seguir são consideradas 
proposições apenas os itens: 
 
I. A cidade de Lima Duarte é a melhor da 
região. 
II. Marechal Deodoro vai à prisão. 
III. Qual foi a média de idosas viúvas 
aposentadas no último ano? 
IV. Preste atenção no rótulo da embalagem! 
 
Opções: 
A) I, III e IV. 
B) I e II. 
C) Apenas a IV. 
D) II, III e IV. 
 
23. Considere a sentença: 
 
Gosto de doce e não gosto de refrigerante. 
 
Uma sentença logicamente equivalente à 
negação da sentença dada é: 
A) Não gosto de doce e gosto de 
refrigerante. 
B) Se gosto de doce então gosto de 
refrigerante. 
C) Se não gosto de refrigerante então gosto 
de doce. 
D) Não gosto de doce e não gosto de 
refrigerante. 
 
24. Complete a sequência dos nomes de 
animais de acordo com a lógica: 
 
Avestruz – Esquilo – Irara – Ouriço... 
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Alternativas: 
A) Veado. 
B) Uacari. 
C) Centopeia. 
D) Elefante. 
 
25. Quatro salgadeiras fizeram salgadinhos 
para degustação. As concentrações de 
grãos (quantidade de lentilhas por 
quantidade de ervilhas) ficou assim: 
I. Salgadinho da Verônica: 6 lentilhas a cada 
90 ervilhas; 
II. Salgadinho da Sarah: 5 lentilhas a cada 
100 ervilhas; 
III. Salgadinho da Ione: 5 lentilhas a cada 80 
ervilhas. 
IV. Salgadinho da Aline: 3 lentilhas a cada 60 
ervilhas; 
 
Sabendo que o doce que ficou mais gostoso 
foi aquele com maior concentração de grãos, 
marque a alternativa correspondente: 
A) Salgadinho da Verônica. 
B) Salgadinho da Sarah. 
C) Salgadinho da Ione. 
D) Salgadinho da Aline. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
De acordo com o Regulamento do DEMAE, 
responda às questões de 26 a 28: 
 
26. Das terminologias constantes do 
Regulamento do DEMAE, marque a 
alternativa que tem o significado: aquele 
que, embora não ligado ao serviço de água 
e/ou esgoto, o tem à disposição à frente do 
respectivo prédio: 
A) Cliente Categoria Comercial. 
B) Cliente Factível. 
C) Cliente Categoria Pública 
D) Cliente Potencial. 
 
27. Os reservatórios de água dos prédios 
serão dimensionados e construídos de 
acordo com as normas da ABNT, sem 
prejuízo do que dispõem as posturas 
municipais em vigor. Marque a opção 
correta: 
A) Os prédios com mais de dois pavimentos, 
ou que possuam reservatórios com 
diferença de nível acima de 3 (três) metros 
em relação à rede distribuidora, deverão 
possuir reservatório subterrâneo e 
instalação elevatória conjugada. 
B) Se o reservatório subterrâneo tiver de ser 
construído em recintos ou áreas internas 
fechados, nos quais existam canalizações 
ou dispositivos de esgoto sanitário, não 
serão necessários ser instalados ralos e 
canalizações de águas pluviais. 
C) Para manutenção da qualidade da água 
distribuída pelo DEMAE, caberá ao cliente 
acionar o órgão para limpeza periódica, a 
cada 12 meses, do(s) reservatório(s) do seu 
imóvel. 
D) É vedada passagem de canalizações de 
esgoto sanitário ou pluvial pela cobertura ou 
pelo interior dos reservatórios. 
 
28. Sobre os hidrômetros julgue os itens a 
seguir e marque a alternativa 
correspondente: 
 
(_) O hidrômetro adquirido pelo usuário faz 
parte do ramal predial e será de propriedade 
do DEMAE, a qual compete sua instalação, 
substituição e conservação. 
(_) Os hidrômetros serão instalados, na 
frente do imóvel, no logradouro público, em 
local abrigado e de livre acesso, 
obedecendo aos padrões do DEMAE. 
(_) O consumidor poderá solicitar ao DEMAE 
a aferição do hidrômetro instalado no seu 
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prédio, devendo pagar a despesa da 
aferição, caso fique constatado o 
funcionamento normal do aparelho. 
(_) O hidrômetro poderá ser substituído ou 
retirado pelo DEMAE, a qualquer tempo, 
sem aviso, em quaisquer casos, pois goza 
do poder de polícia administrativa. 
A) V – V – V – F. 
B) F – F – V – V. 
C) F – V – F – V. 
D) V – F – F – V. 
 
Responda às questões 29 e 30 com base na 
Política Municipal de Saneamento Básico: 
 
29. Consideram-se serviços públicos de 
manejo das águas pluviais urbanas os 
constituídos por uma ou mais das seguintes 
atividades, EXCETO: 
A) Adução ou transporte de águas pluviais 
urbanas por meio de dutos e canais. 
B) Detenção ou retenção de águas pluviais 
urbanas para amortecimento de vazões de 
cheias ou aproveitamento, inclusive como 
elemento urbanístico. 
C) Captação tubular por instrumento. 
D) Tratamento e aproveitamento ou 
disposição final de águas pluviais urbanas. 
 
30. NÃO é considerado instrumento da 
Política Municipal de Saneamento Básico: 
A) Controle Social. 
B) Fundo de Participação dos Municípios – 
FPM. 
C) Sistema Municipal de Gestão do 
Saneamento Básico – SMSB. 
D) Sistema Municipal de Informações em 
Saneamento Básico – SIMISA. 
 
31. Sobre licitação, julgue os itens a seguir e 
marque a alternativa correspondente: 
 
I. Concorrência é a modalidade de licitação 
entre quaisquer interessados que, na fase 
inicial de habilitação preliminar, comprovem 
possuir os requisitos mínimos de 
qualificação exigidos no edital para 
execução de seu objeto. 
II. Tomada de preços é a modalidade de 
licitação entre interessados devidamente 
cadastrados ou que atenderem a todas as 
condições exigidas para cadastramento até 
o terceiro dia anterior à data do recebimento 
das propostas, observada a necessária 
qualificação. 
III. É inexigível a licitação quando houver 
inviabilidade de competição, em especial 

para contratação de profissional de qualquer 
setor artístico, diretamente ou através de 
empresário exclusivo, desde que 
consagrado pela crítica especializada ou 
pela opinião pública. 
IV. É dispensável a licitação quando não 
acudirem interessados à licitação anterior e 
esta, justificadamente, não puder ser 
repetida sem prejuízo para a Administração, 
mantidas, neste caso, todas as condições 
preestabelecidas. 
 
Alternativas: 
A) Existem 3 itens falsos. 
B) Existem 3 itens verdadeiros. 
C) Existem 2 itens falsos. 
D) Todos os itens são verdadeiros. 
 
32. Para a Lei de Licitações toda atividade 
destinada a obter determinada utilidade de 
interesse para a Administração, tais como: 
demolição, conserto, instalação, montagem, 
operação, conservação, reparação, 
adaptação, manutenção, transporte, locação 
de bens, publicidade, seguro ou trabalhos 
técnico-profissionais, é chamada de: 
A) Serviço. 
B) Alienação. 
C) Execução direta. 
D) Execução indireta 
 
33. O DEMAE de Lima Duarte adquiriu 
recursos suficientes para reformar todas as 
suas instalações, tanto da sede quanto 
externas, além de construir uma garagem. 
Para obras e serviços de engenharia abriu-
se licitação no valor estimado de 
R$2.200.000,00 (dois milhões e duzentos 
mil reais). A modalidade de licitação 
adequada é: 
A) Concorrência. 
B) Convite. 
C) Tomada de preços. 
D) Leilão. 
 
34. Marque a opção corresponde a material 
de revestimento: 
A) Viga. 
B) Piso. 
C) Coluna. 
D) Telhado. 
 
35. Quanto ao grau de elaboração do 
desenho técnico, o esboço significa: 
A) Representação gráfica empregada nos 
estágios intermediários da elaboração do 
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projeto, sujeita ainda a alterações e que 
corresponde ao anteprojeto. 
B) Desenho não obrigatoriamente em 
escala, confeccionado normalmente à mãe 
livre e contendo todas as informações 
necessárias à sua finalidade. 
C) Desenho final do projeto, contendo os 
elementos necessários à sua compreensão. 
D) Representação gráfica aplicada 
habitualmente aos estágios iniciais de 
elaboração de um projeto. 
 
36. Os condutos hidráulicos podem ser: 
A) Livres: a pressão interna é diferente da 
atmosférica. São seções fechadas onde o 
líquido preenche totalmente. 
B) Isquêmicos: O líquido circulante 
apresenta superfícies livres. A seção 
transversal não tem necessariamente seu 
perímetro fechado. Neste caso o líquido 
escorre pela gravidade e está submetido a 
pressão atmosférica. 
C) Forçados: a pressão interna é diferente 
da atmosférica. São seções fechadas onde 
o líquido preenche totalmente. 
D) Forçados: O líquido circulante apresenta 
superfícies livres. A seção transversal não 
tem necessariamente seu perímetro 
fechado. Neste caso o líquido escorre pela 
gravidade e está submetido a pressão 
atmosférica. 
 
37. São elementos do desenho 
arquitetônico, EXCETO: 
A) Planta de cobertura. 
B) Elevações/fachadas. 
C) Planta baixa. 
D) Planta de Janelas. 
 
38. O escoamento superficial corresponde 
ao segmento do ciclo hidrológico relativo ao 
deslocamento das águas sobre a superfície 
do solo. É de fundamental importância para 
o projeto de obras de engenharia, 
dimensionadas de modo a suportar as 
vazões máximas decorrentes do 
escoamento superficial. Marque a opção 
correta acerca das grandezas associadas ao 
escoamento superficial: 
A) Coeficiente de escoamento superficial: 
período de tempo médio, expresso em anos, 
em que um determinado evento é igualado 
ou superado pelo menos uma vez. 
B) Vazão: é definida como o volume de água 
que atravessa a seção transversal 
considerada por unidade de tempo. 
Geralmente é expressa em m3s-1. A máxima 

de escoamento superficial representa 
importante parâmetro para os projetos de 
sistemas de drenagem, de obras para 
controle da erosão e cheias. 
C) Período de retorno (T): tempo que a água 
que cai ponto mais remoto da seção 
considerada leva para atingir essa seção, ou 
seja, é o tempo necessário para que toda a 
bacia contribua com escoamento superficial 
na seção considerada. 
D) Tempo de concentração (tc): representa a 
relação entre o volume que escoa sobre a 
superfície do terreno e o volume precipitado. 
 
De acordo com o Código de Obras do 
Município, responda às questões 39 e 40: 
 
39. Quando se tratar de construções 
destinadas ao fabrico ou manipulação de 
gêneros alimentícios, frigoríficos ou 
matadouros, bem como estabelecimentos 
hospitalares e congêneres, deverá ser 
ouvido o(a): 
A) Órgão de Saúde do Estado ou Município. 
B) Secretaria Estadual de Meio Ambiente. 
C) Câmara Municipal. 
D) Órgão de Trânsito, para tomar as 
medidas cautelosas em relação à via 
próxima. 
 
40. Sem prévio saneamento do solo, 
nenhuma construção poderá ser edificada 
sobre terreno:  
A) Úmido e pantanoso. 
B) Misturado com brita ou substâncias de 
concretos. 
C) Alienado e tombado. 
D) Em disputa judicial. 
 
Responda às questões de 41 a 50 com base 
no Código de Posturas Municipal (Lei n. 
1.126/2000): 
 
41. É a atividade resultante da aplicação do 
conjunto de preceitos e regras que tratam 
das relações da comunidade local quanto à 
segurança, moralidade, comodidade, 
costume e lazer e todas as demais 
atividades que estiverem intrínseca e 
extrinsecamente ligadas à matéria: 
A) Higiene Pública. 
B) Localização e Funcionamento. 
C) Bem-estar Público. 
D) Saúde Pública. 
 
42. Complete as lacunas e marque a 
alternativa correspondente: 
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Para preservar a __________ proíbe-se 
toda a espécie de __________, quer na 
entrada, saída, interior da cidade e 
povoados, em lagos, praças e vias, 
vedando-se o lançamento de águas, 
materiais ou entulhos de qualquer natureza. 
 
Alternativas: 
A) cidade – construção. 
B) higiene pública – conspurcação. 
C) cidade – entulho. 
D) beleza estrutural – lixo. 
 
43. É proibida a instalação individual ou 
coletiva de fossas nos prédios situados em 
áreas providas de abastecimento de água e 
esgoto, salvo nos casos especiais mediante 
a autorização do(a): 
A) Prefeito Municipal. 
B) Câmara dos Vereadores. 
C) Defesa Civil. 
D) Poder Judiciário. 
 
44. A venda ambulante de sorvetes, 
refrescos, doces, pães e outros gêneros 
alimentícios de ingestão imediata: 
A) Não poderá ocorrer nas vias públicas, 
somente em estabelecimento fechado. 
B) Poderá ocorrer somente no Centro da 
cidade. 
C) Poderá ocorrer nas vias públicas, desde 
que seja em tendas com laterais fechadas. 
D) Só poderá ser feita em carros, caixas e 
outros receptáculos hermeticamente 
fechados. 
 
45. Os hotéis, pensões, restaurantes, casas 
de lanches, cafés, padarias, confeitarias e 
estabelecimentos congêneres deverão 
observar as seguintes exigências, EXCETO: 
A) A lavagem e esterilização de louças e 
talheres será feita em água fervente ou 
máquinas e com produtos apropriados, não 
sendo permitida, sob qualquer hipótese, a 
lavagem em baldes, tonéis ou outros 
vasilhames. 
B) A existência de sanitários para ambos os 
sexos, sendo permitida entrada comum. 
C) As louças e os talheres deverão ser 
guardados em armários com portas, 
ventilados, não podendo ficar expostos a 
qualquer forma de contaminação. 
D) Os açucareiros e adoçantes serão do tipo 
que permita a retirada fácil do açúcar, 
vedada à aderência de açúcar ou de 
qualquer outra substância em suas bordas. 

 
46. Não serão considerados como lixo: 
 
(_) Móveis, colchões, utensílios de 
mudanças e outros similares. 
(_) Resíduos de oficinas e industrias. 
(_) Entulhos, terras e resto de materiais de 
construção. 
(_) Restos de limpeza e podação de jardins 
e quintais particulares. 
 
Alternativas: 
A) F – V – V – F. 
B) V – V – V – V. 
C) F – F – F – F. 
D) F – V – F – F. 
 
47. Julgue os itens e marque a alternativa 
correspondente: 
 
A licença de localização poderá ser cassada:  
I. Quando for instalado negócio diferente do 
requerido. 
II. Como medida preventiva, a bem da 
higiene, da moral ou do sossego e a 
segurança pública. 
III. Se o licenciado negar a exibir o alvará de 
localização à autoridade municipal, quando 
solicitado a fazê-lo. 
IV. Por solicitação da autoridade municipal, 
provados os motivos que fundamentarem a 
solicitação. 
 
Alternativas: 
A) Apenas o item III está errado. 
B) Os itens I e III estão errados. 
C) Apenas os itens II e IV estão corretos. 
D) Todos os itens estão corretos. 
 
48. O licenciamento para realização de 
diversões ou jogos ruidosos só será 
permitido em locais não compreendidos em 
área formada por um raio de: 
A) 300m (trezentos metros) de distância de 
hospitais, casas de saúde, sanatórios ou 
maternidades. 
B) 100m (cem metros) de distância de 
hospitais, casas de saúde, sanatórios ou 
maternidades. 
C) 300m (trezentos metros) de distância de 
hospitais, casas de saúde, igrejas e 
conventos. 
D) 100m (cem metros) de distância de 
hospitais, casas de saúde, igrejas e 
conventos. 
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49. Complete as lacunas e marque a 
alternativa correspondente: 
 
Se a obra, o assentamento de equipamentos 
ou o funcionamento não forem legalizáveis, 
o levantamento do __________ só poderá 
ser concedido depois da demolição, do 
desmonte ou da retirada de tudo que tiver 
sido executado __________. 
 
Alternativas: 
A) imóvel – o proprietário. 
B) alvará – proveniente de atos ilegais. 
C) embargo – em desacordo com a Lei. 
D) imóvel – por motivo de desobediência. 
 
50. De acordo com o Decreto Municipal n. 
172/2017, que regulamentou/modificou o art. 
157, III do Código de Posturas, alterando o 
horário de funcionamento de bares, 
restaurantes e similares, esses poderão 
funcionar, EXCETO: 
A) Das 7h às 23h de segunda a quinta-feira 
e feriados precedidos de dia útil. 
B) Das 7h às 2h de sexta-feira, sábado, 
vésperas de feriados com tolerância de até 
às 3h. 
C) Das 7h às 0h de quarta-feira, em 
decorrência da programação esportiva 
televisiva. 
D) Aos domingos e feriados precedidos de 
dias úteis, das 8h às 0h. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


