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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 
  

Texto 1 
 

A história do servidor público 
 

Eliane de F. Boscardin 
 

Na Roma Antiga, os Servidores do Estado, os que fundamentalmente, pelas qualidades 
morais, representavam a Polis (cidade), eram investidos de certa autoridade. Tal condição, 
compreensivelmente, produzia a cobiça e a inveja dos não eleitos, quer pelo reconhecimento 
social conquistado, quer pelos inerentes privilégios dela decorrentes. No Brasil, o funcionário 
público fez-se presente desde seu descobrimento. Pero Vaz de Caminha, os Governadores 
Gerais e os juízes são exemplos de funcionários públicos. 

O serviço público no Brasil expandiu-se em 1808, com a chegada de D. João VI e sua 
família real, além das centenas de funcionários, criados, assessores e pessoas ligadas à corte 
portuguesa que vieram com ele e se instalaram no Rio de Janeiro. A partir daí é que se iniciou 
o processo de tomada de consciência da importância do trabalho administrativo, diante da 
necessidade de promover o desenvolvimento da então colônia, de acordo com a diplomacia 
real. 

Proclamada a independência, o Brasil virou império, depois república e, ao longo da 
história política do país, sempre estavam presentes os funcionários públicos, ajudando a 
administrar a máquina que impulsiona o desenvolvimento da nação brasileira. É ao trabalhador 
da administração pública que compete executar as ações que movimentam os serviços básicos 
e essenciais de que necessitam os cidadãos em suas relações com o Estado Brasileiro. O 
Estado não pode, por exemplo, criar uma lei, quem o faz é o deputado, o vereador ou o 
senador; não pode recolher o lixo da rua, para isso precisa do lixeiro; não pode dar aulas, para 
isso precisa do professor e assim por diante. Em termos gerais, portanto, o funcionário público 
é aquele profissional que trabalha diretamente para o governo federal, estadual ou municipal. 

Um dos primeiros documentos consolidando as normas referentes aos funcionários 
públicos foi o Decreto 1.713, de 28 de outubro de 1939. Por esse motivo, no ano de 1943, o 
Presidente Getúlio Vargas instituiu o dia 28 de outubro como o Dia do Funcionário Público. Em 
11 de dezembro de 1990, veio a Lei 8.112, que alterou grande parte das disposições do 
Decreto-Lei 1.713/39, substituiu o termo funcionário público por servidor público e passou a ser 
considerado o novo Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Esta lei inovou por 
englobar os também Servidores Públicos Civis das autarquias e das fundações públicas 
federais, entes pertencentes à administração pública indireta, mas que realizam atividades 
típicas da administração, prestando serviços públicos. 

Apesar das inovações trazidas pela Lei 8.112/90, os direitos e deveres dos servidores 
públicos estão definidos e estabelecidos na Constituição Federal de 1988, a partir do artigo 39. 
Constam, ainda, nos estatutos das entidades para as quais trabalham. 

A partir de 1990 o país começou a implementar políticas de ajuste e reestruturação do 
setor público. Esta reestruturação resultou em medidas restritivas sobre o emprego público, 
especialmente em nível federal, com as demissões de funcionários públicos não estáveis, a 
limitação de novas contratações, o incentivo à aposentadoria, a terceirização de serviços, o 
plano de demissão voluntária. Todas essas medidas, aparentemente, tinham como objetivo a 
contenção de despesas e a "moralização" do setor público, mas vale observar que os cortes 
indiscriminados de pessoal resultaram em prejuízo para a execução de atividades-fim como 
educação e saúde, o que consequentemente interferiu na qualidade dos serviços públicos 
essenciais prestados à população. 
 

Disponível em http://www.artigonal.com/carreira-artigos/servidor-publico-um-enfoque-para-a-atualidade-
3900940.html. Acesso em 29 de fevereiro de 2012. [adaptado] 
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01) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao texto 1.  
 
(   ) A reestruturação do setor público a partir de 1990 afetou o desenvolvimento das atividades 

relacionadas à saúde e à educação. 
(   ) Os funcionários que serviam o Estado na época da Roma Antiga não possuíam poder frente à 

população local. 
(   ) O Presidente Getúlio Vargas instituiu o dia 28 de outubro como o Dia do Funcionário Público 

porque foi pressionado pelos trabalhadores administrativos. 
(   ) Nos estatutos das entidades para as quais os funcionários públicos trabalham também estão 

garantidos os seus direitos e definidos os seus deveres. 
(   ) O plano de demissão voluntária veio como uma das estratégias de reorganização do setor 

público no país. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  
 

A. (   ) F – F – F – V – F 
B. (   ) F – V – F – V – V    
C. (   ) V – V – V – F – V    
D. (   ) V – F – F – V – V    
E. (   ) V – F – V – F – F   
 
02) De acordo com o texto 1, é possível afirmar, em relação ao Brasil, que: 
 

I. a consciência da importância do trabalho administrativo na esfera pública inicia a partir do 
Decreto 1.713, de 28 de outubro de 1939.  

II. com o governo do Presidente Getúlio Vargas, o emprego público passa a ter medidas 
restritivas.  

III. o Estado depende do servidor público para qualquer tipo de trabalho administrativo.  
IV. todas as centenas de funcionários, assessores e pessoas ligadas à corte portuguesa 

influenciaram na conscientização da importância do serviço público.  
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
B. (   ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
C. (   ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
D. (   ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
E. (   ) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
03) De acordo com o texto 1, é CORRETO afirmar que:  
 

A. (   ) o cargo de funcionário público está restrito ao governo federal. 
B. (   ) as medidas restritivas no setor público, implementadas a partir de 1990, não foram 

positivas para algumas áreas essenciais dos serviços públicos. 
C. (   ) a implementação das políticas de ajuste e reestruturação do setor público foi de encontro à 

contenção de despesas e à "moralização" deste setor. 
D. (   ) a Lei 8.112 alterou todas as disposições do Decreto-Lei 1.713/39 e, por isso, foi criado o 

novo Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. 
E. (   ) a necessidade de promover o desenvolvimento da colônia não influenciou a expansão do 

funcionalismo público. 
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04) Observe os fragmentos abaixo, adaptados do texto 1. 
 
 

(   ) Assim sendo, é sua a função de executar as ações que movimentam os serviços fundamentais de 
que necessitam os cidadãos em suas relações com o Estado Brasileiro. 

(   ) É aquele profissional que trabalha diretamente para o governo federal, estadual ou municipal. 
(   ) Dessa forma, não há como negar a importância do serviço público no desenvolvimento do país. 
(   ) Ele é o responsável pelo trabalho administrativo do Estado.   
(   ) Atividades como a criação de leis, o recolhimento do lixo nas ruas, a ministração de aulas não 

dependem do Estado, mas sim do servidor público. 
 

Numere as frases acima de modo a criar um parágrafo coeso e coerente. Assinale a alternativa 
que representa essa numeração. 

 

A. (   ) 1, 2, 4, 3, 5 
B. (   ) 1, 2, 5, 4, 3 
C. (   ) 4, 5, 2, 1, 3 
D. (   ) 4, 5, 1, 3, 2 
E. (   ) 4, 2, 5, 3, 1 
 
05) Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) O uso do acento indicativo de crase em “entes pertencentes à administração pública indireta” é 
facultativo. 

B. (   ) Na frase “Tal condição, compreensivelmente, produzia a cobiça e a inveja dos não eleitos [...]” o 
elemento que aparece entre vírgulas é classificado como adjetivo. 

C. (   ) Na frase “No Brasil o funcionário público fez-se presente desde seu descobrimento.” se é 
classificado como pronome reflexivo. 

D. (   ) Na frase “O Estado não pode, por exemplo, criar uma lei, quem o faz é o deputado, o vereador 
ou o senador;” o pronome destacado retoma o sujeito O Estado. 

E. (   ) De acordo com a norma padrão escrita, na frase “A partir daí é que se iniciou o processo de 
tomada de consciência da importância do trabalho administrativo [...]” o pronome se pode 
aparecer depois do verbo. 

 
06) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao excerto do texto 1.  

 “Esta lei inovou por englobar os também Servidores Públicos Civis das autarquias e das fundações 
públicas federais, entes pertencentes à administração pública indireta, mas que realizam 
atividades típicas da administração, prestando serviços públicos.” 

 

(   ) O nome entes pode ser substituído por indivíduos sem prejuízo do sentido do texto. 
(   ) A conjunção mas pode ser substituída pela conjunção por isso sem prejuízo do sentido do texto. 
(   ) A expressão esta lei retoma a Lei 8.112. 
(   ) Em que realizam atividades típicas da administração o pronome relativo que introduz uma oração 

subordinada adjetiva. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  
 

A. (   ) V – F – F – F 
B. (   ) F – F – V – V 
C. (   ) F – F – V – F 
D. (   ) F – V – F – F 
E. (   ) V – V – V – V 
 
 
07) Leia a frase abaixo e assinale a alternativa CORRETA. 

“Tal condição, compreensivelmente, produzia a cobiça e a inveja dos não eleitos, quer pelo 
reconhecimento social conquistado, quer pelos inerentes privilégios dela decorrentes.” 
O par quer ... quer expressa uma relação de: 

 

A. (   ) conclusão. 
B. (   ) alternância. 
C. (   ) explicação. 
D. (   ) adversidade. 
E. (   ) comparação. 
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Texto 2 

 

A mídia e o servidor público 
 

Eliane de F. Boscardin 
 
Talvez o maior ícone da mídia, tratando-se de serviço público, seja hoje A Grande 

Família. O protagonista, Lineu, é um servidor público "exemplar", segundo o senso comum da 
população brasileira. Não aceita propinas; não chega atrasado; não falta ao trabalho. Muito pelo 
contrário: vive o seu trabalho diariamente e, quem sabe, todas as horas do dia. De outro lado, o 
seu chefe é o "modelo comumente apresentado" de servidor público. É o próprio armador das 
"maracutaias"; o exemplo de como se utilizar do Estado para lucrar e tirar algum; o 
estereotipado "esperto" que mora em um luxuoso apartamento com banheira de 
hidromassagem. Lima Barreto não poupou o servidor público de suas radicais e irreverentes 
crônicas. Em “O Trem de Subúrbios”, de 1921, Lima escreve: 

O tal cidadão, que fala tão imponentemente de importantes questões administrativas, é 
quase um analfabeto. O que fez ele? Arranjou servir adido à repartição que cobiçava, deixando 
o lugar obscuro que ocupava, numa repartição obscura do mesmo ministério. Tinha fortes 
pistolões e obteve. O diretor, que possuía também um candidato, para a mesma causa, 
aproveitou a vaza e colocou de igual forma o seu. Há um fim de ano de complacências 
parlamentares e todos eles arrancam do Congresso uma autorização, na cauda do orçamento, 
aumentando os lugares, na tal repartição cobiçada, e mandando também aproveitar os 'adidos'. 
Está aí a importância do homenzinho que não cessa de falar como um orador. 

Lima parece nos falar de hoje. A imponência do cidadão, um burocrata que não respeita 
os outros trabalhadores e se aproveita do cargo que possui em repartições públicas para "se 
dar bem". Não precisa ser corrupto; contudo, se for, tem de fazer algo para equivaler à 
corrupção herdada pela própria sociedade. 

Porém, esse não é nem o caso do "homenzinho" de Lima Barreto. É apenas um 
"burocrata", que beira a imbecilidade que, não por meio do mérito, mas sim por meio das 
relações pessoais (amizade, família ou sexo) ou do "jogo sujo da politicagem", conseguiu galgar 
um espaço no serviço público. 

Foi em 1951/52 que Armando Cavalcanti e Klécios Caldas escreveram Maria 
Candelária, que obteve um sucesso notável graças ao embalo desse "hit carnavalesco" e por 
sua letra que atingia, em cheio, o imaginário do povo da capital: 

Maria Candelária / É alta funcionária, 
Saltou de pára-quedas, / Caiu na letra O, oh, oh, oh, oh, 
Começa ao meio-dia, / Coitada da Maria, 
Trabalha, trabalha, trabalha de fazer dó, oh, oh, oh, oh, 
À uma vai ao dentista, /Às duas vai ao café, /Às três vai ao modista, 
Às quatro assina o ponto e dá no pé, / Que grande vigarista que ela é. 
Crítica, "zombeteira", "malandra". Irônica, a letra mostra a funcionária pública "padrão". 

Uma funcionária que nunca trabalha, vigarista, que está sempre nos "trinques" da moda para, 
provavelmente, manter seu trabalho que não exige competência. Isso acaba passando uma 
ideia de que servidor não é trabalhador. 

Durante as últimas décadas, o Servidor Público tem sido alvo, por parte da mídia, de um 
processo deliberado de formação de uma caricatura, que transformou sua imagem no 
estereótipo do cidadão que trabalha pouco, ganha muito, não pode ser demitido e é 
invariavelmente malandro e corrupto. Por isso é que ainda existe o preconceito em relação ao 
servidor público. 

Ao longo desses vinte e sete anos conheci muitos servidores. Admito que alguns 
realmente representam a figura do cidadão que trabalha pouco, porém estes fazem parte de 
uma minoria. A maioria dos servidores que conheço exerce com zelo as atribuições do cargo, 
bem como, observam as normas legais e regulamentares, cumprem a carga horária e as ordens 
de seus superiores. Para os servidores que não cumprem seus deveres, a Lei 8.112/90 prevê 
as devidas punições e até demissão. 

Após a Constituição de 1988 nasceu um "novo servidor", que convive, em muitos casos, 
com o "velho servidor", aquele que não tem consciência da dimensão pública que sua tarefa 
possui, qualquer que seja ela. O novo servidor é aquele conectado com o ideal público presente 
no texto constitucional atual e tem a sua escolha determinada exclusivamente pelo mérito que 
demonstrou em concurso público de provas ou de provas e títulos. 

 

Disponível em http://www.artigonal.com/carreira-artigos/servidor-publico-um-enfoque-para-a-atualidade-
3900940.html. Acesso em 29 de fevereiro de 2012. [adaptado] 
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08) Assinale a alternativa CORRETA que melhor resume o texto 2. 
 
A. (   ) O texto traz alguns exemplos de manifestações artísticas para ilustrar a imagem que o senso 

comum possui do servidor público. Ao final, a autora defende seu posicionamento que é 
contrário ao estereótipo construído socialmente. 

B. (   ) O texto mostra o quanto a televisão tem favorecido a imagem do servidor público honesto e 
isso é fortemente criticado pela autora. 

C. (   ) O texto retrata a imagem do servidor público da década de 50 que é diferente da imagem que 
se tem atualmente. 

D. (   ) A autora faz uma narrativa que conta sua trajetória no serviço público, para mostrar o quanto a 
mídia está equivocada em relação à imagem do servidor público. 

E. (   ) O texto defende a imagem do servidor público do século passado e o do século atual veiculada 
pela mídia. 

 
09) De acordo com o texto 2, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) após a Constituição de 1988, a imagem do servidor público passou a ser revista pela mídia. 
B. (   ) os exemplos de manifestações artísticas trazidos pela autora – o seriado A Grande Família, a 

crônica de Lima Barreto e a marchinha de Armando Cavalcanti e Klécios Caldas – servem para 
mostrar o respeito da sociedade para com o servidor público. 

C. (   ) a autora, em seus vinte e sete anos de carreira pública, revela que a maioria dos servidores 
públicos são tais quais os descritos pela crônica e pela marchinha de carnaval citadas. 

D. (   ) o preconceito que ainda existe em relação ao servidor público é devido ao processo de 
formação de uma caricatura pela mídia, durante as últimas décadas. 

E. (   ) a autora mostra-se pessimista em relação ao caráter de “novos” servidores públicos, que ao 
conviverem com os “velhos”, podem acabar cedendo ao assédio e ao poder. 

 
10) Considere as proposições abaixo. 
 
I. O tema central do texto é mostrar como a imagem do servidor público tem mudado ao longo dos 

anos. 
II. A autora do texto não se posiciona criticamente a respeito da imagem que a mídia tem do servidor 

público. 
III. A autora defende o fim do preconceito contra os servidores públicos. 
 

De acordo com o texto 2, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) todas as proposições estão corretas. 
B. (   ) somente a proposição II está correta. 
C. (   ) somente a proposição III está correta. 
D. (   ) somente as proposições I e II estão corretas. 
E. (   ) somente as proposições II e III estão corretas. 
 
11) De acordo com o texto 2 e com as regras de pontuação, indique se as frases abaixo são 

verdadeiras (V) ou falsas (F). 
 
(   ) As aspas utilizadas em o estereotipado “esperto” (linha 07), “O Trem de Subúrbios” (linha 09) e 

funcionária pública “padrão” (linha 35) têm a mesma função. 
(   ) As vírgulas utilizadas em que transformou sua imagem no estereótipo do cidadão que trabalha 

pouco, ganha muito, não pode ser demitido e é invariavelmente malandro e corrupto. (linhas 40 – 
42) têm como função separar uma sequência de orações que compartilham o mesmo sujeito. 

(   ) Os parênteses utilizados em mas sim por meio das relações pessoais (amizade, família ou sexo) 
(linhas 23 – 24) poderiam ser substituídos por travessões, já que estão relacionados a uma 
explicação do que a autora quer dizer por relações pessoais. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

A. (   ) F – F – V 
B. (   ) V – F – F 
C. (   ) V – V – V 
D. (   ) F – V – F 
E. (   ) F – V – V 
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12) Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com o texto 2. 
 
A. (   ) O sujeito da oração O protagonista, Lineu, é um servidor público "exemplar", segundo o 

senso comum da população brasileira. (linhas 02 – 03) é somente Lineu. 
B. (   ) Em um burocrata que não respeita os outros trabalhadores e se aproveita do cargo que 

possui em repartições públicas para "se dar bem" (linhas 18 – 20), que se refere, 
respectivamente, a burocrata e trabalhadores. 

C. (   ) A elipse do sujeito em É apenas um "burocrata", que beira a imbecilidade (linhas 22 – 23) 
não causa prejuízo à coesão do texto. 

D. (   ) No período Durante as últimas décadas, o Servidor Público tem sido alvo, por parte da 
mídia, de um processo deliberado de formação de uma caricatura, que transformou sua 
imagem no estereótipo do cidadão que trabalha pouco (linhas 39 – 41), que se refere a 
caricatura. 

E. (   ) Em o "velho servidor", aquele que não tem consciência da dimensão pública que sua tarefa 
possui, qualquer que seja ela. (linhas 51 – 52), os pronomes sua e ela possuem o mesmo 
referente. 

 
13) Considere as proposições abaixo. 
 

I. O sufixo –mente utilizado em palavras como diariamente e imponentemente une-se ao 
radical para transformar um advérbio em adjetivo. 

II. O sufixo –inho utilizado na palavra homenzinho, embora tenha função de criar um 
diminutivo, no texto é utilizado para criar um efeito de ironia. 

III. Os prefixos –an e –in, utilizados em palavras como analfabeto e invariavelmente, 
significam negação. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) Somente as proposições II e III estão corretas. 
B. (   ) Somente a proposição III está correta. 
C. (   ) Todas as proposições estão corretas. 
D. (   ) Somente as proposições I e II estão corretas. 
E. (   ) Somente as proposições I e III estão corretas. 
 
14) Assinale a alternativa na qual a palavra da direita substitui a da esquerda, no texto 2, sem 

prejuízo do sentido.  
 

A. (   )  Propinas (linha 3)  Favores  

B. (   )  Mídia (linha 1) Meios de comunicação 

C. (   )  Notável (linha 27) Desprezível 

D. (   )  Trabalhador (linha 38) Assalariado 

E. (   )  Tarefa (linha 51) Dever de casa 

 
15) Assinale a alternativa em que há a presença de um período composto, formado por uma 

oração principal e uma oração subordinada. 
 
A. (   ) Os servidores cumprem sua carga horária e trabalham seriamente. 
B. (   ) Talvez o maior ícone da mídia seja hoje A Grande Família. 
C. (   ) Porém, esse não é nem o caso do "homenzinho" de Lima Barreto. 
D. (   ) Não aceita propinas; não chega atrasado; não falta ao trabalho. 
E. (   ) O tal cidadão, que fala tão imponentemente de importantes questões administrativas, é 

quase um analfabeto. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
16) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo. 

Segundo a Lei Orgânica do Município de Florianópolis, a política de desenvolvimento 
municipal será integrada e baseada nos aspectos sociais, econômicos, culturais e ecológicos, 
assegurando: 

 
(   ) equilíbrio entre o desenvolvimento socioeconômico e harmonia entre o desenvolvimento rural 

e urbano. 
(   ) ordenação territorial integrada aos valores ambientais com o uso e manejo adequado dos 

recursos naturais, sem estabelecer critérios que assegurem sua renovação ou seu uso 
contínuo. 

(   ) proteção ao patrimônio histórico, arqueológico, artístico, cultural e natural; e a incorporação 
da dimensão ambiental nos sistemas de planejamento e de execução das ações de 
desenvolvimento, tanto do setor público como do privado. 

(   ) erradicação das favelas e dos fatores de marginalização, elevando as desigualdades sociais e 
econômicas. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 
A. (   ) V – F – V – V  
B. (   ) V – V –V – F 
C. (   ) F – V – F – V 
D. (   ) V – V– V – V  
E. (   ) V – F – V – F 
 
17) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo. 

Fazem parte das atribuições da Lei Orgânica do Município de Florianópolis os seguintes 
componentes: 

 
(   ) a política municipal de desenvolvimento urbano atenderá ao pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e ao bem-estar de seus habitantes, na forma da lei. 
(   ) o Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é o instrumento básico da política de 

desenvolvimento e de expansão urbana. 
(   ) o Plano Diretor disporá sobre desenvolvimento e expansão urbana, zoneamento, áreas de 

especial interesse, ocupação dos imóveis, paisagem e estética urbana, proteção ao ambiente 
natural e construído, equipamentos urbanos e comunitários, parâmetros urbanísticos, 
infraestrutura viária, critérios para permuta de usos ou índices e outras limitações 
administrativas para a ordenação da cidade. 

(   ) a legislação da política de desenvolvimento urbano compreenderá o Plano Diretor, o Plano de 
Transportes Urbanos, a Lei de Parcelamento do Solo, o Código de Obras e de Edificações, o 
Código de Posturas e o Conjunto de características necessárias ao desenvolvimento das 
atividades dos usuários da edificação. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 
A. (   ) V – F – V – V  
B. (   ) V – V – V – F 
C. (   ) V – F – V – F  
D. (   ) F – V – F – V 
E. (   ) V – V – V – V  
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18) A Lei Orgânica do Município de Florianópolis estabelece normas e diretrizes relativas ao 
desenvolvimento urbano, assegurando os seguintes princípios: 

 
I. política de uso e de ocupação do solo, que garanta: controle dos vazios e da expansão 

urbana; proteção e recuperação do ambiente cultural; manutenção de características do 
ambiente natural; integração regional; livre e franco acesso ao mar, rios e lagoas; proteção 
e/ou restauração da diversidade e identidade urbanas; correlação entre a densidade de 
habitantes e equipamentos urbanos e comunitários.  

II. criação de áreas de especial interesse social, ambiental, turístico ou de utilização pública; e a 
justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização. 

III. participação de entidades técnicas, comunitárias e representativas de classe, na elaboração e 
implementação de planos, programas e projetos, e no encaminhamento de soluções para os 
problemas urbanos. 

IV. eliminação de obstáculos físicos às pessoas portadoras de deficiência, e o atendimento aos 
problemas decorrentes de áreas ocupadas por população de baixa renda assegurando a 
execução das obras de melhoria urbanas necessárias em função de investimentos privados. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A. (   ) Somente os princípios II, III e IV estão corretos. 
B. (   ) Somente os princípios I, III e IV estão corretos. 
C. (   ) Somente os princípios I, II e III estão corretos. 
D. (   ) Todos os princípios estão corretos. 
E. (   ) Somente os princípios II e III estão corretos. 
 
19) Sobre a Lei Orgânica do Município de Florianópolis, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) a legislação da política de desenvolvimento urbano compreenderá: Plano Diretor; Plano de 

Transportes Urbanos; Lei de Parcelamento do Solo; Código de Obras e de Edificações; 
Código de Posturas. 

B. (   ) o Plano Diretor do Município poderá ser elaborado em etapas sucessivas e parciais, 
respeitadas a unidade e a integração das partes, onde o direito de propriedade territorial 
urbana pressupõe o direito de construir, cujo exercício deverá ser autorizado pelo poder 
público, segundo critérios que forem estabelecidos em Lei Municipal. 

C. (   ) a política habitacional, na forma da Legislação Federal, atenderá às diretrizes dos planos 
de desenvolvimento, para garantir habitação à população. O Município elaborará, 
executará e financiará os programas destinados às famílias de baixa renda e os problemas 
de sub-habitação, dando ênfase a programas de loteamentos urbanísticos. 

D. (   ) na elaboração de seus planos plurianuais e orçamentos anuais, o Município estabelecerá 
as metas, as prioridades, e fixará as dotações necessárias à efetividade e a eficácia da 
política habitacional. Não é responsabilidade do Município dar apoio ou estímulo às 
pesquisas que visem à melhoria das condições habitacionais. 

E. (   ) o Município de Florianópolis terá área reservada para "Aterro Sanitário" e/ou "Estação de 
Tratamento de Resíduos Sólidos" fora de seu perímetro urbano. O local será escolhido 
através de consulta plebiscitária, com base em áreas previamente definidas por comissão 
técnica. Uma lei ordinária disciplinará a realização do plebiscito, como também da 
formação de comissão técnica. 

 



UFSC 2012 – ARQUITETO E URBANISTA Página 10 
 

20) O Código de Obras e Edificações de Florianópolis disciplina os procedimentos administrativos 
e executivos e as regras gerais e específicas a serem obedecidas no projeto, licenciamento, 
execução, manutenção e utilização de obras, edificações e equipamentos, inclusive os 
destinados ao funcionamento de órgãos ou serviços públicos, sem prejuízo do disposto nas 
legislações federal e estadual pertinentes, no âmbito de suas respectivas competências.  
Quanto ao assunto, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A. (   ) As edificações com até dois pavimentos, construídas em madeira ou outros materiais não 

resistentes ao fogo deverão observar afastamento mínimo de 3,00 m (três metros) de 
qualquer divisa do terreno e 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) de outra edificação 
no mesmo lote. Deverão ser obedecidos afastamentos mínimos de 1,50 m (um metro e 
cinquenta centímetros) dos terraços, sacadas, aberturas e vãos de acesso às extremas 
laterais e de fundos do terreno. 

B. (   ) As edificações, com até dois pavimentos, construídas em madeira ou outros materiais não 
resistentes ao fogo deverão observar afastamento mínimo de 1,50 m (um metro e 
cinquenta centímetros) de qualquer divisa do terreno e 3,00 m (três metros) de outra 
edificação no mesmo lote. O afastamento de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) 
não se aplica às divisas em que a parede externa for de alvenaria ou material equivalente. 

C. (   ) As edificações para usos educacionais, além das exigências deste Código que lhes forem 
aplicáveis, deverão obedecer às normas federal, estadual e municipal específicas. As 
escolas de ensino fundamental terão, no máximo, 3 (três) pavimentos para uso dos alunos, 
admitindo-se pavimentos a meia altura quando a declividade do terreno assim o permitir, 
desde que os alunos não vençam desníveis superiores a 7,50 m (sete metros e cinquenta 
centímetros). As edificações para usos educacionais deverão possuir um bebedouro para 
cada 50 (cinquenta) alunos. 

D. (   ) As creches e pré-escolas terão, no máximo, 2 (dois) pavimentos para uso dos alunos, 
admitindo-se pavimentos a meia altura quando a declividade do terreno assim o permitir, 
desde que os alunos não vençam desníveis superiores a 2,50 m (dois metros e cinquenta 
centímetros). Serão admitidos outros pavimentos desde que para uso exclusivo da 
administração escolar. 

E. (   ) As edificações para usos educacionais deverão atender às seguintes exigências: 
instalações sanitárias e quaisquer outros equipamentos adaptados ao porte dos alunos 
quando em educação infantil (creche e pré-escola); instalações sanitárias separadas por 
sexo para os alunos; vestiários e instalações sanitárias para os funcionários, separadas 
por sexo; sala exclusiva e instalação sanitária para professores, quando com mais de 5 
(cinco) salas de aula; área de circulação interna no terreno para veículos, destinada ao 
embarque e desembarque de escolares, com capacidade de parada simultânea para 5 
(cinco) veículos, no mínimo; saída para o logradouro na proporção de 0,90 m (noventa 
centímetros) de largura para cada 100 (cem) alunos. 
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21) Em relação ao Estatuto da Cidade, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) Decorridos dez anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o proprietário tenha 

cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o Município poderá 
proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública. 

B. (   ) O proprietário urbano poderá conceder a outrem o direito de superfície do seu terreno, por 
tempo determinado ou indeterminado, mediante escritura pública registrada no cartório de 
registro de imóveis. O direito de superfície abrange o direito de utilizar o solo, o subsolo ou 
o espaço aéreo relativo ao terreno, na forma estabelecida no contrato respectivo, atendida 
a legislação urbanística. A concessão do direito de superfície deverá ser gratuita. 

C. (   ) O direito de preempção confere ao Poder Público municipal preferência para aquisição de 
imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares. Lei municipal, baseada no 
Plano Diretor, delimitará as áreas em que incidirá o direito de preempção e fixará prazo de 
vigência não superior a dez anos, renovável a partir de um ano após o decurso do prazo 
inicial de vigência. 

D. (   ) Lei Municipal específica, baseada no Plano Diretor, poderá delimitar área para aplicação 
de operações consorciadas. Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de 
intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público municipal, com a participação 
dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o 
objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias 
sociais e a valorização ambiental. 

E. (   ) O Plano Diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido 
acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida a ser 
prestada pelo beneficiário. Para os efeitos desta Lei, coeficiente de aproveitamento é a 
relação entre a projeção horizontal da área construída e a área do terreno em que se 
implanta a edificação. 

 
22) Segundo o Estatuto da Cidade, assinale o que for CORRETO. 
 
A. (   ) A Lei Municipal definirá os empreendimentos e atividades privados ou públicos em área 

urbana que dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV) 
para obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a 
cargo do Poder Público Municipal. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos 
positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da 
população residente na área e suas proximidades. 

B. (   ) O Plano Diretor é obrigatório para cidades: com mais de vinte e cinco mil habitantes; 
integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; integrantes de áreas de 
especial interesse turístico; inseridas na área de influência de empreendimentos ou 
atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. 

C. (   ) A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e da propriedade urbana, afiançando as cidades sustentáveis, entendido como o 
direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao 
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para a qualidade de vida do 
passado, do presente e das futuras gerações. 

D. (   ) O usucapião especial de imóvel urbano para aquele que possuir como sua área ou 
edificação urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por dez anos, 
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, 
adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

E. (   ) Lei Municipal específica estabelecerá as condições a serem observadas para a outorga 
onerosa do direito de construir e de alteração de uso, determinando: a fórmula de cálculo 
para a cobrança; os casos passíveis de isenção do pagamento da outorga; a contrapartida 
do beneficiário. Os recursos auferidos com a adoção da outorga onerosa do direito de 
construir e de alteração de uso não serão aplicados para constituição de reserva fundiária. 
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23) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas que completam o parágrafo abaixo. 
Segundo o Código de Obras e Edificações de Florianópolis, todo e qualquer compartimento deverá 
ter comunicação com o exterior através de vãos ou dutos, pelos quais se fará a iluminação e 
ventilação ou só a ventilação do mesmo. A soma total das áreas dos vãos de iluminação e 
ventilação dos compartimentos deverá corresponder, no mínimo, a: 

 
(   ) 1/6 (um sexto) da área dos compartimentos classificados nos "Grupo A (compartimentos 

destinados a repouso – em edificações destinadas a uso residencial ou de prestação de serviços 
de saúde e de educação; compartimentos destinados a estar e estudo – em edificações de uso 
residencial) e Grupo B (compartimentos destinados a estudo – em edificações destinadas a 
prestação de serviços de educação; e compartimentos destinados a trabalho, reunião, comércio, 
prestação de serviços e prática de exercício físico ou esporte – em edificações em geral)." 

(   ) 1/9 (um nono) da área dos compartimentos classificados no "Grupo C (os compartimentos 
destinados a cozinhas, copas, despensas, lavanderias e áreas de serviço)", quando não forem 
adotados dispositivos mecânicos e artificiais de iluminação e ventilação. 

(   ) 1/7 (um sétimo) da área dos compartimentos classificados no "Grupo D (os compartimentos 
destinados a ambientes que possam ser iluminados e/ou ventilados por meios artificiais)". 

(   ) 1/4 (um quarto) da área dos compartimentos classificados no "Grupo E (os locais de reunião em 
geral como os estádios, as garagens comerciais, os shopping centers, as galerias comerciais e 
similares que apresentem compartimentos de grande dimensionamento e condições especiais de 
iluminação e ventilação)", quando não forem adotados dispositivos mecânicos e artificiais de 
iluminação e ventilação. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 
A. (   ) V – V – F – V 
B. (   ) F – F – F – F  
C. (   ) V – F – F – V 
D. (   ) V – V – V – V 
E. (   ) F – F – V – F 
 
24) Assinale o que for CORRETO segundo o Zoneamento, Uso e Ocupação de Solo de Florianópolis. 
 
A. (   ) Áreas do Sistema de Saneamento e Energia são as áreas necessárias para assegurar a 

localização adequada de equipamentos urbanos, as quais subdividem-se em: áreas para 
tratamento e abastecimento de água potável (ASE-1); áreas para tratamento e disposição final 
de esgotos sanitários e águas pluviais (ASE-2); áreas para disposição final de resíduos sólidos 
(ASE-3); áreas para geração e distribuição de energia elétrica (ASE-4). 

B. (   ) As Áreas de Usos Urbanos compreendem as seguintes áreas: áreas de preservação 
permanente (APP); áreas de preservação com uso limitado (APL); áreas de exploração rural 
(AER); áreas dos elementos hídricos (AEH). 

C. (   ) Áreas Turísticas são aquelas que se destinam a concentrar equipamentos, edificações e 
empreendimentos que sirvam ao turismo, subdividindo-se, conforme os usos permitidos em: 
áreas turísticas exclusivas (ATE), áreas turísticas residenciais (ATR) e áreas turísticas 
predominantes (ATP). 

D. (   ) Áreas de preservação permanente (APP) são aquelas necessárias à preservação dos recursos 
e das paisagens naturais, à salvaguarda do equilíbrio ecológico, as quais compreendem: base 
de morro e encostas com declividade igual ou superior a 45% (quarenta e cinco por cento); 
mangues e suas áreas de estabilização; dunas móveis, fixas e semi-fixas; mananciais, desde 
as nascentes até as áreas de captação d´água para abastecimento; praias, costões, 
promontórios, tômbulos, restingas e ilhas; áreas dos parques florestais e das reservas 
biológicas. 

E. (   ) Áreas de preservação com uso limitado (APL) são aquelas que, devido às características de 
declividade do solo, do tipo de vegetação ou da vulnerabilidade aos fenômenos naturais, não 
apresentam condições adequadas para suportar determinadas formas de uso do solo sem 
prejuízo do equilíbrio ecológico ou da paisagem natural. São incluídas nas áreas de 
preservação com uso limitado (APL) as áreas onde predominam as declividades não 
superiores a 46,6% (quarenta e seis e seis décimos por cento), bem como as áreas situadas 
abaixo da "cota 100" que já não estejam abrangidas pelas áreas de preservação permanente 
(APP). 
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25) Com relação ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA), é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) o EIA e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) são estudos complementares. Cabe ao 

EIA o levantamento da literatura científica e legal pertinente, trabalhos de campo, análises 
de laboratório e a redação do relatório. O relatório deve englobar uma avaliação prévia dos 
impactos ambientais das atividades previstas e ser submetido à aprovação municipal junto 
com o “Habite-se”. 

B. (   ) o EIA será realizado por equipe multidisciplinar habilitada e registrada junto ao IBAMA, não 
dependente direta ou indiretamente do proponente do projeto, e que será responsável 
tecnicamente pelos resultados apresentados. Correrão por conta do proponente do projeto 
todas as despesas e custos referentes à realização do Estudo de Impacto Ambiental. 

C. (   ) cabe EIA o desenvolvimento de um diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, 
completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, 
de modo a caracterizar a situação ambiental da área, durante a implantação do projeto. 

D. (   ) cabe ao EIA a análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através 
de identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis 
impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e 
adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazo, temporários e 
permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a 
distribuição dos ônus e benefícios sociais. 

E. (   ) ao determinar a execução do EIA, o órgão estadual competente ou o IBAMA, ou, quando 
couber, o Município, fornecerá as instruções adicionais que se fizerem necessárias, pelas 
peculiaridades do projeto e características ambientais da área. O Relatório de Impacto 
Ambiental – RIMA – refletirá as instruções para o estudo de impacto ambiental.  

 
26) Películas metálicas, comumente de alumínio, podem ser acopladas na camada de isolante 

térmico para melhorar seu desempenho térmico. Sobre estas películas, é CORRETO afirmar 
que:  

 
A. (   ) facilitam as trocas por convecção com o ambiente interno. 
B. (   ) possuem baixa condutividade térmica. 
C. (   ) facilitam processos de evaporação na superfície interna do elemento construtivo. 
D. (   ) possuem baixa densidade aparente de massa. 
E. (   ) possuem baixa emissividade de radiação. 
 
27) De acordo com a norma NBR 5.413 – Iluminância de interiores –, os níveis de iluminância 

definidos em projeto devem ser ajustados em função das características da tarefa visual e do 
observador. Sobre estas características, a norma recomenda adotar o limite máximo de 
iluminância para: 

 
I. Pessoas com mais de 55 anos. 
II. Tarefas visuais em que a precisão não é importante. 
III. Ambientes em que a refletância de fundo é inferior a 30%. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A. (   ) Somente a característica I está correta. 
B. (   ) Somente as características I e III estão corretas. 
C. (   ) Somente as características I e II estão corretas. 
D. (   ) Somente a característica III está correta. 
E. (   ) Somente as características II e III estão corretas. 
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28) De acordo com a norma NBR 10.152 – Níveis de ruído para conforto acústico – é CORRETO 
afirmar que o nível de pressão sonora ponderado admissível para salas de aula e biblioteca é 
de: 

 
A. (   ) 50 dB(A). 
B. (   ) 55 dB(A). 
C. (   ) 60 dB(A). 
D. (   ) 45 dB(A). 
E. (   ) 65 dB(A). 
 
29) Para melhorar a qualidade das construções residenciais está sendo discutida a 

obrigatoriedade da norma NBR 15.575 – Edificações habitacionais de até cinco pavimentos – 
Desempenho. Sobre esta norma, considere as afirmativas abaixo. 

 
I. Ela considera aspectos de segurança contra incêndio como critério de qualidade a ser 

atendido. 
II. Ela define sistemas construtivos específicos para atender critérios de conforto térmico, 

lumínico e acústico. 
III. Ela pode ser aplicada tanto para residências unifamiliares como multifamiliares. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A. (   ) Todas as afirmativas estão corretas. 
B. (   ) Somente a afirmativa III está correta. 
C. (   ) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
D. (   ) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
E. (   ) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
 
30) O diagrama Gantt (ou diagrama de barras) é uma ferramenta gráfica para o planejamento das 

atividades em obra. Sobre esta ferramenta, indique se as afirmativas abaixo são verdadeiras 
(V) ou falsas (F). 

 
(   ) Permite identificar o caminho crítico de atividades que podem comprometer os prazos da 

obra. 
(   ) Permite quantificar o material necessário para executar a obra. 
(   ) Permite controlar o avanço da obra de acordo com o cronograma previsto. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 
A. (   ) V – F – V 
B. (   ) V – F – F 
C. (   ) V – V – V 
D. (   ) F – F – V 
E. (   ) F – F – F 
 
31) O PBQP-H, Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat, é um instrumento 

do Governo Federal que visa à melhoria da qualidade do habitat e à modernização produtiva 
do setor da construção civil. Sobre o programa, é CORRETO afirmar que: 

 
A. (   ) a adesão ao programa é compulsória para as empresas construtoras criadas a partir de 

2010. 
B. (   ) o programa divulga publicamente apenas o nome das empresas construtoras com nível A 

de qualidade. 
C. (   ) apenas organismos públicos podem funcionar como organismos certificadores de obra. 
D. (   ) no caso de um grupo de empresas, o certificado PBQP-H pode servir para dois ou mais 

CNPJ diferentes. 
E. (   ) ele integra tanto empresas construtoras como fabricantes de materiais e sistemas 

construtivos. 
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32) No uso do solo para a construção de edifícios a norma NBR 8.036 – Programação de 
sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundações de edifícios –, indica o 
número mínimo de sondagens e a sua localização na fase de estudos preliminares ou de 
planejamento do empreendimento. Sobre o número mínimo de pontos de sondagem, indique 
se as afirmativas abaixo são verdadeiras (V) ou falsas (F). 

 
(   ) Para um edifício cuja área de projeção em planta não supera os 200 m2, a norma indica que 

não é necessário realizar sondagem. 
(   ) As sondagens devem ser, no mínimo, de uma para cada 200 m2 de área da projeção em 

planta do edifício, até 1.200 m2 de área. 
(   ) Acima de 2.400 m2 o número de sondagens deve ser fixado de acordo com o plano particular 

da construção. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 
A. (   ) V – V – F  
B. (   ) F – V – V 
C. (   ) F – V – F  
D. (   ) V – V – V  
E. (   ) F – F – F  
 
33) Considere as seguintes afirmativas com relação ao Código de Obras de Florianópolis: 
 
I. as paredes das edificações em geral, quando executadas em alvenaria, deverão ter espessura 

não inferior a 0,12 m (doze centímetros). 
II. as sobrelojas poderão ter seu pé-direito reduzido para 2,20 m (dois metros e vinte 

centímetros). 
III. as águas pluviais provenientes das coberturas poderão ser esgotadas sobre os logradouros 

públicos. 
IV. a composição plástica de uma edificação, sempre que possível, deve integrar-se com unidade 

na composição do conjunto formado pelas edificações vizinhas. 
V. nas edificações afastadas do alinhamento será permitido o balanço acima do pavimento de 

acesso, não podendo exceder o limite máximo de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) 
sobre o afastamento previsto. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A. (   ) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas. 
B. (   ) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
C. (   ) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas. 
D. (   ) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 
E. (   ) Somente as afirmativas IV e V estão corretas. 
 
34) Com relação aos preceitos do Urbanismo Moderno, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) dividiam as funções urbanas principais em quatro (trabalhar; habitar; cultivar o corpo e o 

espírito; circular), funções estas que deveriam ter suas localizações predeterminadas por 
um plano urbanístico. 

B. (   ) pregavam a estreita integração entre circulações de pedestres e de veículos, que deveriam 
ser justapostas nos sistemas de circulação. 

C. (   ) defendiam a mistura de usos como forma de manter a vitalidade dos espaços públicos 
durante todas as horas do dia e dias da semana. 

D. (   ) defendiam a limitação ao uso do automóvel, considerado um elemento agressivo às 
cidades. 

E. (   ) defendiam a ocupação máxima da superfície do solo, em tipos arquitetônicos de baixa 
altura. 
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35) Com relação ao software AutoCAD, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A. (   ) O model space (espaço do modelo) é o mais indicado para criar layouts (leiautes), criar 

viewports (vistas) e títulos dos desenhos, e definir diferentes escalas para cada viewport 
(vista). 

B. (   ) Layers são camadas de informações nas quais todos os objetos devem possuir 
propriedades padronizadas, não sendo permitidos diferentes tipos, cores e espessuras de 
linhas em uma mesma camada. 

C. (   ) O comando boundary (limite) cria uma região ou polilinha a partir de uma área fechada 
formada por outros objetos. 

D. (   ) O comando erase (apagar) serve para cortar porções ou partes específicas de objetos de 
desenho. 

E. (   ) O comando dim cria cotas nos desenhos, sempre necessariamente alinhadas aos eixos 
horizontal e vertical. 

 
36) Com relação ao que dispõem, sobre o parcelamento do solo urbano, a Lei Federal n. 6.766/79 

e modificações posteriores, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A. (   ) A infraestrutura básica dos parcelamentos situados nas zonas habitacionais declaradas 

por lei como de interesse social (ZHIS) consistirá, no mínimo, de vias de circulação, 
escoamento das águas pluviais, rede para o abastecimento de água potável e soluções 
para o esgotamento sanitário e para a energia elétrica domiciliar. 

B. (   ) O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento, desmembramento 
ou em regime de condomínio. 

C. (   ) Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, sem 
abertura de novas vias de circulação. 

D. (   ) Não será permitido o parcelamento do solo em terrenos com declividade igual ou superior 
a 15% (quinze por cento). 

E. (   ) Os lotes terão área mínima de 360 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) e frente 
mínima de 12 m (doze metros), salvo quando o loteamento se destinar à urbanização 
específica ou à edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, previamente 
aprovados pelos órgãos públicos competentes. 

 
37) Com relação ao que dispõem, sobre o parcelamento do solo Urbano, a Lei Federal n. 6.766/79 

e modificações posteriores, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A. (   ) Nos loteamentos, as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de 

equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão de, 
no mínimo, 50% do total da gleba. 

B. (   ) As vias de loteamento deverão articular-se com as vias adjacentes oficiais, existentes ou 
projetadas, e harmonizar-se com a topografia local. 

C. (   ) Ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias e 
ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não edificável de 30 m (trinta metros) de 
cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica. 

D. (   ) Consideram-se comunitários os equipamentos públicos de abastecimento de água, 
serviços de esgotos, energia elétrica, coletas de águas pluviais, rede telefônica e gás 
canalizado. 

E. (   ) A Prefeitura Municipal deverá indicar previamente, nos projetos de loteamento, o traçado 
completo do sistema viário a ser implantado, incluindo as vias arteriais, coletoras e locais. 
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38) Considere as etapas de execução da atividade técnica do projeto de arquitetura: 
 

I. programa de necessidades de arquitetura (PN-ARQ); 
II. estudo preliminar de arquitetura (EP-ARQ ); 
III. estudo de viabilidade de arquitetura (EV-ARQ ); 
IV. projeto para execução de arquitetura (PE-ARQ ); 
V. projeto legal de arquitetura (PL-ARQ); 
VI. anteprojeto de arquitetura (AP-ARQ) ou de pré-execução (PR-ARQ); 
VII. levantamento de dados para arquitetura (LV-ARQ); 
VIII. projeto básico de arquitetura (PB-ARQ) (opcional). 
 

 Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA das etapas, conforme definido pela 
NBR-13.532 – Elaboração de projetos de edificações – Arquitetura: 

 

A. (   ) VI – I – V – II – VII – III – IV – VIII 
B. (   ) I – III – II – VII – VI – V – IV – VIII 
C. (   ) VII – I – IV – III – II – V – VIII – VI 
D. (   ) II – III – IV – I – VI – VIII – V – VII 
E. (   ) VII – I – III – II – VI – V – VIII – IV 
 
39) Numere a Coluna 2 identificando os termos correspondentes na Coluna 1, conforme 

definições dadas pela NBR 6.492 – Representação de projetos de arquitetura. 
 

Coluna 1 Coluna 2 
I. Planta que compreende o partido arquitetônico como um todo, em seus 

múltiplos aspectos. Pode conter informações específicas em função do tipo e 
porte do programa, assim como para a finalidade a que se destina. 

II. Planta que compreende o projeto como um todo, contendo, além do projeto 
de arquitetura, as informações necessárias dos projetos complementares, 
tais como movimento de terra, arruamento, redes hidráulica, elétrica e de 
drenagem, entre outros. 

III. Vista superior do plano secante horizontal, localizado a, aproximadamente, 
1,50 m do piso em referência. A altura desse plano pode ser variável para 
cada projeto de maneira a representar todos os elementos considerados 
necessários. 

IV. Plano secante vertical que divide a edificação em duas partes, seja no 
sentido longitudinal, seja no transversal. 

 
(   ) Corte  
 
(   ) Planta de 

locação (ou 
implantação) 

 
(   ) Planta de 

edificação 
 
(   ) Planta de 

situação 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

A. (   ) I – II – III – IV   
B. (   ) II – III – IV – I  
C. (   ) IV – II – III – I  
D. (   ) II – IV – III – I  
E. (   ) IV – III – II – I 
 
40) De acordo com as normas de segurança contra incêndio do estado de Santa Catarina, podem 

ser consideradas Saídas de Emergência: 
 

A. (   ) janelas, escadas e corredores. 
B. (   ) escadas retráteis, claraboias e portinholas nas portas. 
C. (   ) local para resgate aéreo, escadas e dutos de ventilação. 
D. (   ) escadas, passarelas e elevadores de emergência e segurança. 
E. (   ) andaimes, escadas e portas corta-fogo. 

 
GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada) 

 

QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

RESPOSTAS                     
 

QUESTÕES 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

RESPOSTAS                     
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