
Prezado (a) candidato (a): 
 
Coloque seu número de inscrição e assine no quadro abaixo.  
 
 
Nº. de 
Inscrição 

Nome 

 
 
 

 

 
 

LINGUA PORTUGUESA 
 
 

VOX ANIMALORUM 
 

 (ROBERTO POMPEU DE TOLEDO) 
 
1           Em palpos de aranha, já farto,  

ouvindo cobras e lagartos,  

engulo sapos, dois a dois,  

ponho o carro à frente dos bois,  

tento, numa só cajadada,  

pegar dois coelhos — que nada;  

tropeço, insisto, arrasto as mágoas  

…e dou com os burros n’água.  

No mato, para onde corro,  

10         percebo que estou sem cachorro.  

Gato escaldado, mesmo fraco,  

prossigo, e ao dar com os macacos ordeno:  

“Cada um no seu galho!”— mas se juntam e me avacalho.  

Encaro a cobra e mato — mas qual!  

…esqueço de mostrar o pau.  

Agora chove, e é em vão que falo: 

“Por favor, tirem o cavalo”.  

Aceito o abraço do urso, vacilo  
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20        às lágrimas do crocodilo,  

ouso cantar de galo,  

e no ato apanho o mico e pago o pato;  

sofro, caio, trombo me aleijo  

…enquanto a vaca vai pr’o brejo.  

Engulo mosca além da conta,  

giro como barata tonta,  

e na hora em que a porca torce o rabo,  

que vem a ser, ao fim e ao cabo,  

a mesma em que a onça bebe água,  

30        atraio a porca e a onça, afago-as,  

apresso-me a fugir de esguelha  

…mas fica a pulga atrás da orelha.  

Ouço um tropel.  

O chão sacode.  

Lá vêm: expiatórios bodes,  

criadas cobras, negras ovelhas,  

vacas de presépio em parelha,  

espíritos de porco em revoada…  

Ganho montaria p’ra escapada:  

40         é cavalo dado, um presente  

…mas não aguento e olho os dentes.  

Pronto. Chega de estripolias.  

Moral da história, exata e fria:  

não fosse a bicharada amiga,  

como expor as muitas intrigas,  

as peripécias e as dissídias que fazem parte desta vida?  

Dito o quê, repouso das canseiras  

…pensando na morte da bezerra. 
 

(Junho 13, 2007. Disponível em http://cronicascp.com/2007 ) 
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QUESTÃO 01 

 

A principal estratégia adotada por Roberto Pompeu para construção de seu 

poema é: 

 

a) utilizar linguagem formal, apropriada ao gênero textual. 

b) estabelecer uma série de indagações a serem respondidas pelo leitor. 

c) resgatar de forma original ditos e provérbios populares. 

d) lançar mão da 1ª pessoa do plural, buscando adesão do leitor. 

 

Atente para o fragmento abaixo, a fim de responder às questões 02 e 03: 

 

“Em palpos de aranha, já farto,  

ouvindo cobras e lagartos,  

engulo sapos, dois a dois,  

ponho o carro à frente dos bois..” 

 

QUESTÃO 02 
 

A figura de linguagem presente em “ouvindo cobras e lagartos” é: 

 

a) metáfora. 

b) metonímia. 

c) perífrase. 

d) pleonasmo. 

 

QUESTÃO 03 

 

O significado da expressão “ponho o carro à frente dos bois” é:  

 

a) ser inseguro em suas decisões, imaturo. 

b) tomar uma  decisão precipitada, irrefletida. 

c) ser precavido e atento nas decisões. 

d) tomar uma decisão de forma enstusiástica. 
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QUESTÃO 04 
 
“Lá vêm: expiatórios bodes,  
criadas cobras, negras ovelhas,  
vacas de presépio em parelha,  
espíritos de porco em revoada…” 
  
Neste fragmento, a concordância do verbo destacado está: 
 
a) incorreta, já que a oração não tem sujeito. 
b) correta, uma vez que o sujeito é indeterminado. 
c) incorreta, pois vem um aposto após os dois pontos. 
d) correta, pois o sujeito é composto e posposto ao verbo. 

 

 
QUESTÃO 05 
 
Abaixo há alguns fragmentos do poema e, entre parênteses, uma indicação do 
recurso textual utilizado pelo autor. Assinale a opção que traz a correlação 
INCORRETA: 
 
a) “Engulo mosca além da conta, / giro como barata tonta..” (comparação) 
b) “Aceito o abraço do urso, vacilo / às lágrimas do crocodilo.” (ironia) 
c) “prossigo, e ao dar com os macacos ordeno:/ “Cada um no seu galho!”— mas 

se juntam e me avacalho.”  (intertextualidade) 
d) “Agora chove, e é em vão que falo: / “Por favor, tirem o cavalo”. (polifonia). 
 
 
QUESTÃO 06 
 

Atente para o título do poema  e os sete versos finais (42 a 48).  Verifica-se que, 
EXCETO: 
 
a) Há entre eles uma nítida relação de contradição. 
b) Depois de inúmeros exemplos, trata-se do fecho do tema  - “voz dos animais”. 
c) Os versos finais retomam o que o autor apresentou em outras partes do 

poema. 
d) Como nas fábulas, cujo foco são animais, o autor fala em “moral da história” 

ao fim do poema. 
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QUESTÃO 07 

Considere os verbos do fragmento abaixo: 

Em palpos de aranha, já farto, /  ouvindo cobras e lagartos, /  engulo sapos, dois a 
dois,  
ponho o carro à frente dos bois, / tento, numa só cajadada, / pegar dois coelhos — 
que nada;  
tropeço, insisto, arrasto as mágoas / …e dou com os burros n’água.  
 

Sobre eles, assinale a afirmativa INCORRETA: 

a) O verbo “ouvir” é irregular, apresentando dois radicais distintos em sua 

conjugação. 

b) O verbo “pôr”, irregular e da 2ª conjugação, serve de base para a conjugação 

de supor, compor, repor e outros. 

c) O verbo “tropeçar” é regular e apresenta a variação mórfica tropecei / 

tropeçava para manutenção do fonema /s/ na pronúncia. 

d) Os verbos “dar” e “arrastar”, pertencentes à primeira conjugação, são 

regulares. 

QUESTÃO 08 

No fragmento “Lá vêm: expiatórios bodes,/ criadas cobras, negras ovelhas..”, a 
anteposição do adjetivo concorre para dar uma expressividade adicional. Há 
situações, porém, em que a anteposição do adjetivo ao nome provoca mudança 
semântica. É o que se verifica em: 

a) um imaturo rapaz / um rapaz imaturo 
b) aquela calma cidade / aquela cidade calma 
c) o pobre homem / o homem pobre 
d) este lindo quadro / este quadro lindo 
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QUESTÃO 09 

Atente para os dois fragmentos do poema e as considerações sobre eles: 

(1) Agora chove, e é em vão que falo: 
“Por favor, tirem o cavalo”.  
 
(2) “Ganho montaria p’ra escapada:  

             é cavalo dado, um presente, 
…mas não aguento e olho os dentes.” 
 

 
O autor, com os fragmentos acima, 
 
I – alude a provérbios populares. 
II – modifica o sentido original do 1º, encaminhando a uma leitura literal. 
III – explica o sentido popular do 2º, que não é implícito no texto original. 
IV – cria, no segundo fragmento, uma imagem de arrogância frente ao saber 
popular. 
 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 
a) apenas I, II e III. 
b) apenas I, III e IV. 
c) apenas II, III e IV. 
d) I, II, III, IV. 
  

QUESTÃO 10 

Os encontros vocálicos são fenômenos fonéticos frequentes na língua, em que 
uma vogal (núcleo de sílaba), acha-se contígua a outra vogal (hiato) ou 
semivogal(-ais) – formando ditongo ou  tritongo. Há ainda os encontros 
consonantais (mesma sílaba ou sílabas distintas) e os dígrafos. 

Classificaram-se corretamente tais encontros nas palavras a seguir, EXCETO: 

a) Na palavra “qual” ocorre tritongo e em “chega”, há dígrafo. 
b) A palavra “encontrei” apresenta, simultaneamente, dígrafo, encontro 

consonantal e ditongo. 
c) A palavra “tirem” apresenta ditongo nasal e “engulo”,  dígrafo. 
d) Na palavra “atraio” há tritongo, enquanto em “arrasto” ocorre dígrafo. 
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LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

 

QUESTÃO 11 

 

Analise as assertivas abaixo e ao final responda: 

Compete ao Município de Mariana, exceto: 

 

a)  manter relações com a União, os Estados Federados, o Distrito Federal e os demais 

municípios do País; 

b) organizar os serviços administrativos de modo a atender, satisfatoriamente, os seus 

munícipios; 

c) firmar acordos, convênios, ajustes e instrumentos congêneres, observados os 

parâmetros da lei; 

d) estruturar os órgãos judiciários locais. 

 

QUESTÃO 12 

 

Analise as assertivas abaixo e ao final responda: 

 

I) Constituem bens municipais todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que, 

a qualquer título, pertençam ao Município. 

II) Cabe apenas ao Prefeito a administração dos bens municipais. 

III) Os bens imóveis públicos, edificados, de valor histórico, arquitetônico, artístico ou 

cultural, somente poderão ser utilizados mediante autorização para finalidades 

culturais. 

IV)  É facultado ao Poder Público edificar, descaracterizar ou abrir vias públicas, em 

praças, parques, reservas ecológicas, nascentes e espaços tombados do Município, 

ressalvadas as construções estritamente necessárias à preservação e ao 

aperfeiçoamento das mencionadas áreas. 

 

a) Se apenas as alternativas I e III estiverem corretas. 

b) Se apenas as alternativas II e IV estiverem corretas. 

c) Se todas as alternativas estiverem corretas. 

d) Se todas as alternativas estiverem incorretas. 
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QUESTÃO 13 

 

A administração pública indireta é a que compete, EXCETO: 

 

a) à autarquia. 

b) à sociedade de economia mista. 

c) às fundações privadas. 

d) à empresa pública. 

 

  

QUESTÃO 14 

 

Analise as assertivas abaixo e ao final responda. 

 

I) A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeadas para cargo em 

comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração; 

II) O prazo de validade de concursos públicos é de até três anos, prorrogável por 

igual período. 

III) Durante o prazo previsto no edital de convocação e sua prorrogação, se houver, 

o aprovado em concurso público será convocado, observado a ordem de classificação, 

com prioridade sobre novos concursados, para assumir o cargo ou emprego, na carreira. 

IV) É vedado o desvio de função de pessoa contratada na forma autorizada neste 

artigo, bem como sua recontratação, sob pena de nulidade do contrato e 

responsabilidade administrativa e civil de autoridade contratante. 

 

a) Se apenas as assertivas I, II e III estiverem corretas; 

b) Se apenas as assertivas II, III e IV estiverem corretas; 

c) Se apenas as assertivas I, II e IV estiverem corretas; 

d) Se todas as assertivas estiverem corretas. 
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QUESTÃO 15 
 
Ao servidor público municipal, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se 
as seguintes disposições, EXCETO: 

 
a) tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, ficará afastado do 

cargo, emprego ou função, sem direito à percepção dos vencimentos do cargo, 
emprego ou função; 

 
b)  investido no mandato de Prefeito será afastado do cargo, emprego ou função, 

sendo-lhe, portanto vedado optar por sua remuneração; 
 
c) investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá 

as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do 
cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso 
anterior; 

 
d) em qualquer caso que exija o afastamento para exercício do mandato eletivo, seu 

tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção 
por merecimento; 

 
QUESTÃO 16 
 
Analise as assertivas abaixo e ao final responda: 

 
I) Os atos de improbidade importam suspensão dos direitos políticos, perda da 

função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, na forma e 
na graduação estabelecidos em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 

II) O servidor admitido por entidade de administração indireta poderá ser colocado à 
disposição da administração direta. 

III) É vedado ao servidor público municipal desempenhar atividades que não sejam 
próprias do cargo em que for titular, exceto quando ocupar cargo de comissão ou 
desempenhar função de confiança. 

IV) É vedada a dispensa do servidor ou empregado público sindicalizado, a partir do 
registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical. 

 
a) Se apenas a assertiva I estiver incorreta. 
b) Se apenas a assertiva II estiver incorreta. 
c) Se apenas a assertiva III estiver incorreta. 
d) Se apenas a assertiva IV estiver incorreta. 
 

 

99



QUESTÃO 17 
 
Sobre a Câmara Municipal de Mariana está incorreta a seguinte assertiva: 

 
a) A Mesa Diretora executiva da Câmara Municipal se compõe do Presidente, Vice-

Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário. 
b) É de um ano a duração do mandato dos membros da Mesa, vedada a recondução 

para os mesmos cargos na eleição imediatamente subseqüente na mesma 
legislatura. 

c) As Comissões Permanentes têm por finalidade o estudo de assunto submetido ao 
seu exame, sobre eles se manifestando, na forma que for estabelecida no 
Regimento Interno da Câmara. 

d) As Comissões Especiais criadas por deliberação do Plenário serão destinadas ao 
estudo de assuntos específicos e à representação da Câmara em Congressos, 
solenidades ou outros atos públicos. 
 

QUESTÃO 18 
 

São de elaboração do Poder Legislativo municipal de Mariana, EXCETO: 
 

a) lei complementar 
b) lei ordinária  
c) portaria 
d) resolução 

 
QUESTÃO 19 

 
Podem apresentar proposta de emenda à Lei Orgânica do Município de Mariana, 
EXCETO: 

 
a) Mínimo de um terço dos membros da Câmara Municipal. 
b) Prefeito. 
c) Mínimo de cinco por cento do eleitorado do Município. 
d) O Presidente da Câmara Municipal. 

 
 
QUESTÃO 20 

 
Não tem competência para apresentar iniciativa de leis complementar e ordinária: 

 
a) Qualquer vereador. 
b) Vice-prefeito municipal. 
c) Prefeito Municipal. 
d) Qualquer cidadão. 
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FISCAL DE OBRAS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

QUESTÃO 21  

 

O significado da representação do relevo através de curvas de nível com intervalo 

de 1 metro (curvas de nível de metro em metro) é: 

 

a) A distância horizontal entre duas curvas de nível consecutivas é 1 metro. 

b) A distância inclinada entre duas curvas de nível consecutivas é 1 metro. 

c) A distância vertical entre duas curvas de nível consecutivas é 1 metro. 

d) A distância reduzida entre duas curvas de nível consecutivas é 1 metro. 

 

QUESTÃO 22 

 

Dois pontos em um alinhamento estão afastados 40m e estão situados nas cotas 

de 815,945m e 819,945m, respectivamente. A partir destes dados, pode-se definir 

que a declividade entre estes dois pontos é: 

 

a) 10% 

b) 4% 

c) 5% 

d) 1% 

 

QUESTÃO 23 

 

A partir de duas plantas topográficas nas escalas de 1:2000 e 1:5000, que 

representam uma mesma área, podemos afirmar que: 

 

a) A escala de 1:2000 é menor que a escala de 1:5000. 

b) Na planta de 1:2000, uma cerca com 2cm de comprimento correspondem a 

40m no terreno. 

c) A planta na escala de 1:2000 é menos detalhada que a planta na escala de 

1:5000.  

d) Na planta de 1:5000, um galpão com 2cm de comprimento corresponde a 25m 

no terreno. 
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QUESTÃO 24 

 

A execução de uma tarefa consume 1600 hh (homens x hora). Esta tarefa deverá 

ser executada em 5 dias com jornada diária de 8h. A quantidade de funcionários 

necessária para a execução desta tarefa será: 

 

a) 320. 

b) 200.  

c) 40. 

d) 4. 

 

QUESTÃO 25 

 

Qual deverá ser a altura do pendural ou pontalete da tesoura de um telhado para 

uma edificação cuja largura é de 8m já considerado os beirais. A inclinação do 

telhado de acordo com o fabricante da telha é de 60%: 

 

a) 4,8m. 

b) 2,4m.  

c) 1,2m. 

d) 2,0m. 

 

QUESTÃO 26 
 

Sobre o slump test apresentado por um concreto é correta a afirmação: 
 

a) Slump test 0 a 20 mm é um concreto muito firme, que devera ser vibrado no 

momento da aplicação . 

b) O fator água-cimento pode ser alterado no momento da aplicação do concreto, 

de acordo com o slump apresentado.  

c) O ensaio do slump test é feito enchendo-se um tronco do cone, de diâmetro 

variável de 10 cm a 20 cm e altura de 30cm. O enchimento deve ser feito de 

uma só vez e são aplicados 25 golpes com um bastão de aço, para adensá-lo. 

Logo após a forma é retirada e é medido o abatimento do concreto. 

d) Todas as afirmações acima anteriores estão corretas. 
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QUESTÃO 27 
 

Em relação à Lei Federal Nº 11.977/2009, que dispõe sobre o “Programa Minha 

Casa, Minha Vida - PMCMV” e a regularização fundiária de assentamentos 

localizados em áreas urbanas, é incorreto afirmar:  
 

a) Para a definição dos beneficiários do PMCMV devem ser respeitadas, além 

das faixas de renda, as políticas estaduais e municipais de atendimento 

habitacional, priorizando-se, entre os critérios adotados, o tempo de residência 

ou de trabalho do candidato no Município e a adequação ambiental e 

urbanística dos projetos apresentados. 
 

b) Em áreas urbanas, os critérios de prioridade para atendimento devem 

contemplar a doação pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios 

de terrenos localizados em área urbana consolidada para implantação de 

empreendimentos vinculados ao programa. 
 

c) Terão prioridade como beneficiários os moradores de assentamentos 

irregulares ocupados por população de baixa renda que, em razão de estarem 

em áreas de risco ou de outros motivos justificados no projeto de 

regularização fundiária, excepcionalmente tiverem de ser relocados. 
 

d) O PMCMV tem como finalidade criar mecanismos de incentivo à produção e à 

aquisição de novas unidades habitacionais pelas famílias com renda mensal 

de até 30 (trinta) salários mínimos, que residam em qualquer dos Municípios 

brasileiros. 

 

QUESTÃO 28 

 

Considerando-se a Lei Nº 9785/99 no que se refere à infraestrutura básica dos 

parcelamentos situados nas zonas habitacionais declaradas por lei como de 

interesse social (ZHIS), pode-se dizer que ela consistirá, no mínimo, de:  

 

1) vias de circulação  

2) escoamento das águas pluviais  

3) rede para o abastecimento de água potável 

4) soluções para o esgotamento sanitário e  para a energia elétrica domiciliar 
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Leia com atenção as afirmativas acima e assinale a opção correta:  

 

a) Somente as opções “1” e “3” são corretas 

b) Somente as opções “1”, “3” e “4” são corretas 

c) Somente as opções “1”, “2” e “3” são corretas  

d) As opções 1,2,3 e 4  estão corretas. 

 

QUESTÃO 29 

 

A Lei Nº 6766/79 e suas alterações contidas na Lei Nº 9785/99 definem onde será 

admitido o parcelamento do solo para fins urbanos. Leia com atenção as 

afirmativas abaixo, referentes às situações em que não será permitido o 

parcelamento do solo: 

 

1.  em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as 

providências para assegurar o escoamento das águas. 

2.  em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, 

sem que sejam previamente saneados. 

3.  em terrenos com declividade igual ou superior a 40% (quarenta por cento), 

salvo se atendidas exigências específicas das autoridades. 

4. em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação. 

 

Com base nas afirmativas acima, assinale a opção correta: 

 

a) Somente as opções “1” e “2” são corretas 

b) Somente as opções “1”, “2” e “4” são corretas 

c) Todas as opções estão corretas 

d) Somente as opções “1” e “3” são corretas 
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QUESTÃO 30 

Considerando-se que em uma edificação a altura total a ser vencida entre 2 

pavimentos é 275 cm e que a altura desejável do degrau de uma escada que ligue 

os dois pavimentos é de aproximadamente 17cm, calcule o número de degraus 

para esta escada. A partir do número de degraus encontrado, calcule a altura 

exata para cada degrau desta escada. 

 

a)  16 degraus; 17,19cm 

b)  15 degraus; 17,74cm 

c)  16 degraus; 17,42cm 

d) 17 degraus; 16,98cm 
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