
 
 

 
 

Edital 01/2012 - DATA DA PROVA: 01/04/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que 
acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta; 
 
12 Assine o cartão resposta no verso.  

 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 
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EXIGÊNCIAS DA VIDA MODERNA 
 
Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã por causa do ferro. E uma banana pelo potássio. E também uma 
laranja pela vitamina C. Uma xícara de chá verde sem açúcar para prevenir a diabetes. Todos os dias deve-se tomar ao 
menos dois litros de água. E uriná-los, o que consome o dobro do tempo. Todos os dias deve-se tomar um Yakult pelos 
lactobacilos (que ninguém sabe bem o que é, mas que aos bilhões, ajudam a digestão). Cada dia uma Aspirina, previne 
infarto. Uma taça de vinho tinto também. Uma de vinho branco estabiliza o sistema nervoso. Um copo de cerveja, 
para... não lembro bem para o que, mas faz bem. O benefício adicional é que se você tomar tudo isso ao mesmo tempo e 
tiver um derrame, nem vai perceber. 
Todos os dias deve-se comer fibra. Muita, muitíssima fibra. Fibra suficiente para fazer um pulôver. 
Você deve fazer entre quatro e seis refeições leves diariamente. E nunca se esqueça de mastigar pelo menos cem vezes 
cada garfada. Só para comer, serão cerca de cinco horas do dia... 
E não esqueça de escovar os dentes depois de comer. Ou seja, você tem que escovar os dentes depois da maçã, da 
banana, da laranja, das seis refeições e enquanto tiver dentes, passar fio dental, massagear a gengiva, escovar a língua e 
bochechar com Plax. Melhor, inclusive, ampliar o banheiro e aproveitar para colocar um equipamento de som, porque 
entre a água, a fibra e os dentes, você vai passar ali várias horas por dia.  
Há que se dormir oito horas por noite e trabalhar outras oito por dia, mais as cinco comendo são vinte e uma. Sobram 
três, desde que você não pegue trânsito. As estatísticas comprovam que assistimos três horas de TV por dia. Menos 
você, porque todos os dias você vai caminhar ao menos meia hora (por experiência própria, após quinze minutos dê 
meia volta e comece a voltar, ou a meia hora vira uma). E você deve cuidar das amizades, porque são como uma planta: 
devem ser regadas diariamente, o que me faz pensar em quem vai cuidar delas quando eu estiver viajando. Deve-se 
estar bem informado também, lendo dois ou três jornais por dia para comparar as informações. Ah! E o sexo! Todos os 
dias, tomando o cuidado de não se cair na rotina. Há que ser criativo, inovador para renovar a sedução. Isso leva tempo 
- e nem estou falando de sexo tântrico. Também precisa sobrar tempo para varrer, passar, lavar roupa, pratos e espero 
que você não tenha um bichinho de estimação. Na minha conta são 29 horas por dia. A única solução que me ocorre é 
fazer várias dessas coisas ao mesmo tempo! Por exemplo, tomar banho frio com a boca aberta, assim você toma água e 
escova os dentes. Chame os amigos junto com os seus pais. Beba o vinho, coma a maçã e a banana junto com a sua 
mulher... na sua cama. Ainda bem que somos crescidinhos, senão ainda teria um Danoninho e se sobrarem 5 minutos, 
uma colherada de leite de magnésio. 
Agora tenho que ir. É o meio do dia, e depois da cerveja, do vinho e da maçã, tenho que ir ao banheiro. E já que vou, 
levo um jornal... 
Tchau! 
Viva a vida com bom humor!!! 

 Luís Fernando Veríssimo 
 
Nessa crônica, nos é proposto uma reflexão da vida, do cotidiano agitado das pessoas. Releia o texto e responda 
as questões abaixo. 
 
01 - Segundo o texto, assinale a alternativa correta: 
a) O sedentarismo está presente na vida das pessoas, pois são tantas tarefas que elas desempenham que não sobra tempo 
para exercitar-se. 
b) Bebidas alcoólicas fazem bem a saúde e devem serem consumidas diariamente, pois além de ajudarem o coração, 
ainda alegram o sujeito. 
c) As mulheres são as que dão conta de tudo e ainda estão lindas e maravilhosas. 
d) O momento histórico atual, exige que as pessoas se estruturem de forma diferente, pois desempenha-se muitas 
funções, principalmente a mulher. 
 
02 - O que o escritor quer dizer com a frase conclusiva de sua crônica: “Viva a vida com bom humor”: 
a) Que a vida é uma palhaçada, onde os palhaços modernos precisam criar para conseguir o sorriso de sua plateia. 
b) Que nem tudo sai do jeito que planejamos e por isso é impossível ser feliz em meio a tantas preocupações e afazeres. 
c) Que mesmo na correria é possível encontrarmos tempo para alegrar-nos, e que as pessoas modernas mais felizes são 
as que não se preocupam com nada. 
d) Que numa sociedade moderna, onde o cotidiano das pessoas é repleto de compromissos, é preciso encontrar meios 
para tornar a vida prazerosa. 
 
03 - A pontuação tem sua importância num texto, com objetivos de reproduzir pausas e entonação da fala. 
Encontramos no texto reticências, assinale a alternativa referente a sua significação e  utilização no texto: 
a) Utilizada para explicar melhor algo que foi dito ou fazer uma indicação. 
b) Separar orações intercaladas, desempenhando as funções da vírgula e dos parênteses. 
c) Colocar em evidência uma frase, expressão ou palavra. 
d) Utilizada para indicar supressão de um trecho, interrupção ou dar ideia de continuidade. 
 
04 - O grau é a propriedade que o substantivo tem de exprimir as variações de aumentativo e diminutivo, no 
texto temos a presença desses dois fenômenos, assinale a alternativa em que aparecem palavras fora dos 
fenômenos citados: 
a) muitíssimo, crescidinho, tacinha, rochedo.  c) vinho, pedrona, homenzinho, cavalinho. 
b) pouquíssimo, bocarra, vidrinho, mureta.   d) pezão, pratão, ratinho, antiquíssimo, feiíssimo. 
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05 - Na frase: “Todo dia deve-se tomar ao menos dois litros de água”, a partícula “se” indica: 
a) Pronome reflexivo: funciona como objeto direto, indireto e sujeito do infinitivo. 
b) Partícula apassivadora: quando se liga verbos transitivos diretos a intenção de apassivá-los. 
c) Partícula expletiva: não desempenha função sintática nenhuma ao se associar ao verbo. 
d) Partícula integrante do verbo: ligada a verbos pronominais. 
 
06 - O verbo dever aparece na crônica desempenhando uma função, assinale a alternativa que contraria essa 
função proposta pelo escritor: 
a) Função de obrigatoriedade. 
b) No sentido de necessidade. 
c) Na função de espontaneidade. 
d) No sentido de criatividade. 
 
07 - Num grupo de 39 amigos, 25 gostam de axé, 28 gostam de funk e 3 não gostam de axé nem de funk. O 
número de pessoas desse grupo que gostam de axé e funk é igual a: 
a) 14. 
b) 15. 
c) 17. 
d) 20. 
 
08 - A vazão de água em 6 torneiras, abertas por um período de 3/4 de hora é de 621 litros. Se fossem 5 torneiras, 
abertas por um período de 1 hora, a vazão de água seria de: 
a) 690 litros. 
b) 660 litros. 
c) 630 litros. 
d) 580 litros. 
 
09 - O dobro do quadrado de um número, adicionado de seu triplo é igual a 90. Esse número é: 
a) 8. 
b) 6. 
c) 4. 
d) 3. 
 
10 - Janice recortou dois quadrados cujas áreas de cada um mede 36 cm2 e os colocou um ao lado do outro, 
formando um retângulo. A diagonal desse retângulo mede: 
a)  cm. 

b)  cm. 

c)  cm. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
11 - Uma caixa de sapatos em formato de paralelepípedo reto-retângulo possui dimensões de 15 cm, 22 cm e 4 
dm. O volume de uma pilha contendo 350 dessas caixas é igual a: 
a) 0,462 m3. 
b) 4,62 m3. 
c) 46,2 m3. 
d) 462 m3. 
 
12 - Bruno e Adão foram na lanchonete “Ki Delícia”. Bruno pagou por 2 lanches e 1 refrigerante o valor de R$ 
13,40 enquanto que Adão pagou por 1 lanche e 2 refrigerantes o valor de R$ 10,60. O valor que se paga por 1 
lanche e 1 refrigerante nessa lanchonete é igual a: 
a) R$ 6,00. 
b) R$ 7,00. 
c) R$ 8,00. 
d) R$ 9,00. 
 
13 - As alternativas abaixo apresentam sequencialmente o resumo de uma decisão do TCE, publicada no site 
Bem Paraná. Assinale o trecho onde existe uma afirmativa INCORRETA: 
a) A remuneração dos vereadores dos 399 municípios paranaenses não pode ser fixada em percentual sobre o que 
recebem os deputados estaduais. 
b) A vinculação é ilegal, de acordo com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). 
c) Atualmente, muitas Câmaras usam essa norma como base para fixação dos salários dos vereadores. 
d) Por conta disso, eles estipulam como limite de remuneração dos parlamentares municipais o percentual de até 70% 
do que recebem os deputados estaduais, o que representa hoje R$ 20 mil mensais. 
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14 - Em que ano foi inaugurada a iluminação elétrica de Paranaguá? 
a) 1.892. 
b) 1.902. 
c) 1.912. 
d) 1.922. 
 
15 - Em que ano o Distrito de Matinhos foi elevado a categoria de Município? 
a) 1.947. 
b) 1.957. 
c) 1.967. 
d) 1.977. 
 
16 - Em que cidade do Estado do Paraná, ocorreu no último dia 12 um assalto ao Fórum que resultou em 
dezenas de armas roubadas? 
a) Araruna. 
b) Luiziana. 
c) Mamborê. 
d) Peabiru. 
 
17 - Um terreno urbano possui testada de 15m e profundidade de 30m. Está inserido em um zoneamento urbano 
que possui os seguintes índices construtivos: 
Taxa de Ocupação: 60%. 
Índice de aproveitamento: 2,4. 
Recuo de ajardimento 4m.  
Sendo assim é possível afirmar que área total construída máxima para o terreno é de: 
a) 1.080m². 
b) 270m². 
c) 936m³. 
d) 234m². 
 
18 - As disposições sobre as normas arquitetônicas e urbanísticas contidas nos Códigos de Posturas do Município 
de Paranaguá-PR (Lei Complementar Nº 68/2007), visam: 
I - Assegurar a observância de padrões mínimos de segurança, higiene, salubridade e conforto nos espaços e 
edificações deste Município. 
II - Garantir o respeito às relações sociais e culturais específicas da região. 
III - Estabelecer padrões relativos à qualidade de vida e de conforto ambiental. 
IV - Promover a segurança e harmonia entre os munícipes. 
Quanto às afirmativas acima, é correto afirmar: 
a) I, III e IV somente. 
b) I, II e III apenas. 
c) II e IV apenas. 
d) Todas as alternativas são verdadeiras. 
 
19 - Observe as afirmações a seguir e coloque Verdadeiro (V) ou Falso (F): 
(    ) Será considerado infrator todo aquele que cometer, mandar, constranger ou auxiliar alguém a praticar 
infração, além dos encarregados de executar o referido Código, que tendo conhecimento da Sobre o Código de 
Posturas  do Município de Paranaguá-PR (Lei Complementar Nº 68/2007), infração, deixarem de aplicá-la. 
(   ) Os contribuintes que estiverem em débito em relação a tributos e multas junto à municipalidade, não 
poderão receber quaisquer quantias ou créditos que tiverem com a o Município, participar de concorrência, 
coleta ou tomada de preços, celebrar contratos ou termos de qualquer natureza, ou transacionar a qualquer 
título com o Município. 
(   ) Auto de infração é o instrumento legal por meio do qual a autoridade municipal apura a violação da 
Legislação Municipal. 
(   ) A intimação do(s) infrator(s) será feita, sempre que possível, pessoalmente, via postal e não sendo 
encontrado, será cancelada. 
A alternativa que preenche corretamente as lacunas de cima para baixo: 
a) V, V, V, F. 
b) F, V, V, F. 
c) V, F, F, V. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
20 - De acordo com o Código de Posturas do Município de Paranaguá-PR (Lei Complementar Nº 68/2007), é 
expressamente proibido nas ruas do Município, exceto: 
a) Conduzir animais ou veículos de tração animal em disparada. 
b) Placas e outros instrumentos indicativos, mesmo que removíveis. 
c) Depositar materiais. 
d) Reformar, pintar, consertar veículos. 
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21 - De acordo com o Código de Posturas do Município de Paranaguá-PR (Lei Complementar Nº 68/2007), 
considere as afirmativas abaixo: 
I - Quem realizar escavações, obras ou demolições, fica obrigado a colocar divisas ou sinais de advertência, 
exceto quando se tratar de serviços públicos. 
II - Todo aquele que danificar ou retirar sinais colocados nas vias públicas para advertência de perigo, 
orientação ou impedimento de trânsito será punido com multa, além da responsabilidade criminal e civil que 
couber. 
III - É possível fazer escavações que diminuam ou desviem as águas de servidão pública, bem como represar 
águas pluviais desde que não haja alagamento de qualquer logradouro público ou propriedade de terceiros. 
São corretas as alternativas: 
a) I, II e III apenas. 
b) II e III apenas. 
c) Somente II. 
d) Somente III. 
 
22 - De acordo com o Código de Posturas do Município de Paranaguá-PR (Lei Complementar Nº 68/2007), 
Quanto à arborização urbana é correto afirmar que: 
a) É atribuição exclusiva da Municipalidade, podar, cortar, derrubar ou sacrificar as árvores de arborização pública. 
b) Qualquer cidadão poderá podar as árvores de um logradouro público desde que seja na época propícia regulamentada 
pelo município e tiver licença para tal. 
c) As espécies a serem utilizadas na arborização pública é de livre escolha dos proprietários dos imóveis adjacentes às 
calçadas e aos logradouros públicos. 
d) O porte e as características das espécies independe das dimensões, natureza dos espaços e da presença de redes de 
infra-estrutura presentes nos passeios ou logradouros públicos. 
 
23 - Segundo a Lei Complementar 95/2008, que institui o Código Ambiental de Paranaguá-PR, aquele que 
explorar recursos naturais, ou desenvolver qualquer atividade que altere negativamente as condições ambientais 
fica sujeito às exigências estabelecidas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente a título de compensação 
ambiental, exceto: 
a) Monitorar as condições ambientais, tanto da área do empreendimento como nas áreas afetadas ou de influência. 
b) Desenvolver programas de educação ambiental para a comunidade local. 
c) Pagar multa para o poder público municipal, o qual será o responsável para tomar as iniciativas cabíveis para 
recuperar o meio ambiente degradado. 
d) Adotar outras formas de intervenção que possam, mesmo em áreas diversas aquela do impacto direto, contribuir para 
a manutenção ou melhoria da qualidade ambiental do Município de Paranaguá. 
 
24 - De acordo com o Código de Posturas do Município de Paranaguá-PR (Lei Complementar Nº 68/2007), em 
todas as casas de diversões públicas serão observadas as seguintes disposições, além das estabelecidas pelo 
Código de Obras e Edificações, exceto: 
a) as portas e os corredores para o exterior conservar-se-ão sempre livres de móveis ou quaisquer objetos que possam 
dificultar a retirada rápida do público em caso de emergência. 
b) deverão possuir bebedouro de água filtrada em perfeito estado de funcionamento. 
c) todas as portas de saída serão encimadas pela inscrição "SAÍDA", legível a distância e luminosa de forma suave e as 
portas se abrirão de fora para dentro.  
d) Em todos os teatros, circos ou salas de espetáculos, previamente aprovados e licenciados pelos órgãos municipais 
competentes serão reservados 4 (quatro) lugares destinados às autoridades policiais e municipais, encarregados da 
fiscalização, para o cumprimento de suas funções. 
 
25 - De acordo com o Código de Posturas do Município de Paranaguá-PR (Lei Complementar Nº 68/2007), Sobre 
o preenchimento de um auto de infração é incorreto afirmar que o mesmo deverá conter: 
a) Fato ou ato que constituía a infração, indicando o dispositivo legal infringido. 
b) Não é necessário identificar e colher assinaturas de testemunhas, mesmo que houver recusa de assinatura do auto por 
parte do infrator. 
c) Nome e assinatura do infrator, ou, na sua falta, denominação que o identifique, e endereço. 
d) Nome e assinatura do autuante, bem como a sua função ou cargo. 
 
26 - À área situada ao longo das águas correntes e dormentes, das faixas de ferrovias, rodovias e dutos bem como 
ao longo de equipamentos urbanos, definidas em leis federal, estadual ou municipal onde não é permitida 
qualquer edificação, chama-se: 
a) Área não computável. 
b) Área "non aedificandi" ou não edificável. 
c) Área útil. 
d) Área livre do lote. 
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27 - De acordo com a NBR 6492/94 que define a representação gráfica de projetos de arquitetura, a figura abaixo 
representa: 

 
a) Inclinação de Cobertura. 
b) Cota de nível. 
c) Norte Magnético. 
d) Linha de corte. 
 
28 - O aspecto particular de parcelamento do solo, que se caracteriza pela subdivisão de um terreno, sem 
implicar na abertura de uma via ou logradouro, chama-se: 
a) Loteamento. 
b) Condomínio. 
c) Usucapião. 
d) Desmembramento. 
 
29 - Para fins de cálculo do coeficiente de aproveitamento, não serão computadas as seguintes áreas: 
I - Elementos em balanço, tais como sacadas, balcões, varandas e floreiras abertas, desde que a somatória de suas 
áreas não seja superior a 5% da área total do imóvel, por unidade de habitação. 
II - Área total ocupada por poços de elevadores, escadas enclausuradas, centrais de gás, piscinas descobertas e 
áreas de lazer, dentro das áreas estabelecidas no presente Código. 
III - Áreas de garagem, dentro do limite exigido neste Código. 
IV - Terraços descobertos, em qualquer tipo de edificação, desde que não possuam qualquer estrutura do tipo 
pérgula, ou que caracterize cobertura. 
São corretas as afirmativas: 
a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) I e II, somente. 
c) I, II e IV apenas. 
d) II e IV, somente. 
 
30 - A NR 18 estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização, que objetivam a 
implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos e nas condições e no 
meio ambiente de trabalho na Indústria da construção. Essa normativa estabelece que os canteiros de obras 
devem dispor de: 
I - Instalações sanitárias. 
II - Alojamento. 
III - Local de refeições e área de lazer. 
IV - Ambulatório, independente do número de trabalhadores por equipe. 
Pode-se afirmar que as afirmações acima são CORRETAS: 
a) I e III apenas. 
b) II, III e IV apenas. 
c) I, II e III apenas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 




