
INSTITUTO  DE  HABITAÇÃO  DE  FOZ  DO 
IGUAÇU - FOZHABITA, ESTADO DO PARANÁ 

1º PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS1-
2013

Candidato: inscrição - nome do candidato
Opção: código - nome / turno - cidade
Local de Prova: nome do local de prova
Cidade de Prova: município de prova
Sala de Prova: numero Carteira de Prova: número

Observações

1.  CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de  NÍVEL MÉDIO do 1º PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO – ,  que é constituída três matérias (apresentadas na seguinte ordem,  Português,  Matemática e 
Conhecimentos Gerais). Cada matéria possui, respectivamente, 10, 10 e 20 questões objetivas, cada questão tem cinco 
alternativas (A, B, C, D, E), das quais somente uma está correta. 

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: Verifique se as informações que constam no seu cartão resposta estão corretas. Se os  
dados  estiverem  corretos,  assine  o  cartão.  Caso  haja  algum  erro,  notifique  imediatamente  o  erro  ao  fiscal.  
Oportunamente, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Verifique seus dados impressos nesta folha. Use caneta 
esferográfica PRETA para preencher  TODO o quadrículo (a marcação indevida anula a resposta dada na questão). 
Entregue o cartão-resposta ASSINADO no local indicado. Não amasse, não dobre e não suje o cartão-resposta, sob 
pena do não-reconhecimento das respostas pelos equipamentos de leitura.

4.  PERMANÊNCIA  NA  SALA:  É  vedado  sair  da  sala  de  provas  antes  das  15h30 horas,  sob  pena  de 
desclassificação. O término da prova é às  17h30 horas, impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não há 
previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o cartão de respostas. 
Pode, contudo, levar consigo o caderno de provas, onde é permitido anotar as respostas dadas (para, depois, conferir 
com o gabarito a ser fornecido pela Unioeste).

6. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 40 questões que deve conter.

7. DECLARO TER RECEBIDO O CARTÃO DE RESPOSTAS REFERENTE À INSCRIÇÃO ACIMA.

__________________________ ______________________________
NOME DO FISCAL ASSINATURA DO FISCAL
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PORTUGUÊS

Festas dos 99 anos de Foz do Iguaçu abrem a contagem para o centenário

Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, completa nesta segunda-feira (10) 99 anos de emancipação política. A 
festa pela comemoração do aniversário abre a contagem regressiva para o centenário do município. Na programação  
estão o encerramento da tradicional Feira de Artesanato e Alimentos (Fartal), desfile cívico e militar e a inauguração  
da pedra fundamental do centro cívico da cidade e do relógio dos 100 anos.

O tradicional  desfile  de aniversário  na Avenida  Paraná  está  marcado para  as  9h desta  segunda  e  são 
esperadas 20 mil pessoas, além dos cinco mil estudantes, militares e representantes de cerca de várias entidades,  
organizações,  associações e clubes que vão se apresentar  na homenagem ao aniversário de Foz do Iguaçu.  Em 
seguida, serão feitos os lançamentos oficiais dos preparativos para os 100 anos da cidade e a apresentação da marca  
do centenário.

Já para o meio dia está programado o lançamento da pedra fundamenta do local que vai abrigar os poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário municipais. A área de mais de 130 mil metros quadrados foi doada pela União e  
fica próximo à saída da cidade, entre a BR-277 e a Avenida José Maria de Brito. A intenção, afirmou o prefeito Reni  
Pereira, é centralizar no espaço todos os serviços e órgãos públicos iguaçuenses. Ainda não há previsão para o início  
das obras.

As  atividades  oficiais  continuam à  tarde  com a  inauguração  do  Relógio  do  Centenário.  A contagem 
regressiva poderá ser acompanhada na Praça da Paz, no canteiro central da Avenida Juscelino Kubistchek, quase em  
frente à prefeitura. Segundo Pereira, serão dois anos de comemorações e melhorias para a cidade que devem seguir  
até  as  vésperas  de  Foz  do  Iguaçu completar  os  101 anos.  O show do cantor  Naldo  encerra  a  37ª  Fartal  e  as  
homenagens aos 99 anos.

Turismo

A cidade de 255 mil habitantes localizada na fronteira entre o Paraguai e a Argentina é conhecida pelos 
atrativos turísticos como as Cataratas do Iguaçu.  Para  possibilitar  que os moradores da região conheçam outro  
importante  ponto turístico,  a Itaipu Binacional,  as  visitas  à maior geradora de energia elétrica do mundo serão 
gratuitas nesta segunda.

O benefício será válido para visitantes de 26 municípios do oeste do Paraná, quatro da Argentina e quatro 
do Paraguai. Os passeios gratuitos nesta segunda-feira são restritos à Visita Panorâmica e ao Refúgio Biológico Bela 
Vista.  Os  interessados  podem  se  informar  pela  internet  sobre  horários,  agendamentos  e  as  condições  para  a 
gratuidade.

G1 PR, em Foz do Iguaçu, visualizado em 10 de junho de 2013.

1. Em: A festa pela comemoração do aniversário abre a contagem regressiva para o centenário do município NÃO 
significa apenas que

A. contagem regressiva tem relação direta com os cem anos do município.

B. comemoração refere-se, no parágrafo, à expressão contagem regressiva.
C. noventa e nove anos tem a ver com a emancipação política de Foz do Iguaçu. 
D. emancipação política significa tornar-se independente, neste caso, de outro município.
E. a festa pela comemoração diz respeito somente à festa dos 99 anos e não à festa dos cem anos.

2. Em O tradicional desfile de aniversário só NÃO produz efeito de que há

A. uma herança cultural que é passada de uma geração para outra. 

B. uma condição do que aparece, do que se apresenta pela primeira vez.

C. uma comunicação de fatos, lendas, ritos, usos, costumes de geração para geração.

D. um conjunto dos valores morais, espirituais transmitidos de geração em geração.

E. um resultado de experiências já vividas; recordação, memória de geração para geração.

concursos.com.br
 pciconcursos.com.br
 concursos.com.br




3. A pedra fundamental, em a inauguração da pedra fundamental significa, no texto,

A. a que existe por si mesma.

B. a relativa ao fundamentalismo religioso.

C. a que tem caráter facultativo e indispensável.

D. a que dá início a um projeto, construção, obra.

E. a que se ocupa da ciência ou da pesquisa fundamental.

4. A declaração do prefeito, no terceiro parágrafo do texto, faz referência a(o)

A. disponibilização de direitos públicos aos moradores do estado.

B. disponibilização de um espaço concentrado de entretenimento.

C. disponibilização de uma área para abrigar os três poderes municipais.

D. disponibilização aos iguaçuenses de serviços básicos de saúde, segurança e habitação.

E. disponibilização de mais um ponto turístico em virtude da pouca diversão ofertada pelo município. 

5.  Segundo  o  G1,  na  programação  em  homenagem  ao  aniversário  da  cidade  de  Foz  do  Iguaçu,  muitos 
acontecimentos estão previsto, EXCETO,

A. o show do cantor Naldo.

B. a tradicional Feira de Artesanato e Alimentos (Fartal).

C. o concurso para a apresentação da marca oficial do centenário do município. 

D. a presença de cinco mil estudantes e representantes de várias entidades vão se apresentar. 

E. a presença de organizações, associações e clubes, além de desfile cívico e militar estarão presentes.

6. "Para" em Para possibilitar que os moradores da região conheçam outro importante ponto turístico, pode ser 
substituído por, sem alterar o sentido, no texto, apenas por

A. a fim de.

B. diante de.

C. apesar de.

D. aquém de .

E. com respeito a.

7.  Segundo o texto, NÃO é possível afirmar sobre a gratuidade quando da visita à Itaipu Binacional que

A. será apenas na segunda-feira, dia 10 de junho.

B. será válido para visitantes de 26 municípios do oeste do Paraná.

C. será restrita à visita panorâmica e ao refúgio biológico Bela Vista.

D. será limitado aos 255 mil habitantes do município de Foz do Iguaçu.

E. será estendida também a quatro municípios da Argentina e a quatro do Paraguai.
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8. Em Serão dois anos de comemorações, significa, necessariamente, dizer que

A. depois desses dois anos repletos de comemorações nada mais será feito para o município.

B. é uma forma de dizer que nos próximos dois anos muitos acontecimentos vão ser realizados.

C. todos estarão convidados para as festas que acontecerão durante os 730 dias dos próximos anos.

D. em cada um dos dias desses dois anos que precedem os 101 anos do município acontecerão festas.

E. que não haverá mais trabalho no município, mas apenas festas que preparam os 101 anos da cidade.

9.  De acordo com o texto,  qual  termo completa  o sentido do período "quatro ...  da Argentina e quatro ...  do  
Paraguai"?

A. oeste.

B. válido.

C. visitante.

D. benefício.

E. municípios.

10. No texto, o termo "União" em  A área de mais de 130 mil metros quadrados foi doada pela União e fica próximo  
à saída da cidade, significa

A. vínculo conjugal ou casamento. 

B. ponto onde duas coisas se encontram. 

C. formação de uma unidade política subordinadora central. 

D. adjacência, conjunção ou justaposição de dois ou mais seres.

E. ajuste, contrato ou harmonização entre duas ou mais pessoas.

MATEMÁTICA
11. Maria gastou R$ 680,00 comprando camisetas e calças em uma loja em que todas as camisetas custam R$ 30,00  
e todas as calças custam R$ 80,00. Sabe-se que o total de peças que ela comprou é 16. Assim é correto afirmar que a  
quantidade de camisetas que Maria comprou é 

A. 4.

B. 6.

C. 10.

D. 12.

E. 14.

12. O filho de Carlos gosta muito de jogar videogame. Para estimular os estudos de seu filho, Carlos fez a seguinte 
proposta ao filho: a cada 5 pontos que ele tira na nota de matemática, ele poderá jogar 18 minutos. Assim, se a nota  
que o menino tirou foi 75, então é correto afirmar que ele poderá jogar  

A. 3 horas.

B. 3 horas e 30 minutos.

C. 4 horas.

D. 4 horas e 30 minutos.

E. 5 horas.
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13. Um determinado município possui 158.000 habitantes. Sabe-se que 36.340 tem de 0 a 10 anos de idade. Assim, é 
correto afirmar que neste município as crianças de 0 a 10 anos de idade correspondem a 

A. 20% da população.

B. 23% da população.

C. 25% da população.

D. 26% da população.

E. 36% da população.

14. Sabe-se que a razão entre os preços de dois telefones celulares é 
2
3  e que o mais caro custa R$ 960,00. Assim, é 

correto afirmar que o telefone mais barato custa

A. R$ 540,00.

B. R$ 600,00.

C. R$ 640,00.

D. R$ 660,00.

E. R$ 680,00.

15. Se x=√36+√81+32 , então é correto afirmar que

A. x=15 .

B. x=3√13+6 .

C. x=3√13+9 .

D. x=24 .

E. x=120 .

16. Em dezembro de 2011 José tinha R$ 1903,00 e resolveu investir este dinheiro em uma aplicação. Esta aplicação 

fez seu capital aumentar 
3
11 . Assim, é correto afirmar que este aumento foi de

A. R$ 173,00.

B. R$ 190,30.

C. R$ 519,00.

D. R$ 550,60.

E. R$ 579,90.

concursos.com.br
 pciconcursos.com.br
 concursos.com.br




17. Uma cooperativa fez uma análise com seus 1.000 associados para saber quais produtos eles cultivam e obteve os  
dados do quadro abaixo. Com base nas informações do quadro é correto afirmar que

Único(s) produto(s) 
cultivado(s) pelo 

agricultor

Quantidade de 
agricultores

Soja 300

Milho 100

Feijão 150

Soja e milho 250

Soja e feijão 50

Milho e feijão 100

Soja, milho e feijão 50

A. 30% dos agricultores produzem somente soja.

B. 40% dos agricultores produzem somente milho.

C. 50% dos agricultores produzem somente soja e feijão.

D. 55% dos agricultores produzem soja ou milho.

E. 65% dos agricultores produzem somente soja.

18. Considere uma sala em formato retangular cujo comprimento mede 4 vezes a largura e seu perímetro é 32  
metros. Assim, é correto afirmar que as dimensões da sala são (em metros)  

A. 3 e 12.

B. 3,2 e 12,8.

C. 3,4 e 13,6.

D. 3,6 e 14,4.

E. 8 e 8.

19. Paulo comprou algumas unidades de um determinado produto. Sabe-se que cada unidade custou R$ 0,95 e que  
ele gastou R$ 12,35. Assim, é correto afirmar que a quantidade de unidades que Paulo comprou foi 

A. 9.

B. 10.

C. 11.

D. 12.

E. 13.

20. A expressão f (x)=7 x+20  representa o valor que uma determinada empresa de telefonia paga, f (x) , à um de 
seus funcionários em função das horas, x , que ele trabalha. Assim, é correto afirmar que se o funcionário trabalhar  
6 horas ele receberá 

A. R$ 20,00.

B. R$ 26,00.

C. R$ 27,00.

D. R$ 57,00.

E. R$ 62,00.
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CONHECIMENTOS GERAIS
21. A LEI Nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 Lei dos Crimes Ambientais,  dispõe sobre as sanções penais e  
administrativas  derivadas  de  condutas  e  atividades  lesivas  ao  meio  ambiente.   Constituem crimes  ambientais, 
EXCETO,
A. destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la 

com infringência das normas de proteção.
B. causar poluição de qualquer natureza em níveis tais  que resultem ou possam resultar em danos à saúde  

humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora.
C. o abate de animal, mesmo quando realizado em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de  

sua família.
D. exportar  para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em bruto,  sem a autorização da autoridade  

ambiental competente.
E. matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a  

devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

22. Analise o trecho a seguir: 

“Nestes  rios  se  confundem  nações,
num  abraço  de  mútuo  fervor;
somos  porto  de  mil  corações,
Foz de eterno, ameríndio vigor!”

A passagem faz menção ao hino de Foz do Iguaçu o qual faz referência aos dois principais rios que circundam o 
referido município. Assinale a alternativa correta.
A. Paraná e Ivaí.
B. Iguaçu e Tibagi.
C. Paranapanema e Itararé.
D. Paraná e Iguaçu.
E. Piquiri e Paranapanema.

23. A respeito da Proposta de Emenda à Constituição - PEC 37/2011 assinale a opção INCORRETA.
A. A PEC 37 tem sido alvo dos protestos de manifestantes em várias cidades do país que pedem a rejeição da  

matéria.
B. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 37/2011 pretende retirar poderes investigatórios do Ministério  

Público e estabelecer a exclusividade da investigação para a Polícia Civil e Federal.
C. Se a PEC for aprovada, o Ministério Público ficará impedido de investigar fraudes e abusos das autoridades, 

dependendo da ação da polícia.
D. A PEC 37 restringe o poder de investigação do Ministério Público.
E. A PEC 37 permitirá que o Ministério Público investigue exclusivamente crimes contra a vida.

24. Leia o trecho a seguir:

“Em dezembro  de  2010  um jovem,  desempregado,  ateu  fogo  no  próprio  corpo como  manifestação  contra  as  
condições de vida um país.  Ele não sabia, mas o ato desesperado, que terminou com a própria morte, seria o  
pontapé inicial do que viria a ser chamado mais tarde de Primavera Árabe”.

http://www.terra.com.br/noticias/infograficos/protestos-mundo-arabe/

Tal movimento diz respeito prioritariamente a três países que enfrentaram uma onda de protestos e de reivindicações 
pró-democracia. Assinale a alternativa correta.
A. Tunísia, Egito e Líbia.
B. Grécia, Inglaterra e México.
C. África do Sul, Rússia e Japão.
D. Portugal, Iraque e Estados Unidos.
E. Etiópia, Afeganistão e Israel.
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25. Comemora-se na data de 10 de junho o aniversário do município de Foz do Iguaçu. Assinale a alternativa correta 
a qual corresponde com a data de fundação do referido município. 
A. 1924.
B. 1914.
C. 1916.
D. 1910.
E. 1912.

26. Em que ano se deu a Emancipação Política Administrativa do Estado do Paraná. Assinale a alternativa correta.
A. 1853.
B. 1888.
C. 1894.
D. 1887.
E. 1845.

27. No que concerne a história dos povos indígenas e sua presença no Paraná, assinale a alternativa que corresponde  
às três principais etnias que existem atualmente no estado.
A. Kaigang, Makuxí, Terena.
B. Xetá, Yanomami, Pataxó.
C. Tikúna, Tenetehara, Guarani.
D. Guarani, Kaingang e Xetá.
E. Pataxó, Xavante, Yanomami.

28.  Assinale a alternativa que corresponde ao nome do primeiro prefeito de Foz do Iguaçu.
A.  Júlio Werner Hackadt.
B.  Emílio Correia de Oliveira.
C. Jorge Schimmelpfeng.
D. Clóvis Cunha Viana.
E. Ozires Santos.

29. A Lei nº 2.394, de 28/05/2001 dispõe sobre a forma e a apresentação dos símbolos do município de Foz do  
Iguaçu. Considerando que a bandeira é um dos importantes símbolos do município, assinale a alternativa correta que 
descreve a bandeira do referido município.
A. Oitavada  de  azul  marinho,  forma  as  oitavas  figuras  geométricas,  constituídas  por  oito  faixas  brancas 

dispostas no sentido horizontal, em banda e em barra, que partem de um retângulo branco central, onde é 
aplicado o brasão.

B. Sextavada de verde,  forma as seis figuras geométricas,  constituídas por seis faixas brancas dispostas no  
sentido horizontal, em banda e em barra, que partem de um retângulo branco central, onde é aplicado o 
brasão.

C. Listrada de azul e verde, forma as figuras geométricas, constituídas por faixas brancas dispostas no sentido 
horizontal, em banda e em barra, que partem de um retângulo branco central, onde é aplicado o brasão.

D. Oitavada de verde, forma as oitavas figuras geométricas, constituídas por oito faixas brancas dispostas no  
sentido horizontal, em banda e em barra, que partem de um retângulo branco central, onde é aplicado o 
brasão.

E. Oitavada de azul e verde, forma as duas figuras geométricas, constituídas por duas faixas azuis dispostas no 
sentido horizontal, em banda e em barra, que partem de um retângulo branco central, onde é aplicado o 
brasão.
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30. Acerca do que dispõe a Lei Nº 11.124 de 16 de junho de 2005, Sistema Nacional de Habitação de Interesse 
Social – SNHIS. Assinale a alternativa INCORRETA.
A.  O objetivo do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS, é centralizar e gerenciar recursos 

orçamentários para os programas estruturados no âmbito do SNHIS, destinados a implementar políticas 
habitacionais direcionadas à população de menor renda.

B.  O acesso à moradia deve ser assegurado aos beneficiários do SNHIS, de forma articulada entre as 8 (oito) 
esferas de Governo, garantindo o atendimento prioritário às famílias de menor renda e adotando políticas de 
subsídios implementadas com recursos do FNHIS.

C. A atuação do SNHIS deve observar função social da propriedade urbana visando a garantir atuação 
direcionada a coibir a especulação imobiliária e permitir o acesso à terra urbana e ao pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e da propriedade;

D. À Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente operador do FNHIS, compete atuar como instituição 
depositária dos recursos do FNHIS.

E. Os recursos do FNHIS serão aplicados de forma descentralizada, por intermédio dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios.

31. O Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV foi instituído no governo de
A. Fernando Collor de Mello.
B. Fernando Henrique Cardoso.
C. Luiz Inácio Lula da Silva.
D. Dilma Vana Rousseff.
E. Itamar Augusto Cautiero Franco.

32. O Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV está vinculado ao
A. Ministério das Cidades.
B. Ministério da Educação.
C. Ministério da Fazenda.
D. Ministério do Meio Ambiente.
E. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

33. O instrumento de planejamento estratégico do desenvolvimento e expansão urbana utilizada pelo município de 
Foz do Iguaçu e de referência obrigatória dos agentes públicos e privados que atuam na produção e gestão da 
cidade aplicado em toda extensão territorial do município é o
A. Estatuto do Programa Nacional de Habitação.
B. Plano de Diretrizes Orçamentárias do Município de Foz do Iguaçu.
C. Plano de Governo de cada prefeito eleito.
D. Plano Diretor Municipal de Foz do Iguaçu.
E. Estatuto do FOZHABITA.

34.  A função social  da  cidade de Foz do Iguaçu compreende o pleno exercício de todos ao direito  à cidade,  
entendido como direito a terra, aos meios de subsistência, ao trabalho, à saúde, à educação, à cultura, à moradia  
digna, à proteção social, à segurança, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao saneamento, ao transporte 
público, ao lazer, à informação, a infraestrutura urbana e aos demais direitos assegurados pela legislação vigente.  
Com relação a este artigo 4º da Lei Complementar nº 115, de 09 de outubro de 2006 do município de Foz do  
Iguaçu, acerca da função social da cidade, será garantido pelo (a):

I. Controle público sobre o uso e ocupação do espaço da cidade.
II. Prevalência do interesse individual sobre o coletivo.
III. Integração das políticas públicas de desenvolvimento urbano e rural.
IV. Controle exclusivamente pelo setor privado sobre o uso e ocupação do espaço da cidade.

Estão corretos os itens
A. II e IV.
B. I e III.
C. I e IV.
D. II e III.
E. Todos os itens.
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35. De acordo com o dispositivo da Lei Federal nº 11.977, de 7 de julho de 2009, em seu artigo 73, são assegurados 
no Programa Minha Casa, Minha Vida – PMVMV:

I. Condições de acessibilidade a todas as áreas públicas e de uso comum.
II. disponibilidade de unidades adaptáveis ao uso por pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida e  
idosa, de acordo com a demanda.
III. condições de sustentabilidade das construções.
IV. uso de novas tecnologias construtivas.
V. a construção de unidades habitacionais sem a adaptação aos portadores aos portadores de necessidades  
especiais.

A quantidade de itens certos é igual a
A. nenhum item.
B. um item.
C. dois itens.
D. três itens.
E. quatro itens.

36.  O órgão que estabeleceu critérios  e diretrizes  para  o licenciamento ambiental  de  novos empreendimentos  
destinados à construção de habitações de Interesse Social foi o
A. Conselho Nacional de Educação.
B. Conselho Nacional de Habitação.
C. Conselho Nacional de Meio Ambiente.
D. Conselho Nacional do Ministério Público.
E. Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

37. A função principal do licenciamento ambiental é
A. evitar risco e danos ao ser humano e ao meio ambiente sobre as bases do princípio da precaução.
B. realocar unidades habitacionais em áreas de preservação ambiental.
C. regularizar as situações de litígios de moradias sociais.
D. implantar o sistema de abastecimento de água potável.
E. combater a erosão do solo urbano.

38.  A prestação  de  serviços  públicos  relativos  à  habitação  popular  e  programas  de  desfavelamento  e  outros 
programas  habitacionais  voltados  à  população  de  baixa  renda  à  população  de  Foz  do  Iguaçu,  observando  o 
planejamento urbano municipal é planejada, coordenada e executada pelo(a)
A. Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Foz do Iguaçu.
B. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano de Foz do Iguaçu.
C. Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu.
D. Secretaria Municipal de Assistência Social de Foz do Iguaçu.
E. Secretaria Municipal de Obras de Foz do Iguaçu.

39. De acordo com a Lei que regulamenta o Zoneamento da área do Perímetro Urbano do município de Foz do 
Iguaçu, disciplinando o Uso e Ocupação do Solo, assinale a afirmativa INCORRETA.
A. Sobreloja é o pavimento situado abaixo do pavimento térreo e de uso exclusivo do mesmo.
B. Habitação é a construção destinada à moradia.
C. Lote é a parcela de terra bem delimitada, transcrita, inscrita no cartório de Registro de Imóveis.
D. Garagem é o estacionamento fechado e coberto para um ou mais veículos.
E. Estacionamento é o espaço reservado para a vaga de um ou mais veículos, com acesso a logradouros.
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40. Sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, é correto afirmar que
A. o beneficiário deve ser exclusivamente o homem chefe de família e com filhos menores de idade.
B. não crédito para aquisição de móveis e eletrodomésticos.
C. compreendem dois  subprogramas:  Programa  Nacional  de  Habitação  Urbana  e  Programa  Nacional  de 

Habitação Rural.
D. o beneficiário contemplado com moradia não paga nenhuma taxa ou valor de mensalidade pelo uso da 

residência.
E. para a construção de unidades habitacionais não há necessidade de licença ambiental.

concursos.com.br
 pciconcursos.com.br
 concursos.com.br



	Festas dos 99 anos de Foz do Iguaçu abrem a contagem para o centenário



