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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSARA 
 

CARGO: FISCAL DE OBRAS, POSTURAS E URBANISMO 
EDITAL Nº 001/2017 

DATA: 05/03/2017 - PERÍODO: MANHÃ 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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PALHAÇO DE JALECO 
 

Jaqueline Li, Revista Sorria. Disponível em: 

www.revistasorria.com.br/edição/palhaços-de-jaleco.htp. 

  
A platéia se estivesse na arquibancada, 

bateria palmas: Começa! Começa! O palhaço se 
estivesse no picadeiro, entraria girando em 
cambalhota. Só que o cenário é um hospital. Por 
isso, primeiro é o bico do sapato do doutor que 
aparece no quarto. Assim que os pequenos pacientes 
avistam a figura simpática e misteriosa, seus olhos 
brilham de curiosidade. Alguns sorriem de graça. 
Outros escutam a pílula de alegria do médico de 
nariz vermelho com desconfiança. Só no ano 
passado, os 50 palhaços da ONG Doutores da 
Alegria, fizeram 82 mil visitas assim. Um deles é o 
paulista Marcio Douglas, de 36 anos, mais 
conhecidos com Dr. Mané Pereira. Na trupe há sete 
anos, ele conta que entrou na medicina por meio de 
um concurso. “Juntei dois rótulos de margarina, 
escrevi uma carta e fui sorteado”, brinca. Ainda com 
a fantasia, mas falando sério, Marcio revela como é 
o trabalho desses doutores, especialistas em 
besteirologia. 

 
Que especialidade é essa? 
Marcio – Besteriologia é a ciência do 

palhaço-médico. É a adequação da linguagem do 
palhaço ao hospital, uma paródia do ramo científico. 
Brincadeira e alegria ajudam a entender o mundo, 
por isso são fundamentais. Criatividade e improviso 
são instrumentos do besteirólogo.  
 
01 - A ideia principal do texto é? 
a) falar sobre a platéia na arquibancada.  
b) mostrar o trabalho dos Doutores da Alegria. 
c) falar somente sobre o trabalho do Dr. Mané 
Pereira. 
d) explicar o que é besteriologia. 
 
02 - “Só que o cenário é um hospital. Por isso, 
primeiro é o bico do sapato do doutor que 
aparece no quarto”. Podemos afirmar que a 
locução grifada é: 
a) conectivo coesivo.  
b) predicado verbal. 
c) conectivo disfuncional. 
d) é um pronome. 
 
03 - Assinale a alternativa, na qual os termos 
sublinhados na oração abaixo, classificam-se 
morfologicamente seguindo a ordem da exposição 
na oração: 

“Um deles é o paulista Marcio Douglas, de 36 
anos, mais conhecido com Dr. Mané Pereira”. 
a) numeral, adjetivo, verbo, substantivo. 
b) verbo, adjetivo, numeral, substantivo. 
c) numeral, substantivo, verbo, adjetivo. 
d) numeral, verbo, adjetivo, substantivo. 
 
04 - Na oração a seguir entre aspas, “Por isso, 
primeiro é o bico do sapato do doutor que 
aparece no quarto” (linhas 2-3). 
A palavra grifada poderia estar na frase a seguir, 
porém com o significado distinto: “O bico do pato 
é pequeno”. O uso da mesma palavra com sentido 
diferente é possível porque “bico” se trata de: 
a) antônimo.  
b) homônimo. 
c) parônimo. 
d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
05 - A palavra “simpática” recebeu acentuação 
gráfica, obedecendo à norma culta. Assinale a 
alternativa, em que todas as palavras obedecem a 
mesma regra de acentuação da palavra 
“simpática”: 
a) gráfico - júri - límpido. 
b) acústica - você - gráfico. 
c) límpido - sólido - amável. 
d) sólido - límpido - romântico.  
 
06 - Na oração, “Ainda com a fantasia, mas 
falando sério, Marcio revela como é o trabalho 
desses doutores, especialistas em besteirologia”. A 
conjunção grifada na oração acima poderia ser 
substituída sem que se perca o sentido da oração. 
Assinale a alternativa que apresente outra 
conjunção viável para a troca: 
a) porém. 
b) portanto. 
c) ou. 
d) nem. 
 
07 - A empresa que imprime as provas para esse 
concurso utiliza 5 impressoras que funcionando 
8h por dia conseguem imprimir todo o material 
em 4 dias. Se ao final do segundo dia de trabalho 
três das impressoras pararam de funcionar, 
quantos dias as demais impressoras gastarão 
para terminar o serviço? 
a) 5 dias. 
b) 6 dias. 
c) 8 dias. 
d) 10 dias. 
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08 - O paralelepípedo abaixo tem medidas AD = 
5cm; AB = 7cm e AE = 3cm. Se ele for cortado 
por dois planos, um que passa pelos pontos A, E e 
C e outro que passa pelos pontos D, F e G, qual 
será o volume do pedaço que contém o ponto B? 
a) 105cm3. 
b) 52,5cm3. 
c) 35cm3. 
d) 26,25cm3. 
 
 
 
 
 
 
 
09 - A área de um quadrado é igual ao seu lado 
mais 12. Qual é o tamanho de seu lado? 
a) 3. 
b) 4. 
c) 7. 
d) 12. 
 
10 - Um triângulo retângulo tem hipotenusa igual 
a 12cm e um de seus ângulos agudos tem cos α = 
0,6. Qual é a medida de seus dois catetos? 
a) 0,6cm e 0,8cm. 
b) 3cm e 4cm. 
c) 6cm e 8cm. 
d) 7,2cm e 9,6cm. 
 
11 - De acordo com a Agência de Notícias do 
Paraná, o Estado investiu 9 bilhões e 860 milhões 
de reais em educação no ano passado, 15,3% 
mais do que os 8 bilhões e 550 milhões de reais 
aplicados em 2.015. Com isso, o Estado foi o: 
a) 1º do Brasil em volume de recursos destinados 
para a área. 
b) 2º maior do Brasil em volume de recursos 
destinados para a área. 
c) 3º maior do Brasil em volume de recursos 
destinados para a área. 
d) 4º maior do Brasil em volume de recursos 
destinados para a área. 
 
12 - Deputado Federal pelo Paraná que foi 
nomeado por Michel Temer para ocupar a vaga 
de Alexandre de Moraes no Ministério da 
Justiça: 
a) Alex Canziani. 
b) João Arruda. 
c) Luciano Ducci. 
d) Osmar Serraglio. 
 

13 - O número de desempregados no Brasil 
chegou a 12,9 milhões em janeiro deste ano. Estes 
números foram apurados e apresentados por que 
órgão abaixo? 
a) Central Única dos Trabalhadores. 
b) Fundação Getúlio Vargas. 
c) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
d) Ministério do Trabalho e Emprego. 
 
14 - Os empresários ingleses que chegaram a São 
Paulo em meados da década de 1.920 e 
adquiriram terras no norte do Estado do Paraná 
(onde atualmente se localiza o Município de 
Jussara) tinham a intenção de implantar qual 
cultura agrícola nesta região? 
a) Algodão. 
b) Cana-de-açúcar. 
c) Milho. 
d) Soja. 
 
15 - Segundo o Código de Posturas do Município 
de Jussara, a fiscalização sanitária abrange os 
itens, entre outros, que se apresentam nas 
alternativas a seguir, EXCETO: 
a) Limpeza das vias tangentes. 
b) Limpeza das habitações particulares. 
c) Limpeza das habitações coletivas.  
d) Limpeza de cocheiras e pocilgas. 
 
16 - Segundo o Código de Posturas do Município 
de Jussara,  a autorização de funcionamento de 
teatros, cinemas, circos, salas de espetáculos e 
ginásios de esportes não poderá ser por prazo: 
a) Inferior a 1 (um) ano. 
b) Superior a 1 (um) ano. 
c) Inferior a 2 (dois) anos. 
d) Superior a 2 (dois) anos. 
 
17 - Segundo a Lei Municipal nº 1289/2011, que 
dispõe sobre o zoneamento de uso e ocupação do 
solo do Município de Jussara, as áreas 
direcionadas preferencialmente à implantação de 
atividades de produção econômica de impacto 
ambiental e antrópico controlado, que impliquem 
em concentração de pessoas ou veículos, 
respeitando a qualidade de vida da população 
recebem o nome de: 
a) Zona de Comércio e Serviços 1 - ZCS1. 
b) Zona de Comércio e Serviços 2 - ZCS2. 
c) Zona de Comércio e Serviços 3 - ZCS3. 
d) Zona de Capital e Serviços 3 - ZCS3. 
 
 



4 

 

18 - Segundo a Lei Municipal nº 1289/2011, que 
dispõe sobre o zoneamento de uso e ocupação do 
solo do Município de Jussara, a relação entre a 
área descoberta e permeável do terreno, dotada 
de vegetação que contribua para o equilíbrio 
climático e propicie alívio para o sistema público 
de drenagem urbana, e sua área total é chamada 
de: 
a) Relação espacial. 
b) Coeficiente de vazão. 
c) Coeficiente de percolação. 
d) Taxa de permeabilização. 
 
19 - Segundo a Lei nº 6938/1981 que dispõe sobre 
a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 
mecanismos de formulação e aplicação, os 
objetivos da política nacional do meio ambiente 
são os apresentados, entre outros, nas 
alternativas a seguir, EXCETO: 
a) Compatibilização do desenvolvimento 
econômico-social com a preservação da qualidade 
do meio ambiente e do equilíbrio ecológico.  
b) Definição de áreas prioritárias de ação 
governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio 
ecológico, atendendo aos interesses da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 
Municípios.  
c) Estabelecimento de critérios e padrões de 
qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e 
manejo de recursos ambientais.  
d) Difusão de agrotecnologias de manejo do meio 
ambiente, sobretudo concernentes à fixação de 
tecnologias toxicológicas em ambientes aquáticos de 
randomização de espécies. 
 
20 - Segundo a Lei nº 9605/1998 que dispõe sobre 
as sanções penais e administrativas derivadas de 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, 
pescar em período no qual a pesca seja proibida 
ou em lugares interditados por órgão competente 
conduz a uma pena de: 
a) Detenção de um ano a três anos ou multa, ou 
ambas as penas cumulativamente. 
b) Detenção de dois a três anos. 
c) Detenção de dois a cinco anos. 
d) Detenção de cinco anos ou multa, ou ambas as 
penas cumulativamente. 
 
21 - Segundo a Lei nº 1216/2011, que dispõe sobre 
o Código de Obras do Município de Jussara, a 
Prefeitura poderá fornecer projeto de edificação 
de interesse social unifamiliar, construída em lote 
cujo proprietário não possua outro imóvel no 
Município, dentro de padrões previamente 

estabelecidos, com responsabilidade técnica de 
profissional da Prefeitura ou por ela designado 
ou através de convênios firmados, com área de 
até: 
a) 70 m² (setenta metros quadrados). 
b) 75 m² (setenta e cinco metros quadrados). 
c) 80 m² (oitenta metros quadrados). 
d) 85 m² (oitenta e cinco metros quadrados). 
 
22 - Segundo a Lei nº 1216/2011, que dispõe sobre 
o Código de Obras do Município de Jussara, 
estão isentas de Alvará de Construção as obras 
apresentadas nas alternativas a seguir, 
EXCETO:  
a) Limpeza ou pintura interna e externa de edifícios, 
que não exija a instalação de tapumes, andaimes ou 
telas de proteção.  
b) Conserto nos passeios dos logradouros públicos 
em geral.  
c) Construção de muros divisórios laterais e de 
fundos com até 6m (seis metros) de altura.  
d) Construção de abrigos provisórios para operários 
ou depósitos de materiais, no decurso de obras 
definidas já licenciadas.  
 
23 - Segundo a Lei nº 1216/2011, que dispõe sobre 
o Código de Obras do Município de Jussara, 
tapumes e andaimes não poderão ocupar mais do 
que a metade da largura do passeio sendo que, no 
mínimo, 1,20m (um metro e vinte centímetros) 
serão mantidos livres para o fluxo de pedestres e 
deverão ter, no mínimo:  
a) 1,50 m (um metro e meio) de altura.  
b) 2,00 m (dois metros) de altura.  
c) 2,20 m (dois metros e vinte centímetros) de altura.  
d) 2,50 m (dois metros e meio) de altura.  
 
24 - A área total, em centímetros quadrados, da 
região hachurada da figura a seguir está 
apresentada na alternativa: 

7 
cm

6 cm

2 cm

4 
cm

3 
cm

 
a) 47 cm2. 
b) 53 cm2. 
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c) 59 cm2. 
d) 68 cm2. 
 
25 - Assinale a alternativa que apresenta os três 
itens para os quais, conjuntamente e 
obrigatoriamente, uma folha para Desenho 
Técnico deve ter espaço: 
a) Desenho, texto e legenda. 
b) Desenho, fotografia e símbolos. 
c) Figura, fachada e cortes. 
d) Figura, desenhos e símbolos. 
 
26 - Tratando-se de Segurança do Trabalho, o 
Equipamento de Proteção Individual (EPI), de 
fabricação nacional ou importado, só poderá ser 
posto à venda ou utilizado com a indicação do 
________________, expedido pelo órgão nacional 
competente em matéria de segurança e saúde no 
trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. 
Assinale a alternativa que contem o termo que 
completa corretamente o enunciado da questão 
no espaço sublinhado: 
a) Controle de Avisos ao Trabalhador (CAT). 
b) Certificado de Aprovação (CA). 
c) Manual da CIPA. 
d) Selo de expedição portuária. 
 
27 - Cabe ao empregado quanto ao Equipamento 
de Proteção Individual (EPI) as 
responsabilidades apresentadas, entre outras, nas 
alternativas a seguir, EXCETO: 
a) Utilizá-lo apenas para a finalidade a que se 
destina. 
b) Responsabilizar-se pela guarda e conservação. 
c) Comprar e substituí-lo sempre que houver 
qualquer alteração que o torne impróprio para uso. 
d) Cumprir as determinações do empregador sobre o 
uso adequado. 
 
28 - Em Mecânica dos Solos a definição a seguir: 
“Capacidade que tem o solo de permitir o 

escoamento de água através de seus vazios.”, se 
refere a (assinale a alternativa correta): 
a) Percolação.  
b) Empolamento.  
c) Adensamento.  
d) Permeabilidade.  
 
29 - A variação de volume dos solos por efeito de 
compressão é influenciada pelos fatores 
apresentados nas alternativas a seguir, 
EXCETO: 
a) Granulometria.  
b) Textura. 

c) Grau de saturação.  
d) Tempo de ação da carga de compressão. 
 
30 - É um hardware de armazenamento 
randômico e volátil de memória dos 
computadores que armazena dados de programas 
em execução, enquanto o computador está ligado, 
e seu nome está apresentado na alternativa: 
a) Modem.  
b) CPU. 
c) Placa de rede.  
d) Memória RAM. 
 
 
 


