
PREFEITURA DE JANDAIA DO SUL
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DATA DA PROVA: 08/12/2019

CARGO:
FISCAL DE OBRA

(NÍVEL MÉDIO)
Língua Portuguesa: 01 a 10;  Matemática: 11 a 15; 

Conhecimentos Gerais: 16 a 20; Conhecimentos Específicos: 21 a 30. 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
Analise o trecho a seguir, extraído do romance A 
Morte e a Morte de Quincas Berro D’Água, de Jorge 
Amado, para responder às próximas questões.

“E memória de morto, como se sabe, é coisa sagrada, 
não é para estar na boca pouco limpa de cachaceiros, 
jogadores e contrabandistas de maconha. Nem 
para servir de rima pobre a cantadores populares. 
Quando um homem morre, ele se reintegra em sua 
respeitabilidade a mais autêntica, mesmo tendo 
cometido loucuras em sua vida. A morte apaga, com 
sua mão de ausência, as manchas do passado e a 
memória do morto fulge como diamante”. 
(Trecho com adaptações)

01. Analise as seguintes opções e marque a que 
contém uma interpretação correta sobre o sentido do 
texto.

a) O significado da morte dos homens é bem diferente 
do da morte das mulheres.
b) Os erros cometidos por uma pessoa se tornam 
mais evidentes quando ela morre.
c) Em geral, o indivíduo deixa de ser respeitado a 
partir do momento em que morre.
d) A morte tem o poder de transformar a forma como 
as pessoas serão lembradas.
_________________________________________
02. Segundo o contexto apresentado nesse 
trecho, a expressão “memória de morto”, que 
aparece logo no início do texto, se refere à:

a) lembrança que as pessoas têm do falecido.
b) falta de memória típica de pessoas já idosas.
c) capacidade dos mortos de se lembrarem de sua 
vida.
d) forma como as pessoas se lembram de que, um 
dia, irão morrer.
_________________________________________
03. Analise as alternativas a seguir e marque 
a que indica APENAS adjetivos que aparecem no 
texto.

a) morto - boca - rima - homem
b) sagrada - limpa - pobre - populares
c) memória - coisa - cantadores - vida
d) diamante - memória - passado - ausência
_________________________________________
04. Em relação à fonologia da palavra 
“respeitabilidade”, marque a opção INCORRETA.

a) É composta por sete sílabas.
b) Trata-se de uma proparoxítona.
c) A sua sílaba tônica é a penúltima.
d) É um exemplo de polissílabo.

05. O texto se conclui com a afirmação de que “a 
memória do morto fulge como diamante”. Assinale a 
alternativa que apresenta um significado possível do 
verbo “fulgir”.

a) Brilhar.
b) Escapar.
c) Escurecer.
d) Desaparecer.
_________________________________________
Leia o relato a seguir, escrito por Clarice Lispector, 
para responder às próximas questões.

“Quem nunca roubou não vai me entender. Eu, 
em pequena, roubava pitangas. Havia uma igreja 
presbiteriana perto de casa, rodeada por uma sebe 
verde, alta e tão densa que impossibilitava a visão 
da igreja. A sebe era de pitangueira. Mas pitangas 
são frutas que se escondem: eu não via nenhuma. 
Então, olhando antes para os lados para ver se 
ninguém vinha, eu metia a mão por entre as grades, 
mergulhava-a dentro da sebe e começava a apalpar 
até meus dedos sentirem o úmido da frutinha. Muitas 
vezes na minha pressa, eu esmagava uma pitanga 
madura demais com os dedos que ficavam como 
ensanguentados. Nunca ninguém soube. Não me 
arrependo: ladrão de pitangas tem cem anos de 
perdão”. 
(Com adaptações)

06. Em relação à interpretação do texto, pode-se 
afirmar que:

a) trata-se de um relato autobiográfico, de teor 
confessional.
b) está estruturado em forma poética e com temática 
ficcional.
c) se compõe de uma reflexão íntima, carregada de 
culpa e lamentação.
d) a autora parte do seu passado para denunciar o 
comportamento de outros.
_________________________________________
07. No trecho “Eu, em pequena, roubava 
pitangas”, a expressão “em pequena” diz respeito:

a) a pequenos delitos.
b) ao tamanho das frutas.
c) à infância da escritora.
d) à dimensão do vilarejo.
_________________________________________
08. Segundo a autora do texto, a igreja a que ela 
se refere estava “rodeada por uma sebe”. Examine 
as opções a seguir e marque a que contém uma 
explicação CORRETA sobre o significado da palavra 
“sebe”.

a) Cerca feita com arbustos.
b) Medida de território rural.
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c) Qualquer propriedade imóvel.
d) Maciço de alvenaria que separa um espaço.
_________________________________________
09. Na parte final do texto, a autora afirma que 
“Nunca ninguém soube. Não me arrependo”. Em 
relação a essas duas orações, respectivamente, 
marque a alternativa INCORRETA.

a) A segunda oração não possui sujeito.
b) O sujeito da segunda oração está oculto.
c) O sujeito da primeira oração é “ninguém”.
d) Ambas são formadas por sujeitos simples.
_________________________________________
10. O texto se conclui com a afirmação de que 
“ladrão de pitangas tem cem anos de perdão”. 
Marque a opção que indica o recurso linguístico 
utilizado pela autora nesse trecho.

a) Alusão, pois faz referência ao provérbio popular, 
segundo o qual “ladrão que rouba  ladrão tem cem 
anos de perdão”.
b) Antítese, pois independentemente do tamanho do 
furto, há um paradoxo em não ter sido aplicada a 
devida justiça nesse caso.
c) Cacofonia, no intuito de dar ênfase aos sons e 
sensações presentes em toda a sua narrativa.
d) Prosopopeia, como é típico dos textos 
autobiográficos, em que se percebe nitidamente a 
humanização do próprio autor.
_________________________________________
QUESTÕES 11 A 15 - MATEMÁTICA

11. Assinale a alternativa que apresenta 
CORRETAMENTE uma diferença entre progressões 
aritméticas e progressões geométricas.

a) Uma progressão aritmética é composta por um 
termo inicial e um fator que é multiplicado várias 
vezes a este termo inicial, já em uma progressão 
geométrica, esse fator é somado várias vezes ao 
termo inicial.
b) Uma progressão aritmética não tem fim, já uma 
progressão geométrica sempre converge a um valor.
c) Em uma progressão aritmética, os elementos são 
formados a partir de somas de um fator, já em uma 
progressão geométrica, os elementos são formados 
a partir de multiplicações de um fator.
d)A principal diferença entre uma progressão 
aritmética e geométrica é que a primeira possui 
termo inicial, e a segunda não.
_________________________________________
12. Aplicativos de entrega de refeições estão 
cada vez mais populares entre os brasileiros. A 
quantidade de entregadores influencia diretamente 
na quantidade de entregas a serem feitas, visto que 
a dinâmica do aplicativo permite que um mesmo 
entregador trabalhe para diversos restaurantes. 
Considerando que um entregador realiza uma 
entrega, em média, em 20 minutos, quantos  

entregadores são necessários para realizar 15 
entregas em uma hora?

a) 4 entregadores.
b) 5 entregadores.
c) 6 entregadores.
d) 8 entregadores.
_________________________________________
13. Qual a área aproximada de um triângulo 
equilátero de lados com comprimento de 7 cm? 
Considere √3=1,7.

a)14cm².
b)18cm².
c)21cm².
d)42cm².
_________________________________________
14. Em um lançamento de moedas para decidir 
quem começa com a posse de bola em um jogo de 
futebol, o capitão de um time sempre escolhe coroa. 
Considerando que quem escolhe o lado virado para 
cima da moeda começa com a posse de bola, qual 
a probabilidade aproximada desse time conseguir 
começar com a posse de bola em 5 jogos seguidos?

a)3%.
b)5%.
c)12,5%.
d)50%.
_______________________________________
15. Assinale a alternativa com a solução da 
equação a seguir:

_________________________________________
QUESTÕES 16 A 20 - CONHECIMENTOS GERAIS

16. Leia a matéria jornalística a seguir, a respeito 
de uma personalidade da atualidade, e marque a 
opção que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“Desde que se tornou protagonista do combate às 
mudanças climáticas, a ativista sueca __________, 
de 16 anos, vem dividindo opiniões. Ela “viralizou” 
na Internet após fazer um discurso carregado 
de emoção um dia antes da cúpula climática da 
Organização das Nações Unidas. De fato, as redes 
sociais exalam admiração, mas também rechaçam 
a ativista. Uma das principais figuras a zombar dela 
foi o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump”. 
(BBC Brasil, 27/09/2019, com adaptações).
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a) Angela Davis
b) Emma Watson
c) Greta Thunberg
d) Malala Yousafzai
_________________________________________
17. Em abril deste ano, o Presidente da 
República, Jair Bolsonaro, procedeu à demissão 
do então Ministro da Educação, Ricardo Vélez 
Rodríguez. Atualmente, ocupa o cargo de Ministro 
da Educação o professor e economista:

a) Paulo Guedes.
b) Marcos Pontes.
c) Olavo de Carvalho.
d) Abraham Weintraub.
_________________________________________
18. Considere a seguinte crítica sobre uma 
recente produção cinematográfica norte-americana 
e marque a opção que indica o título do filme a que 
se refere.

“Embora seja considerado um grande candidato 
ao Oscar do ano que vem, o filme se vê também 
envolvido em uma polêmica associada à dura 
realidade dos massacres com armas de fogo nos 
Estados Unidos. Desde a sua primeira exibição, a 
história da transformação de Arthur Fleck no icônico 
vilão foi alvo de críticas por possivelmente incitar 
atos de violência. Afinal, há quem veja na revolução 
criada na trama pelo personagem de Joaquin 
Phoenix um potencial apoio a atos criminosos que já 
acontecem com frequência no mundo real”. 
(Portal Omelete, 04/10/2019, com adaptações)

a) Drácula.
b) Coringa.
c) Darth Vader.
d) Terminator.
_________________________________________
19. Com base no texto da Lei Orgânica do 
Município de Jandaia do Sul, marque a alternativa 
que NÃO indica um dos símbolos do município.

a) Hino.
b) Brasão.
c) Prefeito.
d) Bandeira.
_________________________________________
20. Em relação ao nome dado ao Município de 
Jandaia do Sul, assinale a alternativa INCORRETA.

a) O topônimo provém do nome “jandaia”, ave 
existente na região.
b) Foi uma homenagem aos indígenas jandaias, que 
habitavam o local.
c) A ave de onde provém o topônimo é também 
chamada de periquito do papo-amarelo.
d) O acréscimo de “do Sul” ocorreu por já existir um 
município de Jandaia no estado de Goiás.

_________________________________________
QUESTÕES 21 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

21. Assinale a alternativa INCORRETA, com 
base no Código de Fiscalização e Posturas do 
Município de Jandaia do Sul.

a) As autoridades incumbidas da fiscalização 
ou inspeção para fins de controle da poluição 
ambiental terão livre acesso, a qualquer dia e hora, 
às propriedades rurais e aos estabelecimentos 
industriais, comerciais e de serviços, particulares ou 
públicos, capazes de poluir o meio ambiente.
b) O alvará de funcionamento de quitandas, 
açougues, peixarias, hotéis, pensões, restaurantes, 
pizzarias, lanchonetes, bares, cafés, padarias, 
panificadoras, confeitarias, sorveterias, fábricas 
de alimentos e estabelecimentos congêneres, 
destinados à fabricação, comercialização e/ou 
consumo de gêneros alimentícios, será precedido de 
fiscalização sanitária por parte do órgão municipal 
competente.
c) São permitidos banhos nos rios, córregos ou 
lagoas nas áreas urbanas do Município, desde que 
os banhistas respeitem as normas municipais.
d) Não será permitida a produção, exposição ou venda 
de gêneros alimentícios deteriorados, falsificados, 
adulterados, fracionados sem autorização prévia, 
ou nocivos à saúde, os quais serão apreendidos 
pelos funcionários municipais encarregados da 
fiscalização, que lavrarão o correspondente auto de 
infração, assinado por três deles.
_________________________________________
22. O Alvará de Funcionamento é obrigatório 
para que estabelecimentos industriais, comerciais 
ou de prestação de serviços possam funcionar 
regularmente no Município. Em algumas hipóteses 
o alvará poderá ser cassado. Sobre o tema, assinale 
a alternativa CORRETA, conforme Código de 
Fiscalização e Posturas de Jandaia do Sul.

a) Poderá ser fechado o estabelecimento que 
exercer atividades sem o respectivo alvará de 
funcionamento, tendo o proprietário um prazo de 15 
(quinze) dias, a contar da notificação por parte da 
Administração Municipal, para ingressar com pedido 
de solicitação de alvará.
b) Sempre que houver mudança de local do 
estabelecimento industrial, comercial, ou de 
prestação de serviços, deverá ser comunicada 
formalmente a mudança ao Município, que verificará 
se o novo local satisfaz às condições exigidas para 
a atividade em questão, sendo renovado o alvará 
outrora concedido.
c) A cassação do Alvará de Funcionamento não 
implica no imediato fechamento do estabelecimento.
d) O Município não poderá permitir o funcionamento 
de estabelecimento em horário especial, ainda que 
não cause incômodo à vizinhança.
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23. As infrações às disposições presentes na 
lei municipal que regula as posturas municipais 
serão punidas com multa, mediante a lavratura do 
respectivo auto de infração. Sobre o tema, assinale a 
alternativa CORRETA.

a) O contribuinte terá o prazo de 15 (quinze) dias para 
apresentar a defesa contra a autuação, notificação 
ou embargo, contados da data do seu recebimento.
b) Na hipótese do contribuinte não ter assinado o 
auto competente, será notificado através de registro 
postal, presumindo-se recebida a notificação 24 
(vinte e quatro) horas depois de sua expedição.
c) O valor da multa poderá ser triplicado a cada 
reincidência das infrações cometidas, sem prejuízo 
de outras penalidades legais cabíveis.
d ) Imposta a multa, será o infrator intimado a efetuar 
o seu recolhimento no prazo de 10 (dez) dias, findo o 
qual far-se-á a sua cobrança judicial.
_________________________________________
24. A respeito da iluminação, ventilação e 
acústica dos compartimentos das edificações, de 
acordo com a legislação municipal de Jandaia do 
Sul, é CORRETO afirmar que:

a) A renovação de ar deverá ser necessariamente 
garantida através do “efeito chaminé” ou através da 
adoção de ventilação cruzada nos compartimentos.
b) As aberturas dispostas em paredes paralelas, 
perpendiculares ou inclinadas em relação à divisa do 
terreno deverão guardar distância mínima de 1,50m 
(um metro e cinquenta centímetros) da divisa.
c) Nas fachadas das edificações será permitida a 
instalação de placas ou painéis, ainda que venha 
a prejudicar a iluminação ou a ventilação de seus 
compartimentos internos.
d) Todos os compartimentos de permanência 
transitória deverão dispor de vãos para iluminação e 
ventilação abrindo para o exterior, cuja área deverá 
ser proporcional à área do piso do compartimento em 
questão.
_________________________________________
25. A execução de construção ou reforma em 
edificações depende de prévia licença do Município. 
Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA.

a) Enquanto durar a obra, os autores dos projetos 
arquitetônico e complementares e o seu responsável 
técnico serão obrigados a manter na mesma, em 
local visível, as placas com seus respectivos nomes, 
categorias profissionais, números de registro no 
CREA e endereços, de acordo com as dimensões 
estabelecidas pela legislação pertinente em vigor.
b) O Alvará de Construção terá validade de 6 (seis) 
meses, contados da data da sua expedição.
c) O Alvará de Construção poderá ser levado a 
registro imobiliário.

d) Para modificações em projeto aprovado, bem 
como para alteração da finalidade de qualquer 
compartimento constante do mesmo, será necessária 
a aprovação de Projeto Modificativo.
_________________________________________
26. A respeito das áreas de estacionamento de 
veículos, assinale a alternativa CORRETA, conforme 
a legislação municipal de Jandaia do Sul.

a) Edifícios comerciais devem ter espaços destinados 
à garagem, sendo no mínimo 1 (uma) vaga para 
cada 100,00m² (cento metros quadrados) de área 
computável, com o mínimo de 1 (uma) vaga por 
unidade imobiliária.
b) Nos edifícios de uso público haverá vagas 
de estacionamento para pessoas portadoras de 
deficiências, identificadas para esse fim, com 
largura mínima de 3,50m (três metros e cinquenta 
centímetros), na proporção de 1 (uma) vaga para 
cada 100 vagas totais de estacionamento ou fração, 
sendo no mínimo 1 (uma) vaga.
c) O rebaixamento do meio-fio em residência 
unifamiliar terá largura máxima de 4,00m (quatro 
metros) por lote.
d) Em garagens e estacionamentos comerciais, os 
acessos ao nível do logradouro deverão ser providos 
de áreas de acumulação, ou canaletas de espera 
para entrada e saída de veículos, com 5,00 (cinco) 
metros de comprimento.
_________________________________________
27.  Acerca das instalações hidráulicas, sanitárias 
e elétricas das edificações, assinale a alternativa 
CORRETA.

a) Nas edificações de uso não privativo com 
instalações sanitárias separadas por sexo, a 
exigência de vasos para os banheiros masculinos 
corresponderá a 60,0% (sessenta por cento) do 
número de mictórios.
b) As edificações destinadas ao comércio e serviços 
em geral, deverão possuir instalações sanitárias na 
proporção de 1 (um) vaso sanitário e 1 (um) lavatório 
para cada 100,00m² (cem metros quadrados) de 
área útil ou fração, com o mínimo de um conjunto por 
sala comercial.
c) As fossas sépticas e sumidouros não poderão 
ser construídas a menos de 1,50m (um metro e 
cinquenta centímetros) das divisas laterais e de 
fundo do terreno.
d) Admite-se a ligação do efluente de esgoto 
proveniente das edificações à rede pública de 
drenagem pluvial.
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28. Conforme o Art. 3º do Plano Diretor Municipal, 
ele é composto por diversas leis. Assinale, abaixo, lei 
que NÃO integra o plano diretor de Jandaia do Sul.

a) Lei de Parcelamento do Solo Urbano.
b) Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano e Rural.
c) Código de Obras.
d) Lei de Diretrizes Orçamentárias.
_________________________________________
29. De acordo com a Lei Orgânica do Município 
de Jandaia do Sul, cabe, privativamente, à Câmara 
Municipal:

a) Exercer, com o auxílio do Tribunal de Contas 
do Estado do Paraná, a fiscalização financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial do Município.
b) Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem 
como expedir decretos e regulamentos para sua fiel 
execução.
c) Publicar, até trinta dias após o encerramento de 
cada bimestre, relatório resumido da execução 
orçamentária.
d) Fixar as tarifas dos serviços públicos concedidos 
ou permitidos e aqueles explorados pelo Município, 
conforme critérios estabelecidos na legislação 
municipal.
_________________________________________
30. Assinale a alternativa CORRETA em relação 
ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana, de acordo com o Código Tributário Municipal.

a) O Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana não incide sobre imóveis sem edificações.
b) Não sendo conhecido o proprietário, o lançamento 
não poderá ser feito em nome de quem esteja 
meramente na posse do imóvel.
c) Qualquer modificação cadastral que importe em 
redução do valor do imposto terá efeito no mesmo 
exercício da comunicação pelo contribuinte ao Fisco.
d) Na hipótese de condomínio, o imposto poderá ser 
lançado em nome de um ou de todos os condôminos, 
exceto quando se tratar de condomínio constituído 
de unidades autônomas, nos termos da lei civil, caso 
em que o imposto será lançado individualmente em 
nome de cada um dos seus respectivos titulares.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 09/12/2019.


