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Um processo direcional na vida
Quer falemos de uma flor ou de um carvalho, de uma minhoca ou de um belo pássaro, de uma maçã ou de uma
pessoa, creio que estaremos certos ao reconhecermos que a vida é um processo ativo, e não passivo. Pouco importa
que o estímulo venha de dentro ou de fora, pouco importa que o ambiente seja favorável ou desfavorável. Em qualquer
uma dessas condições, os comportamentos de um organismo estarão voltados para a sua manutenção, seu crescimento
e sua reprodução. Essa é a própria natureza do processo a que chamamos vida. Esta tendência está em ação em todas
as ocasiões. Na verdade, somente a presença ou ausência desse processo direcional total permite-nos dizer se um dado
organismo está vivo ou morto.
A tendência realizadora pode, evidentemente, ser frustrada ou desvirtuada, mas não pode ser destruída sem que
se destrua também o organismo. Lembro-me de um episódio da minha meninice, que ilustra essa tendência. A caixa em
que armazenávamos nosso suprimento de batatas para o inverno era guardada no porão, vários pés abaixo de uma
pequena janela. As condições eram desfavoráveis, mas as batatas começavam a germinar – eram brotos pálidos e
brancos, tão diferentes dos rebentos verdes e sadios que as batatas produziam quando plantadas na terra, durante a
primavera. Mas esses brotos tristes e esguios cresceram dois ou três pés em busca da luz distante da janela. Em seu
crescimento bizarro e vão, esses brotos eram uma expressão desesperada da tendência direcional de que estou falando.
Nunca seriam plantas, nunca amadureceriam, nunca realizariam seu verdadeiro potencial. Mas sob as mais adversas
circunstâncias, estavam tentando ser uma planta.
A vida não entregaria os pontos, mesmo que não pudesse florescer. Ao lidar com clientes cujas vidas foram
terrivelmente desvirtuadas, ao trabalhar com homens e mulheres nas salas de fundo dos hospitais do Estado, sempre
penso nesses brotos de batatas. As condições em que se desenvolveram essas pessoas têm sido tão desfavoráveis que
suas vidas quase sempre parecem anormais, distorcidas, pouco humanas. E, no entanto, pode-se confiar que a
tendência realizadora está presente nessas pessoas. A chave para entender seu comportamento é a luta em que se
empenham para crescer e ser, utilizando-se dos recursos que acreditam ser os disponíveis. Para as pessoas saudáveis, os
resultados podem parecer bizarros e inúteis, mas são uma tentativa desesperada da vida para existir. Esta tendência
construtiva e poderosa é o alicerce da abordagem centrada na pessoa.
(Carl Rogers. Um jeito de ser. São Paulo: E.P.U., 1983.)

01
Acerca da estratégia utilizada para expor as ideias no primeiro período do texto, pode-se afirmar que
A) a alternância apresentada tem por objetivo expressar a incompatibilidade dos conceitos envolvidos.
B) é apresentada uma enumeração em que vocábulos distintos semanticamente são relacionados exprimindo um valor
alternativo.
C) através de uma relação de contraste, dois elementos são apresentados estabelecendo-se um raciocínio lógico
evidenciando uma conclusão.
D) através de uma relação de adição presente entre pares de palavras selecionadas, é possível reconhecer uma ideia
conclusiva ao final do período.
E) é possível reconhecer, através do sentido contextual, que o primeiro vocábulo de cada par relacionado através da
alternância possui maior importância que o segundo.

02
A partir dos elementos estruturais que compõem – de forma predominante – o 2º§ do texto, pode-se afirmar que
A) há um relato de mudanças progressivas de estado que ocorre através do tempo.
B) a simultaneidade dos fatos é uma característica que tem por objetivo tornar o texto atemporal.
C) predominam conceitos abstratos, utilizando-se generalizações pertinentes ao assunto abordado.
D) a alteração da sequência linear dos fatos apresentados é uma estratégia utilizada para que a finalidade textual seja
alcançada.
E) a relação de anterioridade e posterioridade demonstrada através dos fatos expostos pode ser alterada sem que haja
qualquer tipo de prejuízo textual.
Cargo: Arquiteto (04-T)
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De acordo com o autor, “a vida é um processo ativo, e não passivo” (1º§) uma vez que
A) o estímulo para o desenvolvimento de tal processo pode ter fontes diversificadas.
B) mesmo vivendo condições contrárias, desfavoráveis, muitas pessoas não se deixam intimidar ou abater.
C) é através do contato com pessoas que enfrentam situações adversas que o direcionamento para a vida ocorre.
D) a saúde do ser humano é mais importante que qualquer outra necessidade de natureza distinta possa apresentar.
E) ações próprias de um organismo acontecem com o objetivo de que haja um dinamismo essencial ao seu
desenvolvimento.

04
Considerando-se as relações sintáticas estabelecidas nas orações que compõem o período “Ao lidar com clientes cujas
vidas foram terrivelmente desvirtuadas, ao trabalhar com homens e mulheres nas salas de fundo dos hospitais do
Estado, sempre penso nesses brotos de batatas.” (3º§), é correto afirmar que
A) o termo “vidas” classifica-se como sujeito de uma das orações que compõem o período.
B) “desvirtuadas” apresenta-se como predicativo do objeto já que indica uma característica específica.
C) a expressão “sala de fundo dos hospitais do Estado” indica um complemento diretamente ligado ao verbo.
D) é possível identificar a presença de sujeito indeterminado considerando-se uma das formas verbais apresentadas.
E) o período é formado por orações constituídas de sujeito composto, sujeito simples e sujeito indeterminado,
respectivamente.

05
De acordo com os sentidos contextuais produzidos pelos vocábulos, é possível realizar diferentes inferências.
Diferentemente da denotação, a conotação permite que o significado usual de um vocábulo seja ampliado ou
substituído por outro mantendo diferentes relações de acordo com o emprego realizado. Assinale o trecho destacado
a seguir que apresenta um exemplo do emprego da linguagem conotativa anteriormente referenciada.
A) “Esta tendência está em ação em todas as ocasiões.” (1º§)
B) “Essa é a própria natureza do processo a que chamamos vida.” (1º§)
C) “Lembro-me de um episódio da minha meninice, que ilustra essa tendência.” (2º§)
D) “As condições eram desfavoráveis, mas as batatas começavam a germinar [...]” (2º§)
E) “Mas esses brotos tristes e esguios cresceram dois ou três pés em busca da luz distante da janela.” (2º§)

ÉTICA, CIDADANIA E POLÍTICA
06
A cassação de direitos políticos é vedada, podendo ocorrer a perda ou suspensão em caso de:
I. Algum tipo de incapacidade civil e probidade administrativa.
II. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado.
III. Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos.
É correto o que se complementa em
A) I, II e III.
B) I, somente.
C) II, somente.
D) I e III, somente.
E) II e III, somente.

07
São regras morais que devem ser seguidas pelos servidores públicos, segundo o Decreto nº 1.171, de 22 de junho de
1994, EXCETO:
A) O servidor não pode omitir ou falsear a verdade, que é um direito de toda pessoa, mesmo contrariando interesses da
própria pessoa interessada ou da Administração Pública.
B) Devido à função pública de sua atividade profissional, os fatos e atos verificados na conduta do servidor em sua vida
privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional.
C) De forma irrestrita, a publicidade de todos os atos administrativos constitui requisito de eficácia e moralidade,
ensejando sua omissão e comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar.
D) Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou indiretamente significa causar-lhe dano moral, assim como
se constitui em ofensa ao Estado e as pessoas deixar um bem público deteriorar por descuido ou má vontade.
E) Além de atitude contra a ética ou ato de desumanidade, caracteriza-se grave dano moral aos usuários dos serviços
públicos, o servidor deixar de oferecer solução a uma situação que compete a ele ou seu setor, permitindo a
formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço.
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Um importante benefício que o servidor público da Prefeitura de Cascavel pode obter é a licença-prêmio que se torna
um direito quando o servidor permanecer, exclusivamente no Município de Cascavel, em exercício durante 05 (cinco)
anos ininterruptos, sem durante cada período aquisitivo da licença-prêmio, faltar sucessiva ou alternadamente, 20
(vinte) dias ou mais ao serviço; sofrer qualquer penalidade administrativa prevista nesta Lei e ter gozado licença para
tratamento de saúde, por prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias, consecutivos ou não; para tratar de interesses
particulares, por prazo superior a 30 (trinta) dias; ou por motivo de afastamento do cônjuge, quando funcionário ou
militar, por mais de 90 (noventa) dias, consecutivos ou não. Ao adquirir direito à licença-prêmio, o servidor terá
A) 30 (trinta) dias de gozo.
D) 120 (cento e vinte) dias de gozo.
B) 90 (noventa) dias de gozo.
E) 45 (quarenta e cinco) dias de gozo.
C) 60 (sessenta) dias de gozo.

09
“Dentre as personalidades que marcaram a história do município de Cascavel, dois nomes representativos são o do
primeiro prefeito do município ______________________________ que administrou Cascavel de 1952 a 1956, e o do
pioneiro na tarefa de povoação de terras no município ______________________________, mais conhecido como
Nhô Jeca.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.
A) Jacy Miguel Scanagatta / Fidelcino Tolentino
B) Helberto Edwino Schwarz / Antônio José Elias
C) José Neves Formighieri / José Silvério de Oliveira
D) Odilon Damaso Correia Reinhardt / Pedro Muffato
E) Octacilio Mion / monsenhor Guilherme Maria Thiletzek

10
Localizado na região Sul do Brasil, cortado pelo trópico de Capricórnio, o Paraná NÃO
A) tem sua cultura marcada pelo tropeirismo.
B) foi governado por Beto Richa, reeleito no primeiro turno com mais de 55% dos votos.
C) possui a maior área de remanescentes das matas de araucária, típicas do sul do Brasil.
D) recebeu grande influência da cultura açoriana na região próxima com a fronteira com o Paraguai.
E) teve o Parque Nacional do Iguaçu, declarado pela Unesco como patrimônio natural da humanidade.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11
Segundo suas características de configuração as malhas podem ser classificadas em diversas formas. Sobre malha
urbana, analise as afirmativas a seguir.
I. Malha linear pode geralmente ser aplicada a pequenas glebas, podendo apresentar-se como linear aberta, fechada,
semifechada, fechada com praça central e linear em alça.
II. Malha reticulada é formada por feixes paralelos de vias e que ocupam uma área maior caracterizada como
ortogonal, semiortogonal, irregular e ortogonal segmentada.
III. Um outro tipo de malha que difere do traço linear e ortogonal é o que pode configurar-se como radial, semicircular,
unidade de vizinhança e labirinto.
IV. Unidade de vizinhança e labirinto trazem propostas diferentes, enfatizando a constituição de lugares na cidade, onde
seus significados são traduzidos na particularidade de seus elementos.
Estão corretas as afirmativas
A) I, II, III e IV.
D) III e IV, apenas.
B) I e II, apenas.
E) I, II e III, apenas.
C) II e IV, apenas.

12
Conforme o plano diretor de Cascavel o sistema de mobilidade é composto por, EXCETO:
A) Sistema aeroviário.
D) Sistema rodoviário.
B) Sistema ferroviário.
E) Sistema viário urbano.
C) Sistema hidroviário.
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Analise os termos e as definições a seguir e correlacione-os adequadamente.
1. Cimbramento.
2. Ancorada.
3. Estronca.
4. Contrapino.
5. Pilão.
I. Escoramento e fixação das formas para concreto armado.
II. Pequena cavilha de ferro; de duas pernas, que se atravessa na ponta de um eixo ou parafuso para manter no lugar
porcas e arruelas.
III. Peça de esbarro ou escoramento com encosto destinado a impedir deslocamento.
IV. Peça utilizada para imprimir golpes, por gravidade, força hidráulica, pneumática ou explosão.
V. Fixação por meio de cordas, cabos de aço e vergalhões, propiciando segurança e estabilidade.
A sequência está correta em
A) 1 – V / 2 – I / 3 – IV / 4 – III / 5 – II.
D) 1 – II / 2 – III / 3 – I / 4 – V / 5 – IV.
B) 1 – I / 2 – V / 3 – III / 4 – II / 5 – IV.
E) 1 – III / 2 – I / 3 – II / 4 – IV / 5 – V.
C) 1 – I / 2 – II / 3 – III / 4 – IV / 5 – V.

14
Conforme o Código de Obras e Posturas de Cascavel sobre as instalações para depósito de lixo, analise as afirmativas
a seguir.
I. As edificações deverão prever local com dimensões compatíveis para armazenagem de lixo, no térreo ou subsolo,
onde o mesmo deverá permanecer até o momento da apresentação à coleta.
II. Para a coleta, o lixo deverá estar embalado conforme exigências da Saúde Pública e será depositado em recipiente
próprio, móvel, que não interfira no uso das calçadas e/ou pistas da via pública.
III. Tanto o local de armazenagem quanto o recipiente próprio e o local de estacionamento deste deverão estar
perfeitamente limpos e higienizados.
IV. Na impossibilidade de coleta com dia e horário marcado o lixo poderá permanecer sobre as calçadas ou vias, única e
exclusivamente, por 36 horas, quando deverá ser removido de volta aos locais onde foram gerados.
V. O funcionário responsável pela organização e transferência do lixo das edificações até o ponto de coleta deverá
trabalhar uniformizado e identificado.
Estão corretas as afirmativas
A) I, II, III, IV e V.
D) I, II e III, apenas.
B) I e III, apenas.
E) I, II, III e IV, apenas.
C) II e III, apenas.

15
De acordo com o Código de Obras e Postura de Cascavel, sobre marquises e elementos salientes, analise as
afirmativas a seguir.
I. As edificações poderão ser dotadas de marquises desde que obedeçam a altura mínima de 2,80 m, contados da linha
do solo.
II. As edificações poderão ser dotadas de marquises desde que a projeção da face externa do balanço seja, no máximo,
igual a 50% da largura do passeio.
III. As edificações poderão ser dotadas de marquises desde que nos calçadões as projeções máximas sejam de 2,80 m e
que não conflitem com usos já estabelecidos.
IV. As fachadas das edificações, quando construídas no alinhamento predial, poderão ter sacadas, floreiras, caixas para
condicionadores de ar e brises, se estiverem acima de 2,80 m.
V. As fachadas das edificações, quando construídas no alinhamento predial, poderão ter sacadas, floreiras, caixas para
condicionadores de ar e brises, se tiverem dutos até o solo, para canalização das águas coletadas.
VI. Sacadas, floreiras, caixas para condicionadores de ar e brises poderão projetar-se além do alinhamento predial a
distância máxima de 0,90 m.
Estão corretas as afirmativas
A) I, II, III, IV, V e VI.
D) II, IV, V e VI, apenas.
B) I, II, III e IV, apenas.
E) III, IV, V e VI, apenas.
C) I, II, IV e V, apenas.
Cargo: Arquiteto (04-T)
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De acordo com o Código de Obras e Postura de Cascavel sobre águas pluviais e suas instalações, é INCORRETO afirmar
que:
A) A ligação será concedida a título precário, cancelável a qualquer momento pela Prefeitura, caso haja qualquer
prejuízo ou inconveniência.
B) As despesas com a execução da ligação às galerias pluviais correrão integralmente por conta do interessado. Haverá
fiscalização das obras e/ou serviços pela Prefeitura.
C) O escoamento de águas pluviais do lote edificado para a sarjeta será feito em canalização construída sob o passeio e
não será permitida a ligação de condutores de águas pluviais à rede de esgotos.
D) Em casos especiais de inconveniência ou impossibilidade de conduzir as águas pluviais às sarjetas será permitido o
lançamento dessas águas nas galerias de águas pluviais, após aprovação, pela Prefeitura, de esquema gráfico
apresentado por responsável técnico.
E) Nas edificações construídas no alinhamento, as águas pluviais provenientes de telhados, balcões e marquises
deverão ser captadas por meio de calhas e condutores e esses nas fachadas lindeiras à via pública serão embutidos
até a altura mínima de 3,50 m acima do nível do passeio.

17
São objetivos gerais do plano diretor de Cascavel:
I. Estabelecer parâmetros para orientar o ajuste da legislação municipal às disposições do Estatuto da Cidade.
II. Fazer cumprir a função social da cidade e da propriedade.
III. Promover o desenvolvimento integrado do município, através da implantação de um processo permanente de
planejamento municipal e do monitoramento da implementação do plano diretor.
IV. Estabelecer diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas nas áreas de competência da
administração municipal.
V. Estabelecer critérios para aplicação dos instrumentos de planejamento e desenvolvimento urbano previstos no
Estatuto da Cidade.
VI. Atender as diretrizes gerais da política urbana, dispostas no Estatuto da Cidade.
Estão corretas as afirmativas
A) I, II, III, IV, V e VI.
D) II, IV, V e VI, apenas.
B) I, II, III e IV, apenas.
E) III, IV, V e VI, apenas.
C) I, II, IV e V, apenas.

18
“Tratando-se de área urbana são regulamentadas a localização, a intensidade de ocupação do solo e as condições em
que a atividade pode ocorrer já em área rural são estabelecidas normas gerais para implantação de determinadas
atividades.” Trata-se de:
A) Plano diretor.
D) Lei de perímetro urbano.
B) Estatuto das cidades.
E) Lei de uso do solo urbano.
C) Lei de parcelamento.

19
O plano diretor é obrigatório para cidades:
I. Com mais de cinquenta mil habitantes.
II. Integrantes de macro e mezozonas metropolitanas e aglomerações de grande influência e organização urbanas.
III. Onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no parágrafo 4º do Art. 182 da
Constituição Federal.
IV. Integrantes de áreas de especial interesse turístico.
V. Inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito
regional ou nacional.
VI. Incluídas no cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande
impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos.
Estão corretas as afirmativas
A) I, II, III, IV, V e VI.
D) II, IV, V e VI, apenas.
B) I, II, III e IV, apenas.
E) III, IV, V e VI, apenas.
C) I, II, IV e V, apenas.
Cargo: Arquiteto (04-T)
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As disposições da lei que dispõe sobre o uso do solo no município de Cascavel deverão ser observadas obrigatoriamente:
I. Na execução de planos, programas, projetos, obras e serviços referentes à edificações de qualquer natureza.
II. Na concessão de Alvarás de Construção.
III. Na concessão de Alvarás de Estabelecimento de atividades urbanas e na instalação de estabelecimentos em geral.
IV. Na urbanização de áreas e na implantação das instalações e equipamentos de infraestrutura e serviços urbanos.
V. No parcelamento do solo.
VI. Na expedição de Certidões de Anuência.
Estão corretas as disposições
A) I, II, III, IV, V e VI.
D) II, IV, V e VI, apenas.
B) I, II, III e IV, apenas.
E) III, IV, V e VI, apenas.
C) I, II, IV e V, apenas.

21
Analise as afirmativas a seguir.
I. Coeficiente de aproveitamento é o índice estabelecido para a macrozona, entendido como o maior índice de
construção permitido sobre o lote, sem considerar a possibilidade de recepção de potencial construtivo de outro
imóvel ou, a aplicação do instrumento da Outorga Onerosa do Direito de Construir.
II. Coeficiente de aproveitamento básico é o índice calculado pela relação entre a área da edificação e a área do lote ou
gleba. Os valores estabelecidos em lei em cada macrozona para coeficientes de aproveitamento básico, máximo e
mínimo determinam o intervalo em que a Lei Municipal de Uso do Solo poderá variar ao regulamentar o uso e a
ocupação em cada zona.
III. Coeficiente de aproveitamento máximo é aquele estabelecido para a macrozona, entendido como o maior índice de
construção permitido sobre o lote, já considerados os acréscimos resultantes da recepção de potencial construtivo
de outro imóvel ou, a aplicação do instrumento da Outorga Onerosa do Direito de Construir.
IV. Coeficiente de aproveitamento mínimo é aquele estabelecido para a macrozona, entendido como o menor índice de
construção admitido sobre o lote, inferior ao qual estará sujeito a aplicação de dispositivos de indução à ocupação.
Estão corretas as afirmativas
A) I, II, III e IV.
D) III e IV, apenas.
B) I e II, apenas.
E) I, II e III, apenas.
C) II e III, apenas.

22
Conforme o plano diretor as redes de saneamento básico, galerias de águas pluviais, redes de distribuição de energia
elétrica, iluminação pública, redes telefônicas, pavimentação e similares são equipamentos:
A) Coletivos de uso público.
B) Urbanísticos e primordiais.
C) Estruturais da coletividade.
D) Urbanos públicos de infraestrutura.
E) Urbanos privados de estruturação físico-territorial.

23
De acordo com a Lei Complementar nº 28/2006, Capítulo II – Conservar e Preservar o Patrimônio Ambiental e
Histórico-Cultural do Município, Art. 22, a estratégia conservar e preservar o patrimônio ambiental e históricocultural do município tem como diretriz geral – estabelecer a Política Municipal de Meio Ambiente de forma
intersetorial com outras políticas públicas – a qual será implementada através das seguintes medidas gerais:
I. Elaborar Legislação Ambiental Municipal.
II. Manter e ampliar os programas municipais na área de meio ambiente.
III. Promover campanhas de educação ambiental.
IV. Incentivar o envolvimento da sociedade na melhoria da qualidade do patrimônio ambiental do município.
V. Fortalecer a integração do município ao Sistema Nacional de Meio Ambiente SISNAMA.
Estão corretas as afirmativas
A) I, II, III, IV e V.
D) I, III e V, apenas.
B) II e IV, apenas.
E) I, II, III e IV, apenas.
C) I, II e III, apenas.
Cargo: Arquiteto (04-T)
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“Passagem essencialmente vertical deixada numa edificação com a finalidade específica de facilitar a instalação de
serviços tais como dutos de ar-condicionado, ventilação, canalizações hidráulico-sanitárias, eletrodutos, cabos, tubos
de lixo, elevadores e monta-cargas.” Trata-se de:
A) Galeria.
D) Poço de instalação.
B) Caixa privativa.
E) Caixa de passagem.
C) Poço estrutural.

25
“De acordo com alguns autores, a primeira medida a ser tomada para o traçado urbano deve começar pela concepção
de avenidas, ruas e caminhos para pedestres, com intuito de tornar acessíveis as diferentes partes do espaço a serem
organizadas. Avenidas, ruas ou caminhos deverão ter seu desenho a partir das condicionantes da topografia do local,
das características dos usuários e das funções que as vias assumirão dentro do contexto urbano. O projeto adequado
do traçado ______________ é um dos fatores essenciais para o desempenho do __________________ do solo
urbano. Para isto deve-se buscar o máximo conhecimento das características da área a ser parcelada e do local onde
estará inserida a nova ________________.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a
afirmativa anterior.
A) viário / uso / cidade
D) retilíneo / desdobramento / edificação
B) urbano / parcelamento / urbanização
E) reticulado / desenvolvimento / comunidade
C) linear / aproveitamento / aglomeração

26
Para alguns autores o planejamento de forma integrada de loteamentos deverá incorporar a visão da hidrologia
como estrutura integradora, trabalhar com microbacias, controlar as águas pluviais nas fontes, utilizar métodos
rudimentares não estruturais e criar uma paisagem multifuncional. A metodologia estabelece etapas distintas para o
procedimento desse planejamento. De acordo com o exposto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as
falsas.
( ) Identificar regulamentações de zoneamento, uso do solo e outras aplicáveis.
( ) Definir condições de desenvolvimento e áreas protegidas.
( ) Proibir limites de movimentação de terra.
( ) Modificar as características naturais para depois utilizá-las.
( ) Utilizar a drenagem e a hidrologia como elemento de projeto.
( ) Garantir a impermeabilidade.
( ) Desenvolver planejamento integrado preliminar.
( ) Minimizar as áreas impermeáveis diretamente conectadas.
( ) Aumentar o caminho de fluxo da água.
( ) Desmembrar hidrologia do pré e pós-desenvolvimento.
( ) Desenvolver um procedimento interativo de projeto.
A sequência está correta em
A) V, F, F, V, V, V, V, F, F, V, F.
D) F, F, V, F, F, V, F, V, V, F, V.
B) V, V, F, F, V, F, V, V, V, F, V.
E) V, F, F, F, V, F, F, V, F, V, F.
C) F, V, V, V, V, F, V, F, V, V, F.

27
“O desenho da _______________ urbana tem nas áreas verdes um elemento inigualável e essencial, contudo as
mesmas não servem somente para compor a beleza da imagem da cidade. Deve-se pensar a _______________ de
forma mais abrangente, conhecendo suas características e utilizando-a corretamente com vistas a obter o melhor
resultado possível, seja do ponto de vista de imagem ou do seu desempenho para o conforto _______________ e
para o equilíbrio ecológico das cidades.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa
anterior.
A) imagem / paisagem / social
D) análise / ventilação / programado
B) malha / diagramação / climático
E) realidade / arborização / ambiental
C) paisagem / vegetação / térmico

Cargo: Arquiteto (04-T)
Prova aplicada em 22/05/2016 – Disponível no endereço eletrônico www.consulplan.net a partir do dia 23/05/2016.
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Correlacione adequadamente as leis e suas atribuições a seguir.
I. Código de posturas.
II. Lei do perímetro urbano.
III. Código de edificações.
IV. Lei do sistema viário.
V. Lei de uso e ocupação do solo.
VI. Legislação sobre patrimônio cultural.
VII. Plano diretor municipal.
VIII. Lei de parcelamento do solo urbano.
1. Define os requisitos urbanísticos e procedimentos relacionados com os loteamentos, desmembramentos e
remembramentos de lotes urbanos.
2. Estabelece critérios para usos diversos dos espaços urbanos e estabelece normas para convivência urbana de forma
harmônica.
3. Estabelece normas a serem seguidas nas construções urbanas.
4. Aborda as questões ligadas à preservação do patrimônio material e imaterial de uma cidade.
5. Estabelece as diretrizes e as proposições de desenvolvimento municipal.
6. Delimita as áreas urbanas e de expansão urbana do município.
7. Hierarquiza e dimensiona as vias públicas, bem como a sua definição para novos parcelamentos.
8. Estabelece os usos permitidos para as diversas zonas e coeficientes para utilização de áreas, entre outros critérios.
A sequência está correta em
A) I – 1 / II – 2 / III – 3 / IV – 4 / V – 5 / VI – 6 / VII – 7 / VIII – 8.
B) I – 3 / II – 4 / III – 5 / IV – 1 / V – 2 / VI – 6 / VII – 8 / VIII – 7.
C) I – 2 / II – 6 / III – 3 / IV – 7 / V – 8 / VI – 4 / VII – 5 / VIII – 1.
D) I – 2 / II – 5 / III – 7 / IV – 1 / V – 8 / VI – 4 / VII – 3 / VIII – 6.
E) I – 8 / II – 6 / III – 2 / IV – 7 / V – 4 / VI – 5 / VII – 3 / VIII – 1.

29
“As transformações estruturais da sociedade, ocorridas durante os anos 1945 e 1980, possuem uma intrínseca ligação
com o crescimento das _______________ contemporâneas e esse processo deu-se em virtude da implementação e do
desenvolvimento de projetos técnico-científicos, que conduziram ao aumento das taxas de _______________ em face
da _______________ dos grandes centros urbanos.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a
afirmativa anterior.
A) ideias / arrecadação / urbanização
D) coletividades / incremento / organização
B) populações / natalidade / melhoria
E) aglomerações / emolumentos / valorização
C) cidades / urbanização / industrialização

30
“Para todos os efeitos, esta Lei estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da
propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio
ambiental.” Trata-se de:
A) Estatuto da cidade.
D) Parcelamento do solo urbano.
B) Lei de ordenamento público.
E) Diretrizes e bases de conforto ambiental.
C) Lei de uso e ocupação do solo.

31
“Acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, aos espaços,
mobiliários e equipamentos urbanos, às edificações, aos transportes e aos sistemas e meios de comunicação, por
pessoa portadora de deficiência ou mobilidade reduzida. Recentemente teve seu texto “atualizado” garantindo
melhores condições à acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, por exemplo.”
Trata-se de:
A) ABNT NBR 5090/1991.
D) ABNT NBR 9059/2013.
B) ABNT NBR 9002/1993.
E) ABNT NBR 9050/2015.
C) ABNT NBR 9005/2011.

Cargo: Arquiteto (04-T)
Prova aplicada em 22/05/2016 – Disponível no endereço eletrônico www.consulplan.net a partir do dia 23/05/2016.
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Tabique é:
A) Elemento decorativo do período renascentista.
B) Parede frontal ou principal de uma edificação assobradada.
C) Elemento decorativo muito utilizado nos frontões das edificações da década de 1940.
D) Parede especialmente projetada para suportar cargas advindas de lajes e pilares estruturalmente modificados.
E) Parede interna, tipo divisória, sem efeito estrutural e que, portanto, pode ser suprimida facilmente em caso de
reforma.

33
“A __________________ do sistema viário possui grande importância tanto para a ________________ das águas
pluviais quanto para a paisagem da cidade e a ________________ dos seus habitantes. São diversos os materiais
utilizados em ruas e passeios públicos, destacando-se entre eles os tratamentos primários, os pavimentos rígidos e
flexíveis.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.
A) ordenação / absorção / seguridade
D) pavimentação / drenagem / mobilidade
B) organização / distribuição / segurança
E) esquematização / captação / acessibilidade
C) integração / retenção / expressividade

34
Com o auxílio de instrumentos é possível determinar todos os ângulos necessários para cálculos e desenhos utilizados
em plantas topográficas. Baseado na relação existente entre ângulo zenital e vertical, sabendo-se que o ângulo
zenital é igual a 55°00’00” defina o valor do ângulo vertical.
A) 15°00’00”.
B) 35°00’00”.
C) 110°00’00”.
D) 125°00’00”.
E) 145°00’00”.

35
Analise as afirmativas, marque V para as verdadeiras e F para as falsas.
( ) Guarda-corpo é a barreira protetora vertical, maciça ou não, delimitando as faces laterais abertas de escadas,
rampas, patamares, terraços, balcões, galerias e assemelhados, servindo como proteção contra eventuais quedas
de um nível para outro.
( ) Rota de saída é o caminho contínuo, devidamente protegido, proporcionado por portas, corredores, halls,
passagens externas, balcões, vestíbulos, escadas, rampas ou outros dispositivos de saída ou combinações destes, a
ser percorrido pelo usuário, em caso de um incêndio, de qualquer ponto da edificação até atingir a via pública ou
espaço aberto, protegido do incêndio, em comunicação com o logradouro.
( ) As portas das rotas de saída devem abrir no sentido contrário ao trânsito de saída, deixando todo o vão livre no
caso de emergências.
( ) Imóvel urbano não edificado é o imóvel cujo coeficiente de aproveitamento é igual a zero, desde que seja
juridicamente possível a edificação, pelo menos para uso habitacional.
( ) Mobiliário urbano são elementos aparentes no espaço urbano, tais como: painéis, cartazes, elementos de
sinalização urbana, elementos aparentes da infraestrutura urbana, cabinas telefônicas, caixas de correio, lixeiras,
abrigos de pontos de ônibus, bancos, bancas de revista, entre outros.
( ) Área edificável é a área obtida a partir da área total do imóvel contida na matrícula incluindo a área de servidão,
faixas de drenagem, áreas de preservação permanente, áreas de reservas florestais e áreas de vias.
A sequência está correta em
A) V, F, V, F, V, F.
D) V, F, V, F, F, V.
B) V, V, F, V, V, F.
E) V, F, F, V, V, V.
C) F, V, F, V, F, V.

36
“Etapa destinada à representação das especificações técnicas necessárias à análise e aprovação, pelas autoridades
competentes, da concepção da edificação e de seus elementos e instalações, com base nas exigências legais
(municipal, estadual, federal), e a obtenção do alvará ou das licenças e demais documentos indispensáveis para as
atividades de construção.” Trata-se de:
A) Projeto legal.
D) Projeto estrutural.
B) Projeto básico.
E) Projeto construtivo.
C) Projeto licenciado.
Cargo: Arquiteto (04-T)
Prova aplicada em 22/05/2016 – Disponível no endereço eletrônico www.consulplan.net a partir do dia 23/05/2016.
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Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. De acordo com o Estatuto da Cidade são competências
da União, entre outras atribuições de interesse da política urbana:
( ) Legislar sobre normas gerais de direito urbanístico.
( ) Legislar sobre normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios em relação à
política urbana, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.
( ) Promover, por iniciativa própria e em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, programas de
reconstrução de moradias e melhoria das condições habitacionais, de saneamento básico, das calçadas, dos
passeios públicos, do mobiliário urbano e dos demais espaços de uso público ou privado.
( ) Instituir diretrizes para desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico, transporte e mobilidade
urbana, que incluam regras de acessibilidade aos locais de uso público.
( ) Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e
social.
A sequência está correta em
A) V, V, F, V, V.
D) F, F, V, F, V.
B) V, F, V, F, V.
E) V, F, F, V, F.
C) F, V, F, V, F.

38
O conceito de desenho universal está definido conforme legislação vigente e algumas normas técnicas. Este conceito
propõe uma arquitetura e um design mais centrados no ser humano e na sua diversidade. Estabelece critérios para
que as edificações, os ambientes internos, urbanos e os produtos atendam a um maior número de usuários,
independentemente de suas características físicas, habilidades e faixa etária, favorecendo a biodiversidade humana e
proporcionando uma melhor ergonomia para todos. Para tanto, foram definidos alguns princípios do Desenho
Universal que passaram a ser mundialmente adotados em planejamentos e obras de acessibilidade. Analise-os.
I. Uso equitativo.
II. Uso flexível.
III. Uso simples e intuitivo.
IV. Informação de fácil percepção.
V. Tolerância ao erro.
VI. Baixo esforço físico.
VII. Dimensão e espaço para aproximação e uso.
Estão corretas as alternativas
A) IV, V e VI, apenas.
D) II, III, VI e VII, apenas.
B) II, IV, V e VI, apenas.
E) I, II, III, V e VII, apenas.
C) I, II, III, IV, V, VI e VII.

39
A legislação urbanística de caráter físico-territorial é definida pelo plano diretor municipal, a partir das diretrizes
definidas no processo de planejamento participativo. Além dele a legislação físico-territorial consta do zoneamento
urbano que contém diversos critérios para a organização espacial da cidade, estabelecidas nas seguintes leis:
I. Lei de uso e ocupação do solo.
II. Lei do perímetro urbano.
III. Lei de parcelamento do solo urbano.
IV. Lei do sistema viário.
V. Código de edificações.
VI. Código de posturas municipais.
VII. Legislação sobre patrimônio cultural.
VIII. Legislação complementar sobre meio ambiente, federal, estadual e municipal.
Estão corretas as alternativas
A) I, III, IV, V e VII, apenas.
D) II, III, V, VII e VIII, apenas.
B) II, III, V, VI e VII, apenas.
E) I, II, III, IV, V e VIII, apenas.
C) I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII.

Cargo: Arquiteto (04-T)
Prova aplicada em 22/05/2016 – Disponível no endereço eletrônico www.consulplan.net a partir do dia 23/05/2016.
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Segundo Arruda (1997), a determinados profissionais caberá a tarefa de atuar observando a legislação, organizando o
espaço urbano de acordo com o potencial da área, às necessidades da sociedade naquele momento, às implicações
ambientais e às imposições do uso do solo. De acordo com a constituição Federal de 1988, Art. 30, número VIII, as
atribuições legais de ordenamento do território por meio do planejamento e controle do uso, ocupação e
parcelamento do solo pertencem aos:
A) Estados.
D) Secretários de planejamento.
B) Municípios.
E) Governadores, deputados e prefeitos.
C) Ministros das cidades.

Cargo: Arquiteto (04-T)
Prova aplicada em 22/05/2016 – Disponível no endereço eletrônico www.consulplan.net a partir do dia 23/05/2016.
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INSTRUÇÕES
1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta
grossa. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular
desligado e devidamente identificado.
2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo.
Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com
respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook,
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica,
controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo e etc.
3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e fumar.
4. A duração da prova é de 4 (quatro) horas para os cargos de Professor e Professor de Educação Infantil e 3 (três)
horas para os demais cargos, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à identificação – que
será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito) e Folha de Texto Definitivo
(somente para os cargos de Professor e Professor de Educação Infantil).
5. Com vistas à garantia da segurança e integridade desse certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de
detecção de metais quando do ingresso e saída de sanitários. Excepcionalmente poderão ser realizados, a qualquer
tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. Ao término da prova o
candidato deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso aos sanitários.
6. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma única resposta
correta.
7. Será aplicada prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de Professor e
Professor de Educação Infantil, constituída de 1 (uma) redação.
8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas
corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito)
e Folha de Texto Definitivo (somente para os cargos de Professor e Professor de Educação Infantil) que lhe foram
fornecidos estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer
imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única
e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
10. O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua
realização; contudo não poderá levar consigo o caderno de provas, sendo permitida essa conduta apenas no
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.
11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de
aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado
Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da
Unidade.

RESULTADOS E RECURSOS
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico
www.consulplan.net e www.cascavel.pr.gov.br/portal_servidor/concursos-andamento a partir das 16h00min do dia
subsequente ao da realização das provas.
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 03
(três) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link
correlato ao Concurso Público no endereço eletrônico www.consulplan.net.

