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INSTRUÇÕES 
 

1. Não abra este caderno antes de autorizado pelo fiscal de prova. 

2. Depois de autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas neste caderno, se a sequência de 40 

(QUARENTA) questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. 

Comunique imediatamente ao fiscal de prova qualquer irregularidade.  

3. A prova é composta de 40 (QUARENTA) questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, 

sempre na sequência A, B, C, D e E, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 

fiscais de provas. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas deste 

caderno. 

6. Ao receber a folha de respostas (gabarito), examine-o e verifique se o seu nome está impresso 

nele. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao fiscal de prova. 

7. Transcreva as respostas para a folha de respostas (gabarito) com caneta esferográfica transparente 

de tinta preta ou azul. A folha de respostas (gabarito) será o único documento válido para efeito de 

correção. Em hipótese alguma ocorrerá a substituição da folha de respostas (gabarito) por erro 

de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato. 

8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre candidato, tampouco o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento dessas 

exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e, juntamente com outros objetos, deverão ser 

colocados sob a carteira ou mesmo no assoalho da sala, dentro do saco plástico. 

10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento da folha de respostas, 

é de 3 (três) horas a partir do início da prova. 

11. Ao terminar a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de prova. Aguarde a 

autorização para entregar a folha de respostas (gabarito). 

12. O candidato, poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 60 (sessenta) minutos após 

o início de sua realização. Após o tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos de prova, o candidato poderá 

retirar-se do local de realização das Provas Objetivas levando consigo o caderno de prova que contém 

e espaço para anotação do gabarito. 

13. Os três últimos candidatos de cada sala ficam retidos para assinarem, juntamente com os fiscais 

daquela sala, a ata e o lacre do envelope dos gabaritos. 

14. Não esquecer de levar seus pertences pessoais. 

            PREF. MUN. DE SANTO A. DA PLATINA  
 

CONCURSO PÚBLICO 01/2022           -                 Cargo: ARQUITETO  
 

PROVA ESCRITA (OBJETIVA) – 24/04/2022                         Período da Tarde 
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Prova de Conhecimento: Português - (1 – 5) 

 
Considere o fragmento de texto a seguir para as questões 01 a 05: 

A periodização da história jamais é um ato neutro ou inocente: a evolução da imagem da 

Idade Média na época moderna e contemporânea comprova isso. Por meio da periodização, 

expressa-se uma apreciação das sequências assim definidas, um julgamento de valor, mesmo que 

seja coletivo. Aliás, a imagem de um período histórico pode mudar com o tempo. 
A periodização, obra do homem, é portanto ao mesmo tempo artificial e provisória. Ela evolui 

com a própria história. Em relação a isso, ela tem uma dupla utilidade: permite melhor controlar o 

tempo passado, mas também sublinha a fragilidade desse instrumento do saber humano que é a 

história. 
O termo “Idade Média”, que expressa a ideia de que a humanidade sai de um período 

brilhante esperando, sem dúvida, entrar num período tão radioso quanto, é difundido, diz-se, no 

século XV, principalmente em Florença: aí está a razão pela qual essa cidade se torna o centro do 

humanismo. O próprio termo “humanismo” não existe antes do século XIX: em torno de 1840, ele 

designa a doutrina que coloca o homem no centro do pensamento e da sociedade. Parece que ele é 

primeiramente encontrado na Alemanha, e depois em Pierre Joseph Proudhon, em 1846. Vemos que 

o termo “Renascimento” levou tempo para impor-se diante do termo “Idade Média”. [...] 
Se agora nos voltarmos para trás, a cronologia não é mais clara, nem mais precoce. Na Idade 

Média, a noção de “Antiguidade” é reservada a Grécia e Roma pelos eruditos. A ideia de uma 

Antiguidade da qual, de alguma forma, sairia a Idade Média – dado que esse período dito antigo 

parece ter sido o modelo e a nostalgia da maior parte dos clérigos medievais – não aparece antes do 

século XVI, e ainda assim de maneira fluida. [...] 

Durante muito tempo se fez corresponder o fim da Antiguidade com a conversão do 

imperador Constantino ao cristianismo (Édito de Milão, 313) ou com a remissão ao imperador de 

Bizâncio das insígnias imperiais ocidentais (476). Porém, vários historiadores enfatizaram que a 

transformação de uma época a outra foi longa, progressiva, cheia de sobreposições. 
 
Fonte: LE GOFF, J. A história deve ser dividida em pedaços?. Trad. Nícia Adan Bonatti. São Paulo: Editora Unesp, 

2015, p. 29-31. 

 

01. O tema central do texto selecionado está relacionado à 

A. defesa de que o historiador se distancie de juízos de valor ao propor a divisão da história em períodos. 

B. problematização da ideia de divisão cronológica da história, que pode ter caráter provisório e valorativo. 

C. proposta de rever a denominação de “Idade Média” para o período que se conhece como medieval. 

D. revisão dos termos “humanismo” e “Renascimento” para caracterizar o período pós-medieval. 

E. crítica à proposta de reservar a denominação “Antiguidade” à era clássica greco-romana. 
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02. De acordo com o texto, é CORRETO dizer que o termo “Idade Média” 

A. fixou-se no Renascimento e manteve-se com o mesmo conceito até nossos dias, diferentemente do que 

ocorreu com outras designações de períodos históricos, como “Antiguidade” e “Renascimento”. 

B. tinha inicialmente conotação positiva, relacionada a um período brilhante, mas adquiriu, no início do 

Renascimento, conotação negativa, vinculada à ideia de retrocesso em relação à Antiguidade clássica.  

C. designa um período histórico cujo entendimento foi se modificando ao longo do tempo, provando que a 

periodização da história não é uma construção imparcial e definitiva. 

D. refere-se a uma denominação provisória atribuída pelos clérigos medievais saudosos da Antiguidade 

greco-romana, que se solidificou ao longo do tempo, sem qualquer divergência entre historiadores. 

E. resulta de uma escolha consensual entre os historiadores modernos para marcar a mudança 

súbita e radical em relação à Idade Antiga, ocorrida com a desagregação do Império Romano 

do Ocidente. 

 

03. Marque a alternativa INCORRETA com relação ao primeiro parágrafo do texto. 

A. O pronome “isso” faz remissão à totalidade da porção textual que antecede os dois pontos. 

B. O termo “jamais” indica que o critério de periodização da história é, em qualquer circunstância, 

valorativo e parcial. 

C. Os termos “neutro” e “inocente” se contrapõem, no sentido pretendido no texto, a “apreciação” e 

“julgamento de valor”. 

D. A expressão “mesmo que” pressupõe que o critério de periodização poderia passar somente pelo crivo 

de um indivíduo ou de um grupo restrito de indivíduos. 

E. O advérbio “aliás” introduz uma ratificação, por meio de paráfrase, em relação ao que se 

afirmou no período anterior do texto. 

 

04. Assinale a alternativa CORRETA com relação ao uso das vírgulas no seguinte trecho: “O termo ‘Idade 

Média’, que expressa a ideia de que a humanidade sai de um período brilhante esperando, sem dúvida, entrar 

num período tão radioso quanto, é difundido, diz-se, no século XV, principalmente em Florença [...].” 

A. As duas primeiras vírgulas isolam uma oração coordenada explicativa. 

B. As vírgulas antes e depois de “sem dúvida” demarcam uma oração intercalada. 

C. A vírgula após “quanto” indica unicamente omissão de palavra. 

D. As vírgulas antes e depois de “diz-se” isolam uma oração adjetiva restritiva. 

E. As vírgulas antes e após “no século XV” isolam uma expressão adverbial de tempo.  
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05. Assinale a alternativa INCORRETA com relação ao seguinte trecho: “A periodização, obra do 

homem, é portanto ao mesmo tempo artificial e provisória. Ela evolui com a própria história. Em 

relação a isso, ela tem uma dupla utilidade: permite melhor controlar o tempo passado, mas também 

sublinha a fragilidade desse instrumento do saber humano que é a história.” 

A. O termo “artificial” é coerente com a ideia veiculada em “obra do homem”, que pressupõe algo não 

natural. 

B. O pronome “ela” tem o mesmo referente nas duas ocorrências: “a periodização”. 

C. A conjunção “portanto” expressa uma conclusão em relação a algo que foi dito anteriormente no texto. 

D. Os dois pontos introduzem exemplos de como a periodização pode ser precária e efêmera. 

E. O termo “sublinha” poderia ser substituído, sem prejuízo de sentido, por “evidencia”. 

 

Prova de Conhecimento: Matemática (06 – 10) 
 

06. O time de futebol “Amarelão”, criado no final da década de 40, obteve, até o momento, em partidas 

oficiais e em amistosos, 3.120 vitórias, 1.363 derrotas e 1.517 empates. Sabendo disso, é CORRETO afirmar 

que a razão entre o número de vitórias e o total de partidas disputadas é de: 

A. 0,23. 

B. 0,25. 

C. 0,38. 

D. 0,52. 

E. 0,69. 

 

07. Um retângulo possui a medida de seu lado maior igual ao quíntuplo do lado menor, e a área mede 605cm2. 

Sabendo disso, determine as medidas de cada um dos lados. 

A. 11cm e 55cm. 

B. 10cm e 50cm. 

C. 15cm e 75cm. 

D. 5cm e 25cm. 

E. 8cm e 40cm. 

 

08. Ana Carolina vive se queixando de dores nas costas. Sua mãe vive dizendo que as dores são resultado da 

mochila pesada que ela carrega. Sabendo que, quando Ana Carolina se pesou com a mochila nas costas, a 

balança marcou 79 Kg e que, sem a mochila, a balança registrou 4/5 do valor que havia sido marcado 

inicialmente, é CORRETO dizer que os pesos da mochila e de Ana Carolina são, respectivamente: 

A. 19,80 Kg e 59,20 Kg. 

B. 19,20 Kg e 59,80 Kg. 

C. 15,80 Kg e 63,20 Kg. 

D. 14,20 Kg e 64,80 Kg. 

E. 18,90 Kg e 60,10 Kg. 
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09. A assinatura bimestral de um jornal impresso custa R$ 220,00. O preço da assinatura bimestral desse 

mesmo jornal, só que on-line, custa 4/5 do valor impresso. Sabendo disso, a diferença do valor pago por uma 

assinatura anual do jornal impresso e do jornal on-line é de: 

A. R$ 388,00. 

B. R$ 264,00. 

C. R$ 132,00. 

D. R$ 226,00. 

E. R$ 405,62. 

 

10. O armazém do Sr. João recebe a visita de três vendedores de sabão em barra, periodicamente. Hoje, os 

três vendedores se encontraram e foi uma cena engraçada, pois aproveitaram o encontro para contar “causos”. 

Como foi muito divertido, eles combinaram de se encontrar mais vezes. Sabendo que o vendedor A passa a 

cada 30 dias; o vendedor B, a cada 48 dias; e o vendedor C, a cada 72 dias, é CORRETO afirmar que o 

próximo encontro será daqui a: 

A. 689 dias. 

B. 822 dias. 

C. 544 dias. 

D. 738 dias. 

E. 720 dias. 

 

Prova de Conhecimentos Gerais e Legislação (11 – 15) 
 

11. Segundo o art. 15 da Lei nº 1.350, de 16 de julho de 2014, que dispõe sobre o plano de carreiras, cargos 

e remuneração dos servidores do município de Santo Antônio da Platina, são requisitos básicos para a 

nomeação: 

 

I - Aprovação em concurso público. 

II - Apresentação dos documentos exigidos por lei e pelo edital do concurso, na ocasião da posse. 

III - Inexistência de impedimento legal para ingresso na administração pública municipal. 

IV - Outros requisitos previstos em lei, editais ou normas específicas do concurso. 

A. Somente os itens I e II. 

B. Somente os itens I e III. 

C. Somente os itens I, III e IV. 

D. Somente os itens I e IV. 

E. Todos os itens, I, II, III e IV. 

 

12. A História regional mostra-nos que, antes da efetiva ocupação de Santo Antônio da Platina, alguns fatos 

movimentaram a região e nomes como o de “.....” (o fundador do povoado) tornaram-se familiares aos 

ouvidos dos desbravadores. Quem foi o fundador do povoado? 

A. Américo Olympio do Prado. 

B. Francisco da Silva Machado. 

C. Antônio Pinto da Fonseca. 

D. Carlos Cavalcanti de Albuquerque. 

E. Rodolpho Eugênio Ferreira. 
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13. Qual o ano de instalação do município de Santo Antônio da Platina? 

A. 20/08/1910 

B. 20/08/1912 

C. 20/08/1913 

D. 20/08/1914 

E. 20/08/1915 

 

14. Segundo o art. 25 da Lei nº 1.350, de 16 de julho de 2014, que dispõe sobre o plano de carreiras, cargos 

e remuneração dos servidores do município de Santo Antônio da Platina, ao entrar em exercício, o servidor 

nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 03 (três) anos, 

durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados 

os seguintes fatores: 

A. Assiduidade, Capacidade de iniciativa, Produtividade; Responsabilidade, Empatia. 

B. Assiduidade, Disciplina, Capacidade de iniciativa, Produtividade, Responsabilidade. 

C. Empatia, Disciplina, Capacidade de iniciativa, Número de faltas, Responsabilidade. 

D. Assiduidade, Disciplina, Capacidade de iniciativa, Produtividade, Responsabilidade. 

E. Sinergia, Disciplina, Capacidade gerencial, Produtividade, Liderança. 

 

15. O primitivo homem paranaense pertencia à família tupi-guarani e jê. Foram os tupis que deram nome ao 

Estado: Paraná. Na língua tupi-guarani, qual é o significado de Paraná?  

A. Rio Bonito. 

B. Rio Caudaloso.  

C. Água Grande. 

D. Rio Grande. 

E. Rio da Prata. 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO DO CARGO 

ARQUITETO (16-40) 

 

16. Assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, à denominação do instrumento público que 

permite o direito de construir acima do coeficiente de aproveitamento básico e a Lei que quantifica o 

coeficiente de aproveitamento máximo do terreno. 

A. Outorga onerosa e Código de posturas. 

B. Lei de uso e ocupação do solo urbano e Outorga onerosa. 

C. Código de posturas e Plano diretor. 

D. Outorga onerosa e Lei de uso e ocupação do solo urbano. 

E. Outorga onerosa e Plano diretor. 
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17. Dentre as alternativas a seguir, assinale a Lei que regulamenta as diretrizes gerais da política urbana, 

regulamentando os Art. 182 e 183 da Constituição Federal de 1988. Estabelecendo normas de ordem pública 

e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em proveito do bem coletivo, da segurança e do 

bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Estabelecendo os princípios e diretrizes da 

política urbana e disponibilizando instrumentos de gestão do solo urbano para utilização pelos municípios. 

A. Lei nº 527, de 27 de outubro de 2006. 

B. Lei Federal nº 10.257/01, de 10 de julho de 2001. 

C. Lei nº 530/06, de 20 de outubro de 2006. 

D. Lei nº 528, de 27 de outubro de 2006.  

E. Lei nº 526, de 27 de outubro de 2006. 

 

18. O Arquiteto Urbanista deve ter o conhecimento das restrições ao uso do solo. Com relação à Lei nº 527, 

de 27 de outubro de 2006, que dispõe sobre o Uso e Ocupação do Solo no Município de Santo Antônio da 

Platina, qual das alternativas a seguir é INCORRETA? 

A. Coeficiente de aproveitamento máximo é o número que, multiplicado pela área do terreno, estabelece a 

área máxima edificável na propriedade e só é atingida mediante a aquisição de direito de construir do 

poder Executivo Municipal e/ou de terceiros. 

B. Área de Non Aedificand corresponde às áreas situadas sob linhas de transmissão de energia elétrica de 

alta tensão. 

C. Área de Non Aedificandi corresponde à faixa de quinze metros para cada lado das faixas de domínio de 

ferrovia e de rodovias municipais, estaduais e federais. 

D. Taxa de ocupação é o valor expresso em porcentagem e que define a porção da área do terreno que pode 

ser ocupada pela projeção, em planta, da totalidade das edificações sobre o terreno. 

E. Área ou Zona urbana corresponde à totalidade do território municipal. 

 

19. Conforme a NBR 13532:1995, “A elaboração do projeto de arquitetura deve ser orientada, em cada uma 

das suas etapas, por: a) informações de referência a utilizar; b) informações técnicas a produzir; c) 

documentos técnicos a apresentar”. Tendo como base o estipulado nesta norma, qual das alternativas a seguir 

não corresponde aos documentos técnicos, desenhos, a serem apresentados na etapa de anteprojeto de 

arquitetura ou de pré-execução. 

A. Planta geral de implantação. 

B. Planta e cortes de terraplenagem. 

C. Perspectivas (interiores ou exteriores, parciais ou gerais). 

D. Plantas dos pavimentos. 

E. Cortes (longitudinais e transversais). 

 

20. Conforme estabelecido na NBR 9050:2020, quais são as medidas necessárias para que uma cadeira de 

rodas realize uma rotação de 180º sem deslocamento? 

A. 1,20 m X 1,20 m. 

B. 1,50 m X 1,20 m. 

C. 1,50 m X 1,50 m. 

D. 0,80 m X 1,20 m. 

E. Círculo com diâmetro de 1,50 m. 
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21. Conforme estabelecido pelo Estatuto da Cidade, pela Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, a 

infraestrutura básica dos parcelamentos situados nas zonas habitacionais declaradas por lei como de interesse 

social (ZHIS) deve ser composta por, no mínimo: 

A. Vias de circulação; Escoamento das águas pluviais; Rede para o abastecimento de água potável; Energia 

elétrica domiciliar; e Infraestrutura de serviços de telecomunicações. 

B. Vias de circulação; Escoamento das águas pluviais; Rede para o abastecimento de água potável; 

Iluminação pública; e Energia elétrica domiciliar. 

C. Vias de circulação; Rede para o abastecimento de água potável; Energia elétrica domiciliar; e 

Infraestrutura de serviços de telecomunicações. 

D. Vias de circulação; Escoamento das águas pluviais; Rede para o abastecimento de água potável; e 

Soluções para o esgotamento sanitário e para a energia elétrica domiciliar. 

E. Vias de circulação; Rede para o abastecimento de água potável; Energia elétrica domiciliar; Iluminação 

pública; Esgotamento sanitário; e Infraestrutura de serviços de telecomunicações. 

 

22. Qual das alternativas a seguir não faz parte dos objetivos do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão 

criado por meio do Plano Diretor Municipal, Lei nº 526, de 27 de outubro de 2006, no âmbito do Poder 

Executivo Municipal? 

A. Implementar e manter atualizado um sistema de informações municipais. 

B. Proporcionar condições para a participação da sociedade civil na gestão municipal. 

C. Introduzir processo permanente de planejamento nas formas de decisão e organização da Administração 

Pública. 

D. Promover a integração das políticas públicas setoriais. 

E. Promover a capacitação permanente dos agentes públicos, visando a melhoria nos processos de gestão 

da iniciativa privada. 

 

23. De acordo com a Lei nº 1.378, de 10 de setembro de 2014, que altera os Anexos II e V da Lei nº 527, de 

27 de outubro de 2006, que dispõem sobre o Uso e Ocupação do Solo no Município de Santo Antônio da 

Platina, qual é a taxa de ocupação máxima para as zonas ZR1, ZR2 e ZR3 do distrito sede de Santo Antônio 

da Platina? 

A. 60% 

B. 65% 

C. 70% 

D. 75% 

E. 80% 

 

24. Conforme estabelecido na NBR 9050:2020, em rotas acessíveis, desníveis de qualquer natureza devem 

ser evitados. Mas, quando inevitáveis, os desníveis superiores a 5mm e inferiores a 20mm devem possuir qual 

inclinação máxima? 

A. 8,33% 

B. 12% 

C. 12,5% 

D. 25% 

E. 50% 
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25. Considerando a utilização do AutoCAD da AUTODESK para o desenvolvimento de um projeto de 

arquitetura, toda vez que um arquivo é salvo manualmente, isto é, clicando sobre o ícone salvar ou salvar 

como , o arquivo salvo recebe, além do nome atribuído a ele, a extensão .dwg, e será salvo, no 

mesmo local, outro arquivo de mesmo nome, mas com a extensão .bak. Caso o arquivo com a extensão .dwg 

apresente defeito, ou acidentalmente seja excluído, sem que exista a possibilidade de ser restaurado por meio 

da lixeira do sistema operacional, qual dos procedimentos listados a seguir deve ser utilizado para a 

recuperação do referido arquivo? 

A. Não é possível recuperar um arquivo previamente salvo utilizando o arquivo gerado com o mesmo 

nome, mas com a extensão .bak. 

B. Abrir o programa AutoCAD, escolher a opção “Importar” e navegar até o local em que foram salvos os 

arquivos e selecionar o arquivo .bak, e clicar em “Abrir”. 

C. Clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo .bak e escolher a opção “Abrir com” do menu, e, 

na opção “Procurar outro aplicativo neste PC”, navegar até a pasta em que está instalado o AutoCAD e 

escolher o arquivo executável ACAD.exe. 

D. Abrir o Explorador de Arquivos do sistema operacional e exibir as extensões de nomes de arquivos. 

Logo após, retornar à pasta em que foi salvo o arquivo e alterar a extensão .bak para .dwg e então abrir 

o arquivo. 

E. Abrir o programa AutoCAD, escolher a opção “Abrir” e navegar até o local em que foram salvos os 

arquivos, selecionar o arquivo .bak e clicar em “Abrir”. 

 

26. Sobre a Elaboração do “como construído” (as built), para edificações, NBR 14.645, é CORRETO afirmar: 

A. É constituído pelo conjunto de projetos contendo todas as alterações e modificações promovidas durante 

a construção ou reforma de um imóvel. 

B. É constituído apenas pelos memoriais e anotações técnicas dos processos construtivos. 

C. É constituído pelo conjunto de projetos contendo todas as alterações e modificações promovidas deste 

a elaboração dos anteprojetos, passando pelo projeto executivo e detalhamentos. 

D. O “como construído” consiste somente no conjunto dos projetos de detalhamentos. 

E. É constituído pelo projeto de arquitetura executivo e todo o histórico de alterações promovidas desde a 

fase de elaboração dos anteprojetos. 

 

27. Em edificações com mais de 2 pavimentos, os recuos laterais e fundos, obrigatórios, serão: 

A. De 1,50 m quando existirem aberturas voltadas às divisas. 

B. Dados pelo maior valor entre 2 m e/ou altura do edifício dividido por 8. 

C. Dados pelo maior valor entre 2 m e/ou altura do edifício dividido por 1,50 m. 

D. De 1,50 m quando existirem aberturas voltadas às divisas, e quando da inexistência poderão avançar até 

as divisas. 

E. De 2,50 m quando existirem aberturas voltadas às divisas, e quando da inexistência poderão avançar até 

as divisas. 
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28. Conforme o Código de Edificações e Obras do Município de Santo Antônio da Platina, considera-se 

fechamento do canteiro de obras toda vedação provisória, executada com material apropriado, usado para 

isolar uma obra do logradouro público e divisas, protegendo os transeuntes e vizinhos. Considerando a 

legislação Municipal em relação ao fechamento do canteiro de obras, é CORRETO afirmar: 

A. Os tapumes e fechamentos laterais do canteiro de obra permanecerão apenas enquanto durarem os 

serviços de execução de obras. 

B. O avanço do tapume sobre o passeio público será, no máximo, metade da largura deste, tendo como 

altura mínima 2,00 m (dois metros). 

C. Os tapumes terão altura mínima de 2,00 m (dois metros). 

D. O avanço do tapume sobre o passeio público será, no máximo, metade da largura deste, limitando a 

largura do passeio até ao mínimo e de 1,00 m. 

E. A largura do passeio público defronte ao tapume será de, no mínimo, 1,00 m. 

 

29. De acordo com o Código de Edificações e Obras do Município de Santo Antônio da Platina, as aberturas 

dos compartimentos serão providas de portas ou janelas para permitir passagem, ventilação, iluminação e 

insolação. Qual das dependências listadas a seguir não tem exigências mínimas de iluminância natural? 

A. Cozinha. 

B. Vestíbulo. 

C. Área de serviço. 

D. Banheiro. 

E. Sala de Estar. 

 

30. Conforme o disposto na Lei Municipal de Parcelamento e o Remembramento do Solo para fins Urbanos, 

a implantação de loteamento fechado poderá interromper o prolongamento de qual categoria funcional de 

vias públicas? 

A. Via primária. 

B. Via secundária. 

C. Via local. 

D. Via marginal de rodovias. 

E. Via de contorno de áreas de preservação permanente. 

 

31. A taxa de ocupação é definida: 

A. Pelo valor percentual definido pela porção da área do terreno ocupada pela projeção, em planta, da 

totalidade das edificações sobre o terreno. 

B. Pelo coeficiente definido pela porção da área do terreno ocupada pela projeção do primeiro pavimento 

sobre o terreno. 

C. Pelo valor percentual definido pela porção da área do terreno ocupada pela projeção do primeiro 

pavimento sobre o terreno. 

D. Pelo coeficiente definido obtido pela divisão da área do terreno pela metragem total da edificação. 

E. Pelo valor percentual obtido pela divisão do total da área da edificação pela metragem total da 

edificação. 
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32. Conforme o Código de Edificações e Obras do Município de Santo Antônio da Platina, as saliências, 

marquises, toldos, e quaisquer outros ornamentos decorativos ou arquitetônicos, só poderão avançar sobre o 

alinhamento predial quando: 

A. Formarem molduras ou motivos arquitetônicos, avançando até 0,40 m (quarenta centímetros) da largura 

do passeio público, a qualquer altura. 

B. Beirais de coberturas ou brises. 

C. Toldos, desde que não excedam a largura 2/3 do passeio/recuo. 

D. Floreiras, desde que respeitando o limite 0,40 m (quarenta centímetros) de avanço máximo. 

E. Marquises, desde que situadas acima de 2,00 m (dois metros) de qualquer ponto do nível do passeio. 

 

33. Conforme o Código de Edificações e Obras do Município de Santo Antônio da Platina, as representações 

gráficas nos projetos de reforma ou demolição deverão ter suas representações expressas, utilizando qual 

convenção de cores? 

A. Cinza - construção a ser mantida; Vermelho - construção a ser executada ou acrescida; Laranja - 

construção a ser demolida. 

B. Cinza - construção a ser mantida; Magenta - construção a ser executada ou acrescida; Amarela - 

construção a ser demolida. 

C. Azul - construção a ser mantida; Magenta - construção a ser executada ou acrescida; Verde - construção 

a ser demolida. 

D. Verde - construção a ser mantida; Magenta - construção a ser executada ou acrescida; Laranja - 

construção a ser demolida. 

E. Azul - construção a ser mantida; Vermelho - construção a ser executada ou acrescida; Amarela - 

construção a ser demolida. 

 

34. As obras para a implantação de uma ATI – Academia da Terceira Idade tiveram seu valor total orçado por 

uma das empresas participantes do certame licitatório em R$ 720.000,00. Qual foi o seu custo direto, 

considerando que a empresa utilizou um BDI de 20%? 

A. R$ 560.000,00 

B. R$ 576.000,00 

C. R$ 580.000,00 

D. R$ 600.000,00 

E. R$ 660.000,00 

 

35. Considerando o software de projeto assistido por computador, AutoCAD da AUTODESK, indique qual 

das alternativas a seguir corresponde aos comandos de texto que podem ser utilizados para realizar ou iniciar 

uma cota horizontal/vertical e o comando a ser utilizado para dar continuidade em qualquer tipo de cota, 

respectivamente? 

A. DLI (DIMLINEAR) e DCO (DIMCONTINUE). 

B. DAL (DIMALIGNED) e DLI (DIMLINEAR). 

C. DLI (DIMLINEAR) e DAL (DIMALIGNED) 

D. DCO (DIMCONTINUE) e DLI (DIMLINEAR). 

E. DCO (DIMCONTINUE) e DAL (DIMALIGNED). 
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36. Conforme estabelecido na NBR 9050:2020, qual é a inclinação máxima admissível e raio mínimo para 

rampas em curva? 

A. A inclinação máxima admissível é de 8,33% e o raio mínimo de 2,50 m, medido no perímetro interno à 

curva. 

B. A inclinação máxima admissível é de 12% e o raio mínimo de 2,50 m, medido no perímetro interno à 

curva. 

C. A inclinação máxima admissível é de 8,33% e o raio mínimo de 3,00 m, medido no perímetro externo 

à curva. 

D. A inclinação máxima admissível é de 8,33% e o raio mínimo de 3,00 m, medido no perímetro interno à 

curva. 

E. A inclinação máxima admissível é de 12% e o raio mínimo de 3,00 m, medido no perímetro interno à 

curva. 

 

37. De acordo com o Código de Edificações e Obras do Município de Santo Antônio da Platina, o Alvará de 

Execução prescreverá em 02 (dois) anos, a contar da data de deferimento. O Alvará de Execução poderá ser 

renovado uma única vez pelo prazo de 02 (dois) anos, desde que a obra tenha sido iniciada. Conforme o 

contido na Lei complementar nº 531, de 27 de outubro de 2006, qual das alternativas a seguir caracteriza o 

início das obras? 

A. Ligação provisória de água e energia. 

B. Limpeza da vegetação e de materiais indesejados, análise do solo (sondagem) e movimentação de terra 

(nivelamento, cortes e aterramentos). 

C. Ligação provisória de água. 

D. Conclusão dos trabalhos de movimento de terra e execução das fundações. 

E. Instalação dos tapumes. 

 

38. Considerando o software de projeto assistido por computador, AutoCAD da AUTODESK, por meio de 

qual comando, dentre os listados a seguir, é possível remover do desenho atual objetos nomeados não 

utilizados, geometrias com comprimento zero e objetos de texto vazios? 

A. LIM (LIMPAR) 

B. CL (CLEAN) 

C. DEL (DELETE) 

D. PU (PURGE) 

E. OVERKILL 

 

39. Quando é impraticável a execução de uma rota acessível entre o estacionamento e os acessos de um 

edifício, as vagas de estacionamento para pessoas com deficiência e para pessoas idosas devem ser previstas 

em outro local, mas que não diste mais que: 

A. 50 m até um acesso com acessibilidade. 

B. 45 m até um acesso com acessibilidade. 

C. 40 m até um acesso com acessibilidade. 

D. 35 m até um acesso com acessibilidade. 

E. 30 m até um acesso com acessibilidade. 
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40. A Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modelling e o Comitê Gestor da 

Estratégia do Building Information Modelling foram instituídos por meio do Decreto nº 9.983, de 22 de agosto 

de 2019. Sobre a metodologia BIM, é CORRETO afirmar: 

A. A modelagem por meio de ferramentas BIM é utilizada durante o planejamento arquitetônico digital, 

somente por possibilitar a modelagem 3D, que auxilia o processo projetual da edificação, por meio da 

automação na geração de vistas e cortes. 

B. A modelagem por meio de ferramentas BIM permite a criação, a utilização e a atualização de modelos 

digitais de uma construção, integrando, de modo colaborativo, dados estruturados interdisciplinares. 

Mas impossibilita a gestão da informação durante todo o ciclo de vida do empreendimento. 

C. BIM, Building Information Modelling – impossibilita a gestão e o compartilhamento da informação 

durante o ciclo de vida do empreendimento, mas é a ferramenta utilizada para compatibilizar projetos. 

D. A modelagem por meio de ferramentas BIM aumenta a produtividade durante as fases de projeto, mas 

é ineficaz quanto à capacidade de reduzir imprevistos durante a fase de execução da edificação. 

E. A modelagem por meio de ferramentas BIM torna possível a gestão da informação durante o ciclo de 

vida do empreendimento, pois o processo de modelagem permite a criação, a utilização e a atualização 

de modelos digitais de uma construção, integrando de modo colaborativo dados estruturados 

interdisciplinares. 
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Ficha de respostas para conferência (Concurso Santo A. da Platina - PR – 24/04/2022) 
Acesse o Gabarito Provisório a partir de 25/04/2022 
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