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INSTRUÇÕES 
 

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

2. Depois de autorizado pelo fiscal, O candidato deve ler as instruções e verificar se faltam folhas 

neste caderno, se a sequência de 30 (TRINTA) 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 30 (TRINTA) 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. O saco plástico com os objetos, deverá ser colocado sob a carteira ou mesmo no assoalho da sala 

e não pode ser aberto sob pena de eliminação.  

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

é de 4 (quatro) 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. Os candidatos dos níveis Médio, podem se retirar do local de provas somente após 60 minutos do 

início da sua prova, porém não poderá levar consigo o caderno de provas. O candidato que sair antes 

será registrado em ata e será eliminado do concurso. Somente após duas horas do início da prova o 

candidato poderá sair levando consigo o caderno de provas. 

13. Os TRÊS últimos candidatos de cada sala ficarão retido para assinar, juntamente com os fiscais 

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

14. Não esquecer de levar seus pertences pessoais. 

                                          CONCURSO PÚBLICO DE  

                                                                                 GUARATUBA - PR  
   Cargo: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO 
 
PROVA ESCRITA (OBJETIVA) – 09/10/2022                         Período da TARDE 

 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 
 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

Texto-base para as questões 01 a 05: 

A leitura não é uma habilidade inata, não nascemos lendo e não desenvolvemos essa habilidade sem instrução 

explícita. A escrita foi um código criado pelo homem para registrar o conhecimento produzido ao longo da 

história. A leitura é uma decorrência dessa invenção cultural, sendo basicamente a atividade de desvendar esse 

código, de decodificar. Considerando a recenticidade da escrita e da leitura, Dehaene (2012) conclui que nosso 

cérebro não está pronto para ler. Para isto, é preciso haver uma tarefa de reciclagem neuronal, em que neurônios 

até então responsáveis pelo reconhecimento de faces são recrutados para o reconhecimento de símbolos 

especiais, as letras. 

 

Fonte: SOUZA, Lucilene Bender de; MILESKI, Ivanete. A emergência da especialização cerebral para leitura 

de palavras. In: GABRIEL, Rosângela et al. Tecendo conexões entre cognição, linguagem e leitura. Curitiba: 

Multideia, 2014. p. 33-46. 

 

01. Considerando o conteúdo do fragmento de texto acima, assinale a alternativa INCORRETA.  

A. O ser humano não nasce com a habilidade de leitura e escrita.  

B. A habilidade de leitura e escrita só é desenvolvida por meio do ensino.  

C. A invenção cultural do registro por meio da escrita levou à leitura. 

D. A escrita é uma atividade básica de decodificação. 

E. O cérebro de um bebê não está pronto para a leitura.  

 

02. Considerando o conteúdo do fragmento de texto acima, assinale a alternativa INCORRETA. 

A. No segundo período, ao usar o verbo ‘ser’ no tempo passado (“foi”), as autoras explicitam que hoje não 

se pode mais entender a escrita como um código criado pelo homem.  

B. No primeiro período, as orações que vêm após a vírgula têm valor explicativo, podendo ser introduzidas 

pela conjunção “pois”, sem alteração do sentido original do texto. 

C. Uma reescrita semanticamente adequada do 3º período é: “A leitura, atividade de desvendar o código 

escrito, decorre dessa invenção cultural”. 

D. No 3º período, a expressão “de desvendar esse código”, dada no texto como sinônimo de “de 

decodificar”, define o tipo de “atividade”. 

E. No último período, a expressão “uma tarefa de reciclagem neuronal” é explicada após a vírgula, inserção 

que deixa o conteúdo do texto mais claro para o leitor. 

 

03. Assinale a análise CORRETA em relação ao significado do substantivo ‘recenticidade’ nesse texto.  

A. A escrita e a leitura são habilidades cognitivas complexas. 

B. A escrita e a leitura são habilidades culturalmente construídas na história da humanidade. 

C. A escrita e a leitura são habilidades recentes na história da humanidade. 

D. A escrita e a leitura são habilidades de difícil aprendizagem para os humanos. 

E. A escrita e a leitura não são habilidades inatas, necessitando ser aprendidas. 
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04. Assinale a alternativa que apresenta um resumo semanticamente adequado do texto-base. 

A. Embora a leitura não seja uma habilidade inata, a escrita o é, o que implica na necessidade de produzir 

uma reciclagem neuronal para que seja aprendida.  

B. A leitura não é uma habilidade inata, mas decorre de uma evolução cultural, demandando aprendizagem 

que envolve reciclagem neuronal. 

C. Tanto a leitura quanto a escrita retratam uma evolução cultural, mas apenas a leitura exige instrução, por 

meio de ativação de neurônios para reconhecimento das letras.  

D. A leitura é uma habilidade inata, uma vez que decorre de uma evolução cultural, demandando 

aprendizagem que envolve reciclagem neuronal para o reconhecimento das letras. 

E. O homem nasce com uma predisposição para a habilidade de ler e escrever, mas precisa preparar o 

cérebro para tal tarefa, uma vez que o conhecimento é produzido ao longo da história recente. 

 

05. Assinale a alternativa que apresenta uma análise integralmente CORRETA. 

A. O pronome demonstrativo “isto” (5º período) retoma o conteúdo da seguinte oração: “Considerando a 

recenticidade da escrita e da leitura”. 

B. A conjunção “e”, no 1º período, tem valor adversativo, podendo ser substituída, sem alteração de sentido 

do texto, por “mas”. 

C. No último período, o elemento conectivo “então” tem valor conclusivo, podendo ser substituído, sem 

alteração de sentido do texto, por “portanto”. 

D. A expressão “símbolos especiais”, no último período, é especificada com o aposto apresentado após as 

vírgulas: “as letras”. 

E. No 2º período, a preposição “para”, em “para registrar o conhecimento produzido ao longo da história”, 

introduz uma oração com valor temporal. 

 

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

 

06. Uma pizza cortada em 8 pedaços iguais, cada pedaço possui 5cm de borda. Se a mesma pizza tivesse sido 

cortada em 12 pedaços iguais, qual seria a medida da borda de cada pedaço? 

A. 10

2
cm 

B. 4cm 

C. 10

3
cm 

D. 5

2
cm 

E. 1cm 

 

07. Qual a área de um quadrado de lado = 2,3cm? 

A. 4 cm2 

B. 4,63 cm2 

C. 4,9 cm2 

D. 5,29 cm2 

E. 5,9 cm2 
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08. Encontre as raízes da equação a seguir: 

(2𝑥)2 − 10𝑥 − 14 = 0 

A. 𝑥 = −1 

𝑥 = 3,5 

B. 𝑥 = −2 

𝑥 = 7 

C. 𝑥 = 2 

𝑥 = −7 

D. 𝑥 = 0 

𝑥 = −5 

E. 𝑥 = 2 

𝑥 = 3 

 

 

09. Ao lançar 2 dados (6 lados) simultaneamente, qual a probabilidade de cair 2 números idênticos? 

A. 1

6
 

B. 1

12
 

C. 1

24
 

D. 1

36
 

E. 1

66
 

 

 

10. Assinale a alternativa que é equivalente à radiciação √24
5

 

A. 
2
5
4 

B. 
2
4
5 

C. 24 

D. 
4
2
5 

E. 
5
4
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

INFORMÁTICA 

 

11. Hardwares e Softwares são partes responsáveis pelo funcionamento que compõem um sistema 

computacional. Assinale a alternativa correta que indica um hardware e um software, respectivamente 

A. Mouse e Editor de Textos 

B. Monitor e Pendrive 

C. Scanner e Caneta ótica 

D. Adobe Reader e Mozilla Firefox 

E. MS Windows 10 e MS Office  

 

12. Com as configurações básicas no MS Windows 10 o gerenciamento de arquivos e pastas segue uma 

organização e um padrão. Há um tamanho máximo de caracteres permitido para nomear um arquivo. Há 

também caracteres que não podem ser utilizados para nomear um arquivo. Assinale a alternativa correta que 

indica o tamanho e os alguns desses caracteres. 

A. 128 e  ? / - 

B. 128 e  < > , 

C. 128 e > ; * 

D. 256 e | / \ 

E. 256 e  , * : 

 

13. MS Windows 10, MS Word, Mozilla Firefox, MS Excel e Adobe Reader são instalados e utilizados em 

um Computador Pessoal (PC). Assinale a alternativa correta que indica as respectivas funcionalidades desses 

aplicativos. 

A. Sistema Operacional, Editor de Textos, Navegador Web, Planilha Eletrônica e Leitor de PDF 

B. Sistema Operacional, Planilha Eletrônica, Navegador Web, Editor de Textos e Editor de Slides 

C. Sistema Operacional, Editor de Slides, Navegador Web, Planilha Eletrônica e Editor de Vídeos 

D. Sistema de Gestão, Editor de Vídeos, Editor de Slides, Editor de Textos e Leitor de PDF 

E. Sistema Operacional, Editor de Slides, Editor de Textos, Planilha Eletrônica e Navegador Web 

 

14. Quando acessamos sites na Internet, utilizando o navegador web, nos deparamos com um ícone 

representando um cadeado fechado na barra de endereço. Este ícone indica que o endereço do site inicia com 

https://. Assinale a alternativa correta que indica o significado do ícone junto à sigla https:// 

A. Conexão com suporte à idiomas estrangeiros e rapidez no acesso  

B. Conexão mais rápida com suporte a diversos navegadores web 

C. Conexão com grau de segurança e criptografia das mensagens 

D. Conexão com suporte à múltiplos softwares e plataformas de hardwares 

E. Conexão com menor grau de segurança e descriptografia das mensagens 
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15. Um computador pessoal (PC) utiliza diversos periféricos para entrada e saída de dados. Assinale a 

alternativa correta que indica um periférico de entrada e um periférico de saída, respectivamente. 

A. Impressora e Teclado 

B. Mouse e Scanner 

C. Microfone e Webcam 

D. Mesa digitalizadora e Webcam 

E. Teclado e Monitor 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS, LEGISLAÇÃO 

 
 

16. Segundo os dados geográficos, a baía de Guaratuba, com 48,72 km2 de extensão, é um estuário encaixado 

na planície costeira do litoral do Paraná. Dessa forma, ela é considerada: 

A. A primeira maior do Paraná. 

B. A segunda maior do Paraná. 

C. A terceira maior do Paraná. 

D. A quarta maior do Paraná. 

E. Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

17. Em Guaratuba, o Morro do Cristo é um mirante natural da cidade e oferece aos visitantes uma visão geral 

de toda a cidade. Em seu cume, está a imagem do Cristo Redentor, que tem um dos braços apontando para a 

cidade e outro com a mão no coração. Em qual praia o Morro do Cristo está localizado? 

A. Praia Caieiras. 

B. Praia Barra do Sai. 

C. Praia de Brejatuba. 

D. Praia Coroados. 

E. Praia dos Namorados. 

 

18. O nome de Guaratuba foi dado pelos índios Carijós, os primeiros habitantes destas terras, e, segundo eles, 

significava:  

A. Muitos Peixes. 

B. Muitos Guarás. 

C. Muitas Árvores.  

D. Muitos Rios. 

E. Nenhuma das alternativas anteriores. 
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19. Segundo dados da CNABRASIL, os portos de Paranaguá e Antonina registraram nova marca histórica na 

movimentação de mercadorias, consolidando 2020 como o melhor ano das exportações paranaenses. Foram 

57,3 milhões de toneladas movimentadas – 8% a mais do que em 2019 (53,2 milhões). Dos produtos 

exportados pelos portos paranaenses, a soja foi o carro-chefe, com 14,3 milhões de toneladas e crescimento 

de 27% ante 2019 (11,3 milhões). Da carga de granéis sólidos exportados, a soja corresponde a 54% do total. 

Quais produtos compõem, na ordem de importância respectivamente, os percentuais restantes, de ____ (22%), 

____ (15%) e _____ (9%)? Fonte: https://cnabrasil.org.br/noticias/exportacao-pelos-portos-do-parana-

registra-recorde-em-2020 

A. Milho, Trigo e Café. 

B. Café, Milho e Farelos. 

C. Milho, Açúcar e Trigo. 

D. Farelos, Açúcar e Milho. 

E. Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

20. Em termos de importância, em relação aos portos brasileiros, o Porto de Paranaguá, quando se analisa em 

relação à exportação de produtos agrícolas do país, é: 

A. O primeiro maior exportador. 

B. O segundo maior exportador. 

C. O terceiro maior exportador. 

D. O quarto maior exportador. 

E. Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO PÚBLICO 
 

 

21. Nos termos da Lei n.º 8.080/90, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado 

prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Sobre essa temática, assinale a alternativa 

CORRETA: 

A. O dever de garantir a saúde é exclusivo por parte do Estado. 

B. Apesar de atualmente sabermos a importância da saúde mental, quando da elaboração da Lei, esta 

restringiu-se às condições de bem-estar físico ao abordar as ações que se destinam a garantir saúde às 

pessoas e à coletividade. 

C. Com relação ao dever do Estado de garantir a saúde, a Lei trata de ações e serviços que visam à 

recuperação da saúde, sem se falar em promoção e proteção. 

D. Os níveis de saúde expressam tão só a organização econômica do País, tendo a saúde como 

determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico e o acesso 

aos bens e serviços essenciais. 

E. O lazer é determinante e condicionante para a saúde. 
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22. Sobre o Código de defesa, controle de natalidade e proteção dos animais do Município de Guaratuba-PR, 

assinale a alternativa CORRETA: 

A. Como visa o controle de natalidade, entre os objetivos da Lei, há a conscientização da população sobre 

os benefícios da castração, mas não se fala em guarda responsável, já que isso não afeta diretamente o 

controle de natalidade.  

B. Nos objetivos da Lei, não se fala sobre preservar a saúde e o bem-estar da população humana, sendo os 

objetivos voltados apenas para o bem-estar animal.  

C. O desenvolvimento de políticas públicas de bem-estar animal no Município será de responsabilidade da 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente, sendo vedada colaboração. Nessa orientação, essa Secretaria 

deverá criar um dispositivo para registrar e atender denúncias. 

D. Criar, manter e atualizar um banco de dados de identificação das populações animais está entre os 

objetivos da Lei. Esse banco de dados será gerido e mantido pela Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente.  

E. O desenvolvimento de campanhas e programas de informação e orientação para conscientizar a 

comunidade sobre a legislação é de responsabilidade da Secretaria de Bem-Estar e Promoção Social.  

 

23. A Lei n.º 1.174/2005 estabelece que a gestão ambiental municipal deve cumprir as diretrizes estabelecidas 

nos planos e ações voltados ao desenvolvimento humano, em bases ambientalmente sustentáveis e no marco 

da promoção de direitos humanos. Estão entre elas, EXCETO: 

A. Agenda 2030. 

B. Planos Diretores de Arborização, Áreas Verdes e Unidades de Conservação. 

C. Plano Anual de Defesa do Meio Ambiente. 

D. Plano Diretor Municipal. 

E. Plano Diretor de Comunicação Visual. 

 

24. A legislação estabelece alguns conceitos aplicados às políticas públicas de bem-estar animal. Nesse 

sentido, assinale a alternativa CORRETA: 

A. Animal semidomiciliado é aquele que, embora não possua proprietário ou tutor definido, seja tutelado 

ou estabeleça vínculo de afeto e dependência com pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou 

privado, entidades sem fins lucrativos ou grupo de pessoas ligadas por laços de amizade ou vizinhança, 

que se dispõem a zelar pelo animal sem, contudo, retirá-lo da via pública ou local que utilize como 

moradia. 

B. Família de baixa renda é aquela com renda familiar mensal de até dois salários mínimos. 

C. Cuidador é o membro da comunidade em que vive o animal comunitário e que com ele estabelece laços 

de cuidado. 

D. Tutor é toda pessoa física ou entidade sem fins lucrativos que recolhe animais das vias públicas ou 

animais em situações de maus-tratos, abandonados e feridos.  

E. Adoção é a proteção provisória ou permanente de animal por pessoas físicas ou jurídicas, 

compreendendo todos os cuidados necessários à vida sadia do animal.  
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25. A Lei n.º 1.174/2005 prevê as licenças ambientais cabíveis de expedição pela Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente. Nessa perspectiva, assinale a alternativa INCORRETA: 

A. A Licença Ambiental Prévia é concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou 

atividade, aprovando a sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo 

os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação. 

B. A Licença Ambiental de Operação autoriza a operação da atividade ou empreendimento, sem relação 

com as licenças anteriores, apenas com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados 

para a operação. 

C. A Licença Ambiental Simplificada autoriza a operação da atividade ou empreendimento, que, a critério 

do órgão ambiental competente, seja de pequeno potencial de impacto ambiental. 

D. A Licença Ambiental de Instalação autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo 

com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de 

controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante. 

E. Nenhuma das alternativas está incorreta.  

 

26. Nos termos da Lei n.º 8.080/90, foi abordada a criação de comissões intersetoriais de âmbito nacional, 

subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por 

entidades representativas da sociedade civil. A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões 

intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades, EXCETO: 

A. Alimentação e nutrição. 

B. Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia. 

C. Recursos humanos. 

D. Direitos do trabalhador.  

E. Saneamento e meio ambiente. 

 

27. À luz da legislação, sobre a circulação e recolhimento de animais em espaços públicos, assinale a 

alternativa CORRETA: 

A. A circulação de animais domésticos nas vias e logradouros públicos deve ocorrer sob a supervisão do 

proprietário ou outro cuidador responsável, não sendo obrigatório o uso de coleira e guia, sendo apenas 

obrigatório o uso de focinheira para animais bravios. 

B. É permitida a circulação de animais na extensão de areia existente entre a água do mar e a terra firme, 

banhada ou não pelas variações das marés. 

C. Serão recolhidos cães e gatos soltos em via pública que atrapalhem o convívio social e/ou o trânsito.  

D. Estarão sujeitos a recolhimento pelo Poder Público os animais abandonados, semidomiciliados e soltos 

em vias e logradouros públicos ou em locais de livre acesso ao público, que estiverem enfermos ou 

machucados, mesmo que tenham dono. 

E. Não persistindo as condições que representem risco à saúde, os animais recolhidos serão devidamente 

devolvidos no local onde foram encontrados. 
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28. Sobre os maus-tratos aos animais, assinale a alternativa CORRETA:  

A. Não há a previsão legal de maus-tratos na modalidade culposa.  

B. Segundo a legislação, a previsão de maus-tratos abrange tanto os animais domésticos ou domesticados 

como os animais silvestres, nativos ou exóticos. 

C. Não há previsão legal sobre a permissão de manutenção de cães presos em cordas ou correntes e 

mediante uso de coleira. 

D. É considerado maus-tratos tentar ou provocar a morte de animal por qualquer método, que não seja a 

eutanásia recomendada e executada de forma ética por médico veterinário habilitado, não sendo 

necessário que seja realizada na modalidade indolor, quando da sua recomendação. 

E. Nesse âmbito, não é abordada a exposição do animal a situação de constrangimento ou humilhação, uma 

vez que a subjetividade do caso impossibilita comprovação.  

 

29. Com relação à previsão do Código de Obras e Posturas do Município de Guaratuba, assinale a alternativa 

CORRETA: 

A. Quando do Alvará de Aprovação, em caso de erro ou insuficiência de elementos, o requerente será 

notificado, dentro do prazo de dez (10) dias contados da data da entrada do projeto na Secretaria 

Municipal de Urbanismo, a fim de satisfazer as exigências formuladas ou dar os esclarecimentos que 

forem julgados necessários. 

B. Estarão isentas da apresentação de responsabilidade técnica as edificações de interesse social, com até 

100,00 m2 (cem metros quadrados), construídas sob o regime de mutirão ou autoconstrução e não 

pertencentes a nenhum programa habitacional — e que terão atendimento técnico por parte do Poder 

Municipal. 

C. Todos os logradouros públicos e edificações, exceto aqueles destinados à habitação de caráter provisório 

unifamiliar, deverão ser projetados de modo a permitir o acesso, circulação e utilização por pessoas 

portadoras de deficiência, conforme orientações previstas na NBR 9050 da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas — ABNT. 

D. Profissional habilitado é o técnico registrado junto ao órgão federal fiscalizador do exercício 

profissional, podendo atuar como pessoa física ou como responsável por pessoa jurídica, respeitadas as 

atribuições e limitações consignadas por aquele organismo e devidamente licenciado pelo Município. 

Diante dessas atribuições, o Município manterá um cadastro dos profissionais e empresas legalmente 

habilitados, e não será considerado legalmente habilitado o profissional ou empresa que estiver em 

atraso com qualquer tributo municipal. 

E. É facultada a substituição ou a transferência da responsabilidade profissional, sendo obrigatória em caso 

de impedimento do técnico atuante, assumindo o novo profissional a responsabilidade pela parte já 

executada, sem prejuízo da atuação do profissional anterior. Nesse caso, o proprietário deverá 

apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, novo responsável técnico, o qual deverá enviar, ao órgão 

competente do Município, comunicação a respeito, sob pena de não se poder prosseguir a execução da 

obra. 
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30. Sobre os termos aplicados no Código de Obras e Posturas do Município de Guaratuba, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

A. Ático é a parte do volume superior de uma edificação, destinada a abrigar casa de máquinas, piso técnico 

de elevadores, caixas d’água e circulação vertical. 

B. Demolição é o total derrubamento de uma edificação. Quando tratar-se de demolição parcial ou o total 

derrubamento de um bloco de um conjunto de edificações, caracteriza-se como reforma. 

C. Piso drenante é aquele que permite a infiltração de águas pluviais no solo através de, no mínimo, 15% 

(quinze por cento) de sua superfície por metro quadrado. 

D. Muro de arrimo é o muro destinado a suportar desnível de terreno superior a 1,00 m (um metro). 

E. Nivelamento é a fixação da cota correspondente aos diversos pontos característicos da via urbana a ser 

observada por todas as construções nos seus limites com o domínio público. 
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