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�� Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.

�� Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinqüenta) questões objetivas de múltipla

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez)

questões de Informática e 30 (trinta) questões de Conhecimentos Específicos.

�� Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe,

imediatamente, ao Fiscal.

�� Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o

Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.

�� Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um

Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide

com o seu Número de Inscrição.

�� As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas, totalmente, com caneta esferográfica

azul ou preta.

�� Você dispõe de 4 horas para responder toda a Prova – já incluído o tempo destinado ao preenchimento

do Cartão-Resposta. O tempo de Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranqüilidade.

�� Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal, juntamente com este Caderno e deixe a sala em

silêncio.

BOA SORTE !
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 01 para as questões de 01 a 06.

CRESCIMENTO: SEM PRESSA E SEM DESCANSO

Os jovens profissionais, mesmo antes do ingresso no mercado de trabalho, sofrem uma espécie de
pressão pelo sucesso, tanto do ambiente familiar quanto do acadêmico. Esse discurso cria um desejo de se obterem
bons resultados cada vez mais precocemente.

Uma carreira bem-sucedida requer, antes de tudo, o respeito às etapas do processo de maturação do
profissional. É preciso viver cada uma delas no tempo certo. É imprescindível controlar a ansiedade, não adianta
queimar etapas: existem competências que só a experiência – ou seja, o conhecimento adquire através da prática –
pode garantir aos profissionais.

O crescimento profissional pode até ocorrer precocemente, mas, muitas vezes, isso representa uma
armadilha para o jovem. Por mais que ele tenha conhecimento técnico para assumir determinadas
responsabilidades, haverá situações de oportunidades ou de ameaças em que só a experiência poderá apontar boas
soluções, e, nesses casos, o despreparo pode causar problemas tanto para o profissional quanto para a
organização.

Jornal do Commercio. Desafio 21. Recife, 23 de março de 2008. p. 31.

01. “Uma carreira bem-sucedida requer, antes de tudo, o respeito às etapas do processo...”
Analisando-se o trecho acima, é CORRETO afirmar que

A) a crase é facultativa.
B) o verbo “requerer” exige dois complementos, sendo um regido de preposição, e o outro não.
C) o acento grave se justifica por se tratar de um complemento do nome “respeito”, no qual existe a presença da preposição “a”

e do artigo “as”.
D) os termos sublinhados completam o sentido do verbo “requerer”.
E) neste contexto, o termo “respeito” se classifica como verbo que exige complemento regido de preposição.

02. Sobre os verbos sublinhados nos fragmentos abaixo:

I. “...existem competências que só a experiência (...) pode garantir aos profissionais.”
II. “ ...haverá situações de oportunidades ou de ameaças ...”

é CORRETO afirmar que

A) no item I, se o verbo fosse substituído por “haver”, estaria correto o trecho: Hão competências que só a experiência ...
B) no item II, o verbo concorda com o sujeito “situações” em número e pessoa.
C) tanto o verbo do item I quanto o do item II são pessoais com sujeitos determinados.
D) se o verbo do item II fosse substituído por “existir”, estaria correto o trecho: Existirá situações de oportunidades...
E) no item I, o verbo é pessoal e concorda com o seu sujeito “competências” em número e pessoa.

03. Sobre CLASSES GRAMATICAIS, observe os termos sublinhados dos itens abaixo.

I. “...o respeito às etapas do processo de maturação do profissional.”
II. “Os jovens profissionais, mesmo antes do ingresso no mercado de trabalho...”
III. “...ou seja, o conhecimento que se adquire através da prática ...”
IV. “...existem competências que só a experiência (...) pode garantir ...”

Assinale a alternativa que contém a classificação CORRETA desses termos.

A) I- substantivo comum; II- adjetivo; III- substantivo comum; IV- advérbio.
B) I- adjetivo; II- adjetivo; III- adjetivo; IV- adjetivo.
C) I- substantivo comum; II- adjetivo; III- substantivo derivado; IV- advérbio.
D) I- substantivo próprio; II- substantivo comum; III- adjetivo; IV- adjetivo.
E) I- adjetivo; II- substantivo comum; III- substantivo derivado; IV- advérbio.

04. Numere a 2ª. coluna de acordo com a 1ª, observando os sublinhados.

I. Encontro Vocálico (Ditongo) ( ) “...etapas do processo de maturação...”
II. Encontro Consonantal ( ) “...de se obterem bons resultados cada vez mais precocemente ...”
III. Dígrafo ( ) “Uma carreira bem-sucedida requer ..”

( ) “Mas muitas vezes isso representa uma armadilha ...”
( ) “Mas muitas vezes isso representa...”

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

A) III, II, I, III, I. B) III, II, III, III, I. C) II, I, III, III, II. D) II, II, III, III, I. E) III, I, III, II, I.






3

05. Sobre ACENTUAÇÃO, observe os termos sublinhados dos itens abaixo.

I. “...sofrem uma espécie de pressão pelo sucesso...”
II. “...existem competências que só a experiência...”
III. “...o conhecimento que se adquire através da prática...”
IV. “O crescimento profissional pode até ocorrer precocemente...” e “...haverá situações de oportunidades...”

Somente está CORRETO o que se afirma na alternativa

A) No item I, o termo sublinhado é acentuado por ser paroxítona terminada em ditongo decrescente.
B) No item II, a tonicidade dos termos sublinhados recai na penúltima sílaba.
C) No item III, caso fosse retirado o acento do termo sublinhado, ele seria classificado como substantivo.
D) No item IV, os termos sublinhados são acentuados por serem oxítonos e paroxítonos, respectivamente.
E) Nos itens I e IV, as justificativas para o uso dos acentos nos termos sublinhados são idênticas.

06. Sobre CONCORDÂNCIA NOMINAL e VERBAL, analise os itens abaixo.

I. “...tanto do ambiente familiar quanto do acadêmico.”
II. “Esse discurso cria um desejo de se obterem bons resultados cada vez mais precocemente.”
III. “É preciso viver cada uma delas no tempo certo.”
IV. “...existem competências que só a experiência (...) pode garantir aos profissionais.”
V. “O crescimento profissional pode até ocorrer ...”
VI. “...haverá situações de oportunidades ou de ameaças...”

Assinale a alternativa CORRETA.

A) No item I, o primeiro termo sublinhado concorda com o adjetivo “familiar”.
B) No item II, se o primeiro termo sublinhado fosse substituído por épocas e cenários, seria correto o trecho: É preciso viver

cada uma delas nas épocas e nos cenários certas.
C) No item II, o segundo termo sublinhado classifica-se como verbo pessoal e, nesse contexto, concorda com o seu sujeito

“competências”.
D) No item III, o primeiro termo sublinhado concorda apenas em gênero com o nome a que se refere.
E) No item III, o verbo sublinhado concorda em número e pessoa com o seu sujeito “situações”.

TEXTO 02 para as questões de 07 a 10.

Um ponto importante com que se deve ter cautela é a ambição. Em excesso, ela pode gerar práticas pouco
saudáveis, como o famoso “crescer a qualquer custo”.

Essa postura geralmente traz conseqüências muito negativas. Se os resultados pessoais passam a interessar
mais que os da equipe, significa que algo está errado: isso revela individualismo excessivo, e o profissional pode
passar a ser visto como um problema para a organização.

Portanto, na hora de conquistar espaço, é bom lembrar: respeitar o tempo do processo é fundamental. É
normal errar, mas os erros devem servir de aprendizado. É importante muito cuidado na hora de assumir
responsabilidades, evitando aquelas para as quais você não está preparado. Não é bom se deixar envaidecer por
propostas sedutoras: vale a pena avaliá-las com cuidado e pedir orientação sempre que necessário. O ritmo natural
do aprendizado: sem pressa e sem descanso.

Jornal do Commercio. Desafio 21. Recife, 23 de março de 2008. p. 31.

07. Sobre o fragmento, “Um ponto importante com que se deve ter cautela é a ambição.”, é CORRETO afirmar que

A) toda ambição gera cautela.
B) a ambição é algo de pouca importância. D) a ambição é algo que requer cautela.
C) não se deve dar atenção à cautela nem à ambição. E) para se ser ambicioso, é preciso ter cautela.

08. Sobre o que está escrito no segundo parágrafo “Essa postura geralmente ....organização.” conclui-se que

A) todo profissional competente deve buscar, apenas, seus interesses pessoais.
B) o individualismo é algo benéfico à empresa.
C) os resultados pessoais não devem estar acima dos da equipe da organização.
D) todo pessoal individualista gera problemas na empresa onde não trabalha.
E) é saudável não se preocupar com os interesses da empresa.

09. Com o trecho “É normal errar, mas os erros devem servir de aprendizado.”, o autor quis dizer que

A) os erros acontecem, mas são imperdoáveis.
B) o erro faz parte do cotidiano do ser humano e a este serve de ensinamento.
C) através dos erros, os homens buscam caminhos incertos.
D) a aprendizagem é plena de falhas incorrigíveis.
E) o homem é infalível, o erro, inadmissível.
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10. Em todas as alternativas, as afirmativas expressam idéias contidas no Texto 02, exceto em uma. Assinale-a.

A) O relaxamento é algo aceitável no momento de se assumirem responsabilidades.
B) Deve-se evitar assumir responsabilidades, se a pessoa não está apta para tal.
C) Para a conquista de espaços, é preciso se considerar o tempo do processo.
D) Propostas sedutoras podem gerar vaidade e prejudicam o profissional.
E) O respeito ao ritmo natural do aprendizado é fundamental para o crescimento profissional.

INFORMÁTICA

11. O microcomputador é uma máquina programável, isto é, você realiza diversas funções utilizando o mesmo
equipamento: editar um texto, ouvir uma música, assistir a um filme, acessar a internet e outras. Em cada uma
dessas atividades, haverá um programa correspondente, instalado no computador para sua realização. Que
programa é o primeiro a ser instalado no microcomputador, do qual todos os outros programas dependem?

A) Navegador da Internet, como por exemplo, o Internet Explorer.
B) Planilha de cálculo, como por exemplo, o Excel. D) Banco de dados, como por exemplo, o MySql.
C) Sistema operacional, como por exemplo, o Windows. E) Editor de texto, como por exemplo, o Word.

12. Nos Estados Unidos, as formas de representar os números decimais, os valores monetários, as datas e as horas são
diferentes das utilizadas no Brasil. Existe um componente do Windows que configura os formatos desses números,
encontrado no Painel de Controle. Qual alternativa indica CORRETAMENTE o nome desse componente?

A) Opções de Acessibilidade.
B) Opções de Pasta. D) Opções da Internet.
C) Data e Hora. E) Opções Regionais e de Idioma.

13. Solicitaram a você que digitasse um texto em que todas as linhas estivessem centralizadas e com espaçamento duplo
entre elas. Em qual das opções do Menu Formatar, você encontrará os campos com esses parâmetros de
configuração de textos?

A) Fonte. B) Parágrafo. C) Marcadores e numeração. D) Tabela. E) Bordas e sombreamento.

14. Você está utilizando o programa Microsoft Excel para calcular suas despesas mensais. Você lança cada item de
gasto da seguinte forma: a descrição da despesa na coluna A, e o valor da despesa, na coluna B, a partir da linha 2.
Sua lista de gastos possui 10 itens. Para obter o total das despesas com os 10 itens, na célula B13, como deve editar a
fórmula de cálculo?

A) =B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11
B) Soma(A1:B11) D) Soma(B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11)
C) =Soma(B1:B10) E) =Soma(A2:B11)

15. Você precisa saber quais clientes fizeram pedidos acima de R$ 1.000. Para responder a questão, utilizando o Banco
de Dados Access, você cria uma consulta, relacionando as tabelas clientes e pedidos, incluindo os campos
CLIENTE_NOME e PEDIDO_TOTAL às colunas da consulta. Para que sejam relacionados, apenas, os clientes
com pedidos acima de R$ 1.000, qual a expressão correta para a linha Critério na coluna do campo
PEDIDO_TOTAL?

A) < 1000 B) >+ 1000 C) >= 1000 D) > 1000 E) + 1000

16. As empresas de telefonia móvel estão disponibilizando acesso à internet. Assim, através de celulares, você pode
navegar por sites, ouvir músicas, assistir a vídeos, ler textos. Como é conhecido o serviço da Internet que reúne
todas essas possibilidades?

A) FTP B) CHAT C) WWW D) TELNET E) E-MAIL

17. Você recebe uma mensagem através de seu correio eletrônico e deseja passá-la a outras pessoas, acrescentando seu
comentário na mensagem original. Qual comando do correio eletrônico você utiliza para realizar essa tarefa?

A) Responder. B) Responder a todos. C) Anexar. D) Voltar. E) Encaminhar.
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18. A empresa na qual trabalha possui um site. Quando você abre o Internet Explorer, não é a página inicial do site de
sua empresa que aparece. Para que a primeira página da web a ser exibida, quando você abre o Internet Explorer,
seja a da empresa, o que você precisa fazer?

A) Escolher “Adicionar Favoritos”, no Menu Favoritos e preencher o campo Histórico de navegação, na guia Geral, com o
endereço do site da empresa.

B) Escolher “Adicionar Favoritos”, no Menu Favoritos e preencher o campo Histórico de navegação, na guia Conteúdo, com o
endereço do e-mail da empresa.

C) Escolher “Configuração da Página”, no Menu Arquivo e preencher o campo Página inicial, na guia Geral, com o endereço
do e-mail da empresa.

D) Escolher “Opção da Internet”, no Menu Ferramentas e preencher o campo Página Inicial, na guia Geral, com o endereço do
site da empresa.

E) Escolher “Opções da Internet”, no Menu Ajuda, e preencher o campo Histórico de navegação, na guia Geral, com o
endereço do e-mail da empresa.

19. Você e seu grupo de trabalho utilizam o Outlook para realizarem reuniões on-line. Qual a alternativa apresenta
corretamente o processo para agendar uma reunião através do Outlook?

A) Os participantes da reunião enviam uma solicitação de reunião para cada um entre si. A solicitação vai para as caixas de
entrada e para os calendários dos participantes. Os participantes lêem a solicitação e respondem. As respostas voltam para o
organizador. A entrada da reunião é atualizada no calendário do organizador com as informações sobre quem virá.

B) O organizador da reunião envia uma solicitação de reunião aos participantes. A solicitação vai para as caixas de entrada e
para os calendários dos participantes. Os participantes lêem a solicitação e respondem. As respostas voltam para o
organizador. A entrada da reunião é atualizada no calendário do organizador com as informações sobre quem virá.

C) Os participantes enviam uma solicitação de reunião para o organizador. A solicitação vai para a caixa de entrada e para o
calendário do organizador. A entrada da reunião é atualizada no calendário do organizador com as informações sobre quem
virá.

D) Um dos participantes da reunião envia uma solicitação de reunião para o organizador. O organizador envia a solicitação
para as caixas de entrada e para os calendários dos participantes. Os participantes lêem a solicitação e respondem. As
respostas voltam para o organizador. A entrada da reunião é atualizada no calendário do organizador com as informações
sobre quem virá.

E) Os participantes da reunião enviam uma solicitação de reunião para cada um entre si. O organizador envia a solicitação para
as caixas de entrada e para os calendários dos participantes. Os participantes lêem a solicitação e respondem. As respostas
voltam para o organizador. A entrada da reunião é atualizada no calendário do organizador com as informações sobre quem
virá.

20. A Microsoft oferece dois produtos que contêm o nome Outlook. Embora esse nome apareça nos títulos dos dois
programas, eles não são iguais e oferecem recursos diferentes. Qual alternativa apresenta CORRETAMENTE um
recurso que está presente no Microsoft Outlook 2003 e no Microsoft Outlook Express 6?

A) Enviar e receber emails.
B) Vários catálogos de endereço.
C) Lembretes para emails, eventos de calendário, tarefas e observações.
D) Microsoft Office Word como editor de email para fornecer acesso a opções de formatação e de estilo adicionais.
E) Filtro de lixo eletrônico.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Quanto à descrição da planta de situação, assinale a alternativa CORRETA.

A) Indica a posição da construção em relação ao terreno.
B) Corresponde a um corte horizontal na edificação a 1,50m do piso.
C) Corresponde às vistas externas da edificação.
D) Indica a posição da edificação em relação a um corte vertical.
E) Indica a posição do terreno em relação ao entorno.

22. Quanto à descrição da planta de locação, assinale a alternativa CORRETA.

A) Indica a posição da construção em relação ao terreno.
B) Corresponde a um corte horizontal na edificação a 1,50m do piso.
C) Corresponde às vistas externas da edificação.
D) Indica a posição da edificação em relação a um corte vertical.
E) Indica a posição do terreno em relação ao entorno.
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23. Assinale a alternativa que corresponde aos exemplos de desenho projetivo.

A) Desenhos de gráficos.
B) Desenhos de diagramas. D) Cronogramas.
C) Desenhos de fabricação de equipamentos e de estruturas. E) Fluxogramas.

24. Considerando as normas da ABNT, assinale a alternativa que completa a seguinte afirmação: os formatos da série
“A” têm como base o formato ____, cujas dimensões guardam entre si a mesma relação que existe entre o lado de
um ____ e sua diagonal, e que corresponde a um ____ de área igual a 1m2.

A) A1, quadrado, retângulo.
B) A4, círculo, triângulo. D) A0, quadrado, retângulo.
C) A4, quadrado, retângulo. E) A0, círculo, triângulo.

25. Quais as dimensões em milímetros que correspondem ao formato A0?

A) 210 x 297. B) 594 x 841. C) 420 x 594. D) 841 x 1189. E) 297 x 420.

26. A norma da ABNT NBR 13142 sobre dobramento de cópia recomenda procedimentos para que as cópias sejam
dobradas de forma que estas fiquem com dimensões, após dobradas, similares as dimensões de qual formato de
folha?

A) A0. B) A1. C) A2. D) A3. E) A4.

27. Assinale a alternativa que corresponde à linha usada basicamente para registrar elementos do desenho, como linhas
de cota, setas, linhas indicativas, linhas de projeção.

A) Linha complementar.
B) Linha fina. D) Linha grossa
C) Linha média. E) Linha super grossa.

28. Uma das características pertinente aos disjuntores utilizados em instalações elétricas.

A) Não permite efetuar manobras.
B) Não permite rearme do circuito após sua atuação, devendo ser substituído.
C) Podem ser religados após sua atuação, sem necessidade de substituição.
D) Componente que recebe o ramal de alimentação que vem do centro de medição.
E) Abrigar equipamentos e/ou emendas de condutores.

29. A norma da ABNT 9077 trata das saídas de emergência em edifícios, contemplando orientações quanto à utilização
de escadas e rampas. Assinale a alternativa CORRETA.

A) O uso das rampas é obrigatório em todas as edificações, em qualquer situação.
B) O uso das escadas é obrigatório em qualquer edificação, quer seja enclausurada ou não.
C) O material empregado nas rampas pode ou não ser antiderrapante, depende da declividade da rampa.
D) As escadas de uso coletivo podem ter largura do patamar menor do que a largura da escada.
E) As larguras dos degraus e patamares não necessitam ser constantes nas escadas de uso coletivo.

30. Quanto à manobra de abertura das folhas, as esquadrias podem ser classificadas em:

A) Madeira, alumínio, aço.
B) Fixas, de rotação, de translação. D) De correr, sintética, concreto.
C) Sintética, vidro, concreto. E) Basculante, alumínio, concreto.

31. Aquelas que transmitem para o solo, através de sua base, a carga de um pilar ou de um conjunto de pilares:

A) Sapatas. B) Viga baldrame. C) Estaca Franje. D) Estaca escavada. E) Tubulão.

32. Os aços para concreto armado, fornecidos em ___ (fios) ou mais comumente em barras com aproximadamente
___m de comprimento, são empregados como armadura de componentes estruturais, tais como blocos, estacas,
pilares, vergas e lajes. As armaduras têm como função principal absorver as tensões de ___ e ___ e aumentar a
capacidade resistente das peças ou componentes comprimidos.

A) Rolos, 12, tração, cisalhamento.
B) Telas, 11, tração, cisalhamento. D) Telas, 12, compressão, tração.
C) Rolos, 12, compressão, tração. E) Rolos, 11, compressão, cisalhamento.
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33. Indique a recomendação adequada durante a etapa de lançamento do concreto na execução de lajes e vigas.

A) Adensamento com vibrador, colocação das peças de pé de pilar.
B) Colocação de sarrafos como aprumadores dos pilares, verificação do posicionamento de barras.
C) Posicionamento das escoras de lajes, adensamento com vibrador.
D) Verificação do posicionamento de barras, prumo e nível.
E) Posicionamento das escoras de lajes, verificação do posicionamento das escoras de lajes.

34. Relacione as seguintes janelas com os seus respectivos mecanismos de abertura abaixo: “de correr, de abrir,
persiana, sem ventilação”.

A) Fixa, translação, rotação em torno de um eixo horizontal, rotação em torno de um eixo vertical.
B) Translação, rotação em torno de um eixo horizontal, rotação em torno de um eixo vertical, fixa.
C) Rotação em torno de um eixo horizontal, rotação em torno de um eixo vertical, translação, fixa.
D) Translação, rotação em torno de um eixo vertical, rotação em torno de um eixo horizontal, fixa.
E) Fixa, translação, rotação em torno de um eixo horizontal, rotação em torno de um eixo horizontal.

35. Assinale o constituinte da tinta responsável pela cor.

A) Resina. B) Pigmento. C) Solvente. D) Aditivos. E) Massa corrida.

36. Leveza, boa condutividade elétrica e boa resistência à corrosão são características de quais materiais de construção?

A) Polímeros. B) Concretos. C) Metais ferrosos. D) Metais não ferrosos. E) Betumes.

37. Sistemas moldados ‘in loco’, geralmente com reforço, onde além do asfalto oxidado, pode-se empregar o diluído e a
emulsão, com menor eficiência.

A) Asfaltos oxidados.
B) Feltros asfálticos. D) Membranas asfálticas.
C) Feltros betumados. E) Mantas asfálticas.

38. A qual material das instalações hidro-sanitárias pertencem as seguintes características construtivas: leve, estocagem
protegida da umidade, fácil execução de juntas, ligação por solda de estanho?

A) PVC. B) Aço galvanizado. C) Cobre. D) Ferro fundido. E) Poliestireno expandido.

39. Assinale a alternativa adequada correspondente ao assentamento dos componentes cerâmicos com argamassa
colante.

A) Sempre molhar o componente cerâmico antes do assentamento.
B) Não molhar o componente cerâmico.
C) É uma decisão que deve pertencer ao profissional azulejista.
D) Depende das condições atmosféricas no local do assentamento.
E) Depende do substrato sobre o qual o componente cerâmico será assentado.

40. As chapas de madeira compensada possuem dimensões comercialmente disponíveis de

A) 1,22 x 2,44m. B) 2,5 x 30cm. C) 2,5 x 5cm. D) 7,5 x 7,5cm. E) 2,5 x10cm

41. Assinale a opção que reflete o entendimento de custos indiretos.

A) São relações cujos dados são dispostos do maior para o de menor valor e que destacam, desta forma, os itens mais
significativos e permitem ao ornamentista, dentre outras melhorias em seu orçamento, refinar, apenas, alguns poucos itens
principais para alterar significativamente o valor final.

B) São os impostos (Renda, PASEP, COFINS, ISS, PIS), os riscos do empreendimento, as despesas financeiras, as taxas de
negociação e, finalmente, a bonificação ou lucro da construtora.

C) São os custos oriundos da mão de obra aplicada, dos materiais utilizados, dos equipamentos empregados ou subempreiteiros
contratados.

D) São taxas que incidem sobre os custos indiretos para a bonificação da empresa construtora.
E) São aqueles referentes à administração da obra, ao canteiro, aos tapumes, ao transporte, à alimentação de pessoal, às contas

de telefone, à água, à luz e à xerox.
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42. O controle geométrico da estrutura de concreto armado é fundamental, não só do ponto de vista da estrutura, mas
da obra como um todo. Pode-se afirmar que os principais elementos a serem controlados são:

A) locação, prumo, nível.
B) locação, limpeza, pingadeiras. D) rejuntamento, prumo, nível.
C) pingadeira, prumo, enfitamento. E) locação, armadura, rejuntamento.

43. Assinale a opção pertinente à concretagem de pilares moldados no local.

A) Verificar se os parafusos estão cobertos com massa.
B) Verificar a planicidade do pano e dentes sobressalentes através de régua de alumínio.
C) Verificar o aspecto final do enfitamento, sem bolhas e ausência de massa.
D) Verificar a limpeza do pé e da forma, a aplicação de desmoldante e a colocação dos espaçadores.
E) Verificar se as juntas não apresentam desníveis e os parafusos não estouram o cartão.

44. As seguintes condições de armazenamento são pertinentes a qual componente da construção: pilhas entrelaçadas,
para garantir sua estabilidade; separado por tipo de peça, espessura, tonalidade e lote; durante o manuseio, deve-se
tomar cuidado com as peças para não haver impactos que provoquem quebras; o local de estocagem deve ser
coberto por

A) bloco cerâmico.
B) folha de porta de madeira. D) manta asfáltica.
C) cerâmica. E) concreto.

45. O abatimento do tronco de cone é um item de inspeção a ser verificado no recebimento de qual material no canteiro
de obra?

A) Bloco cerâmico.
B) Folha de porta de madeira. D) Manta asfáltica.
C) Cerâmica. E) Concreto.

46. Alongamento percentual em dez diâmetros e dobramento a 180º são ensaios laboratoriais pertinentes a qual
material de construção?

A) Telha cerâmica.
B) Aço. D) Esquadrias metálicas.
C) Chapa de gesso acartonado. E) Batente de madeira.

47. Qual é o comando do AUTOCAD que deve ser utilizado para atualizar um círculo quando, após o zoom, este
apresenta-se como linhas?

A) PAN. B) ARRAY. C) TRIM. D) EXTEND. E) REGEN.

48. Considerando o AUTOCAD, assinale a função do comando OFFSET.

A) Criar cópias simétricas de objetos em relação a um eixo de espelhamento.
B) Criar cópias paralelas.
C) Criar cópias múltiplas de objetos, formando uma matriz retangular ou polar.
D) Criar linhas de chanfro arredondadas.
E) Decompor objetos compostos em seus objetos originais.

49. Considere a seguinte afirmação: os objetos gráficos do AUTOCAD herdam as propriedades do “Lair” ao qual
pertencem.

A) A afirmação é falsa.
B) A afirmação é verdadeira.
C) A afirmação depende do comando utilizado.
D) A afirmação não é válida para o AUTOCAD 14.
E) A afirmação somente é verdadeira para o AUTOCAD 14.

50. Assinale a opção pertinente ao recurso auxiliar que permite capturar e referenciar pontos geométricos importantes.

A) OSRAM. B) GRID. C) TRIM. D) OSNAP. E) REGEN.







