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Português 
 
 
As questões de 01 a 04 referem-se ao texto seguinte:    
 
EDUCAÇÃO DOMÉSTICA PARA A DESONESTIDADE E 
O EGOÍSMO 
 
 Certa vez presenciei uma discussão entre um 
proprietário de uma chácara e uma mãe de uma criança 
que acabara de furtar uma goiaba. O proprietário alegara a 
invasão de sua propriedade e o prejuízo do surripio da 
fruta, a mãe, por outro lado, apontava a mesquinhez do 
proprietário e invocava o valor irrisório do objeto do furto. 
Envergonhado com a argumentação da mãe, o proprietário 
da chácara deu-se por vencido e deixou de lado a questão.  
 Nunca me esquecerei do sorriso vitorioso da 
criança ao assistir a argumentação da mãe em sua defesa. 
A aparente comicidade que reveste tal fato, constitui-se, na 
verdade, numa tragédia: trata-se de uma flagrante defesa 
de atitudes egoísticas e de desrespeito ao próximo.  
 No momento em que alguém se apropria de coisa 
alheia, e que tem pleno conhecimento dessa circunstância, 
o valor do objeto está relacionado ao ato de apropriar-se 
dele e ao seu valor de uso: o valor monetário é secundário. 
Não interessa se se trata de uma goiaba, um aparelho de 
telefone celular, um carro ou qualquer outra coisa, o 
surripiador sabe que está se apropriando de algo que não 
é dele e pouco se importa se está prejudicando alguém ou 
não; quer apenas levar a vantagem de se apropriar. 
Portanto, seguindo essa linha de pensamento, quem se 
apropria de coisa alheia considerada de baixo valor 
monetário, dependendo da situação, é igualmente capaz 
de se apropriar de coisas com valor mais alto. Há um 
trocadilho expresso num ditado popular que evidencia isto: 
“Quem rouba um milho, rouba um milhão”. 
 Aquela mãe, ao assumir ostensivamente a defesa 
do filho que acabara de furtar uma goiaba contra o 
proprietário da chácara, transmitiu ao filho uma 
mensagem, de forma indireta, de que se pode apropriar de 
coisa alheia desde que a considere de pouco valor para 
quem detém a sua posse. Como considerar o valor do que 
algo represente para uma outra pessoa é uma operação 
inteiramente subjetiva, esse processo tende a se 
desenvolver, inconscientemente, a partir da introjeção de 
um argumento que é conveniente para minimizar ou excluir 
o sentimento de culpa de quem está fazendo a 
consideração. 
 Todo ato de desonestidade é, sobretudo, um ato 
de egoísmo. A gênese da prática desses atos, porém, 
quase sempre está em atitudes e situações vividas e/ou 
presenciadas na infância e/ou adolescência. A aparente 
inocuidade do ato camufla o efeito devastador que se 
produz na personalidade de tal criança ou adolescente e 
suas inevitáveis manifestações no comportamento do 
adulto que virá a ser. 
 Sem a compreensão de que pequenas atitudes, 
inclusive determinadas brincadeiras, podem ser decisivas 
na formação da personalidade da criança ou adolescente, 
muitos pais, transformam os seus filhos em pessoas 
egoístas e, por conseqüência, desonestas. Muitos desses 
pais agem bem intencionados, porém, a desinformação, ou 
negligência, os leva a agir errado. Quantos pais procuram 
levar alguma vantagem sobre alguém, na presença do 
próprio filho, sem se dar conta de que, com seu exemplo, 
está ensinando o filho a ser desonesto? Os exemplos 
sempre falam mais forte do que as palavras, todavia, na 

educação de filhos, é comum dar-se mais atenção à fala 
do que aos atos de quem educa. 

          
Retirado da Internet  (Postado por João Figueiredo.) 

 
01.O título do texto, sendo analisado fora do corpo textual, 
mostra-nos que: 
 

a) Há uma precisão quanto ao objetivo da 
mensagem expressa pelo próprio título. 

b) Há uma imprecisão quanto ao objetivo da 
mensagem expressa pelo próprio título. 

c) Não pretende transmitir opinião. 
d) É imparcial relativamente a alguma crítica. 
e) Não é dúbio. 

 
02.Podemos concluir que o texto é: 
 

a) Narrativo 
b) Essencialmente descritivo. 
c) Crítico, apenas. 
d) Crítico e informativo, apenas. 
e) Crítico e informativo e educativo. 

 
03.De acordo com a passagem “Os exemplos sempre 
falam mais forte do que as palavras, todavia, na educação 
de filhos, é comum dar-se mais atenção à fala do que aos 
atos de quem educa.” o autor: 
 

a) Insinua que é-se hipócrita ao se educar os filhos. 
b) Indica que a atenção referida é relativa a quem 

educa e não a quem é educado. 
c) Indica que a atenção referida não se dirige a 

ninguém. 
d) Mostra que o mais importante é esquecido: os 

exemplos. 
e) Em última análise, conclui que as palavras falam 

mais forte que as ações. 
 
04.O egoísmo de que tanto fala o autor está melhor 
exemplificado na seguinte passagem: 
 

a) “... uma criança que acabara de furtar uma 
goiaba.” 

b) “... pouco se importa se está prejudicando alguém 
ou não;” 

c) “Todo ato de desonestidade é, sobretudo, um ato 
de egoísmo.” 

d) “... muitos pais, transformam os seus filhos em 
pessoas egoístas ...” 

e) “... Os exemplos sempre falam mais forte do que 
as palavras,...”  

 
05.Indique a opção em que a expressão sublinhada não 
tem a mesma função sintática de "Esses são os melhores 
autônomos!"  
 

a)  Era uma hora da tarde. 
b)  Titubeei nervoso e pálido de susto.  
c)  Estava junto de mim, tranqüilo, sem o menor 

cansaço. 
d)  E se ela fosse um menino? 
e)  O garoto o é, seu José!  
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06.Identifique a alternativa que traz silepse de gênero: 
 

a) A gente ficou abismado com aquilo. 
b) Um bando de larápios assaltou a loja. 
c) Todas as mulheres precisamos de carinho. 
d) O povo estava triste e não queria outro resultado 

senão aquele que desejavam. 
e) Aquele pessoal não gosta de falar em democracia; 

estão enjoados. 
 
07.Aponte o verbo impessoal unipessoal: 
 

a) Chove muito. 
b) Está quente hoje. 
c) Convém falarmos só amanhã. 
d) Faz forte calor. 
e) Há de haver perdão. 

 
08.Marque a proposta de pontuação incorreta: 
 

a) Todos falavam. Nós porém, nos calamos. 
b) Ficamos, assim, soltos na felicidade. 
c) Ele era humilde até demais, ou antes, gostava de 

se exaltar. 
d) Por isso que eles, então, não vieram? 
e) Por favor, Larissa, certifique-se de que tudo está 

certo. 
 
09.Indique o item em que todas as palavras devem ser 
preenchidas com x: 
 
      a)    pran__a / en__er / __adrez.  
      b)    fei__e / pi__ar / bre__a.  
      c)    __utar / frou__o / mo__ila.  
      d)    fle__a / en__arcar / li__ar. 
      e)    me__erico / en__ame / bru__a. 
 
10.Qual a alternativa em que as formas dos verbos bater, 
consertar e haver nas frases abaixo, são usadas na 
concordância correta? 
 
- As aulas começam quando ... oito horas. 
- Nessa loja ... relógios de parede. 
- Ontem ... ótimos programas na televisão. 
 

a) batem – consertam-se – houve 
b) bate – consertam-se – havia 
c) bateram – conserta-se – houveram 
d) batiam – conserta-se-ão – haverá 
e) batem – consertarei – haviam 

 
 
 

Informática  
 

 
11.No Word XP para selecionar com o mouse uma palavra 
fazemos: 
 

a) Arraste sobre o texto a ser selecionado. 
b) Clique duplamente sobre a palavra. 
c) Clique à esquerda da linha. 
d) Clique duplamente à esquerda do parágrafo. 
e) Clique três vezes à esquerda de um parágrafo. 

 
 
 
 
 

12.A formatação de parágrafo poderá ser feita de forma 
mais detalhada, definida por medidas exatas e ainda 
contar com uma visualização prévia de como ficará o texto 
depois de formatado. Clicando no menu Formatar, 
Parágrafo aparece seções onde uma das seções define as 
opções de parágrafo. Que seção é essa? 
 

a) Seção recuo 
b) Seção espaçamento 
c) Seção geral 
d) Seção entrelinhas 
e) Seção opção 

 
 
13.No Word XP para adicionar o numero de páginas tanto 
na parte superior ou na inferior da pagina clicamos no 
menu: 
 

a) Exibir 
b) Inserir 
c) Formatar 
d) Ferramentas 
e) Tabela 

 
14.É um trecho de texto impresso no topo ou na parte 
inferior de todas as páginas de um documento. Um fica na 
parte superior e o outro na margem inferior. 
 

a) Cabeçalho e rodapé 
b) WordArt 
c) Clip-Art 
d) Bordas e sombreamento 
e) Tabela 

 
15.No Excel XP este comando não é considerado do menu 
Editar: 
 

a) Limpar  
b) Excluir 
c) Substituir 
d) Localizar 
e) Zoom 

  
16.A guia com marcadores permite a escolha de um novo 
marcador, diferente do padrão. São apresentadas quantas 
opções de marcadores no Word XP? 
 

a) Um  
b) Dois 
c) Quatro 
d) Sete 
e) Dez 

 
17.A configuração de páginas no Excel é um comando do 
menu: 
 

a) Ferramentas 
b) Formatar 
c) Arquivo 
d) Editar 
e) Configurar 

 
18.No Excel não é um comando do menu formatar: 
 

a) Células 
b) Linha 
c) Coluna 
d) Autoformatação 
e) Gráfico 
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19.  Este ícone no Excel serve para: 
 

a) Corretor ortográfico 
b) Visualizar impressão 
c) Abrir uma planilha em branco 
d) Salvar uma planilha  
e) Nenhuma das alternativas 

 

20.  Este ícone no Excel XP significa: 
 

a) Somatório 
b) Mesclar colunas 
c) Classificar em ordem crescente 
d) Classificar em ordem decrescente 
e) Gráfico 

 
 

Conhecimentos Específicos  
 
 
21. Assinale (V) para afirmativa verdadeira e (F) para falsa:  
 
(   ) Compõem-se de cimento Portland, resinas orgânicas e 
grãos inertes de granulometria fina as argamassas 
colantes para a fixação de revestimentos cerâmicos.   
(   ) Emprega-se a floculação no tratamento de esgotos de 
alta resistência à biodegradação.  
(  ) O tálus é um solo sedimentar cujo agente de transporte 
de grãos é a água.  
 
A seqüência correta, de cima para baixo, é: 
 

a) F – F – V  
b) V – V – F  
c) F – V – V  
d) F – V – F 
e) V – V – V  

 
22. Sobre os agregados, julgue as afirmativas a seguir: 
 

I. A qualidade e o desempenho de concretos não 
são influenciados pela forma geométrica dos 
agregados.  

II. Agregados compostos por cinza volante 
sinterizada ou vermiculita são considerados 
agregados pesados.  

III. Com o uso de ensaios de sedimentação a 
caracterização granulométrica dos fillers pode ser 
realizada.  

 
Podemos afirmar que: 
 

a) Apenas a afirmativa I está correta.  
b) Apenas a afirmativa II está correta.  
c) Apenas a afirmativa III está correta.  
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
e) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  

 
 
 
 

23. A respeito das escavações, podemos afirmar que: 
 

I. Quando existirem condições, a proteção de suas 
paredes pode ser feita por meio de taludes.  

II. A qualidade do material usado no preenchimento 
das escavações deve ser sempre igual ou 
superior ao existente no subleito.  

III. Escavações com mais de 1,50 m de profundidade 
devem, geralmente, ser protegidas.  

 
a) Somente a afirmativa I está correta.  
b) Somente a afirmativa II está correta.  
c) Somente a afirmativa III está correta.  
d) Todas afirmativas estão corretas.  
e) Somente as afirmativas II e III estão corretas.   

 
24. O efeito que o vento exerce sobre as construções:  
 

a) É dependente da temperatura do ambiente.  
b) Não é dependente das dimensões da edificação.  
c) É dependente da rugosidade do terreno.  
d) Não é dependente do formato da edificação, em 

planta.  
e) N.d.a.  

 
25. Assinale o bloco que utiliza uma mistura de 
aglomerante hidráulico e diferentes particulados de solo 
comum, com umidade controlada, prensados em máquinas 
manuais.  
 

a) Bloco solo-concreto 
b) Bloco solo-gipsito 
c) Bloco solo-calcáreo 
d) Bloco solo-cimento 
e) Bloco sílico-calcáreo 

 
26. Podemos afirmar que aproximadamente, o coeficiente 
de segurança ao deslizamento é: 
 

a) 1,0 
b) 1,6 
c) 3,0 
d) 4,0 
e) 6,0 

 
27. Considere as seguintes afirmativas a respeito dos 
Revestimentos Cerâmicos: 
 

I. O uso de telhas metálicas soldadas não contribui 
para diminuir os efeitos de retração.  

II. Recomenda-se a utilização de argamassas de 
assentamento espessas.  

III. Quando se eliminam as juntas entre as peças há 
enorme chance de desprendimento.  

 
É verdadeiro que: 
 

a) A afirmativa I está correta.  
b) A afirmativa II está correta.  
c) A afirmativa III está correta.  
d) Todas as afirmativas estão corretas.  
e) Não há afirmativa correta.  

 
28. Assinale a alternativa INCORRETA:  
 

a) Tintas betuminosas são recomendadas para 
grandes superfícies externas. 

b) Os aditivos para concreto e argamassa são 
eficazes contra umidade do solo.  
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c) A dureza superficial do concreto pode ser 
avaliada, na fiscalização de uma obra, com a 
utilização de um esclerômetro.  

d) Corrosão do concreto é a sua degradação por 
agentes físicos, biológicos ou químicos.  

e) N.d.a.  
 
29. Assinale a utilização da madeira que apresenta menor 
resistência.  
 

a) Compressão no sentido longitudinal para as fibras.  
b) Compressão no sentido perpendicular para as 

fibras.  
c) Tração no sentido perpendicular para as fibras.  
d) Cisalhamento perpendicular para as fibras. 
e) N.d.a.  

 
30. Identifique o principal objetivo da limitação da abertura 
de fissuras nas estruturas de concreto armado: 
 

a) Reduzir o processo de deformação. 
b) Suprimir o processo de carbonatação do concreto. 
c) Aprimorar o seu aspecto externo.  
d) Reduzir a espessura do cobrimento da armadura. 
e) Reduzir o efeito de corrosão da armadura.  
 

31. Assinale a principal função do retificador: 
 

a) Transformar corrente alternada trifásica em 
alternada bifásica.  

b) Transformar corrente contínua em alternada.  
c) Transformar corrente contínua bifásica em 

contínua monofásica.  
d) Converter corrente alternada em contínua.  
e) Transformar corrente contínua trifásica em 

contínua monofásica.  
 
32. Assinale a alternativa que está CORRETA:  
 

a) Para remover gosto e cheiro da água em 
Tratamento de água, o carvão ativado pode ser 
utilizado.  

b) Com a utilização de mira, teodolito e trena a 
locação das estacas de fundação de obras 
prediais típicas é realizada.  

c) O método de Hveem jamais deve ser utilizado 
para o dimensionamento de pavimentos semi-
rígidos.  

d) Fundações Contínuas são aquelas estruturas 
executadas em valas rasas, com profundidade 
máxima de 3,0 metros, ou as que repousam 
diretamente sobre solo firme e aflorado, como por 
exemplo: rochas, moledos (rochas em 
decomposição), arenitos, piçaras compactas etc., 
caracterizadas por alicerces e sapata.  

e) Fundações Diretas são aquelas em que o peso da 
construção é transmitido ao solo firme por meio de 
um fuste.  

 
33. Emendas e ligações feitas em uma tesoura de um 
telhado são denominadas:  
 

a) cumetações 
b) balanceaturas 
c) modificações éolisidas 
d) sambladuras 
e) elevatórias 

 

34. Para tratamento de água nas redes públicas de 
abastecimento, são utilizados os seguintes métodos, com 
exceção de:  
 

a) coagulação 
b) floculação 
c) fluoretação 
d) oxidação  
e) N.d.a. 

 
35. A respeito das fossas sépticas, julgue os itens que 
seguem: 
 

I. O esgoto é submetido integralmente a um 
processo de sublimação.  

II. O esgoto acumula-se e periodicamente é coletado 
para ser tratado em instalações adequadas.  

III. Em fossas sépticas a decomposição do esgoto 
acontece através de processos anaeróbicos.  

 
É correto afirmar que: 
 

a) Apenas o item I está correto.  
b) Apenas o item II está correto.  
c) Apenas o item III está correto.  
d) Todos os itens estão corretos.  
e) Todos s itens estão incorretos.  

 
36. Assinale a alternativa incorreta quanto aos pisos: 
 

a) Ardósia não é indicada para o passeio, pois, além 
de lisa, esquenta bastante; pode ser usada para 
fazer detalhes, desde que seja colocada com 
grande espaço de rejunte. 

b) Pedras-Goiás é antiderrapante, não absorve calor 
e permite desenhos e cortes variados. 

c) Em calçadas deve-se fazer o contrapiso nos locais 
que serão usados como canteiro de flores ou 
grama. 

d) Seixo rolado não dá estabilidade para a 
circulação; pode ficar escorregadio, caso não 
sejam previstas juntas maiores entre as pedras. 

e) Em pisos laminados não se deve permitir que o 
piso fique exposto à chuva através de janelas, 
portas ou goteiras.  

 
37. Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Os blocos de concreto podem dispensar chapisco 
e emboço, dependendo do tipo de acabamento 
aparente escolhido. 

b) Os blocos não podem ser usados em paredes 
estruturais.  

c) As paredes permitem a passagem de tubulações 
destinadas às instalações elétricas, telefônicas e 
sanitárias, eliminado o trabalho posterior de cortar 
as paredes para o embutimento das canalizações; 

d) A alvenaria estrutural é o sistema construtivo que, 
pelos trabalhos de pesquisa, pelo 
desenvolvimento de materiais mais resistentes e 
pela incorporação de conceitos da indústria, 
apresentou maiores e mais visíveis avanços do 
que qualquer outra forma de estrutura usada na 
construção. 

e) O Tijolo significa em média 2% do custo de uma 
obra o Bloco significa  em média 5% do custo da 
mesma obra.  
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38. As principais vantagens de se utilizar alvenaria 
estrutural na obra são, exceto: 

a) Custo final da obra diminuindo consideravelmente; 
b) Simplificação das instalações elétricas e 

hidráulicas pela ausência de necessidade de 
rasgos nas paredes; 

c) Facilidade de detalhamento do projeto, resultando 
em maior rapidez e facilidade de execução; 

d) Aumento marcante no uso de ferragem, concreto 
e mão de obra de armador; 

e) Ótima resistência ao fogo, além de excelente 
isolamento térmico e acústico. 

 
39. Julgue os itens a seguir: 
 

I. Quando as paredes (e o blocos) são estruturais, 
só se pode cortá-los na vertical, para embutir 
prumadas (colunas coletoras de esgoto ou de 
águas pluviais). 

II. As paredes de vedação permitem cortes 
horizontais e verticais, desde que não fiquem 
fragilizadas. Por isso o projeto executivo deve 
definir esses cortes de forma racional. 

III. Os blocos têm certa porosidade, limitada pelas 
normas técnicas. Nas alvenarias aparentes, ele 
pode permitir a passagem de água através de 
seus poros. Para evitar infiltrações, o melhor 
recurso é o revestimento argamassado (embuço e 
massa fina, ou massa fina única, intermediária 
entre embuço e reboco) com espessura mínima 
de 2,5 cm. 

IV. Os blocos não são bons isolantes acústicos e 
térmicos. 

 
Estão corretos:  
 

a) I – II  
b) I – II – III  
c) I – II – III – IV  
d) I – II – IV  
e) II – III  

40. A fundação é a parte da construção que suporta o peso 
e mantém fixo e nivelado o prédio no terreno. Em 
Fundações Contínuas os alicerces na generalidade dos 
casos são executados de forma contínua, sob a linha de 
paredes de uma edificação, utilizando-se: 

I. Sistema de alvenaria de tijolos maciços, em bloco 
simples ou escalonado; 

II. Sistema de pedras argamassadas sobre lastro de 
concreto simples; 

III. Sistema de alvenaria sobre lajes de concreto 
armado (sistema misto); 

IV. Sistema em concreto ciclópico. 

a) I e II apenas.  
b) I, II e III apenas.  
c) II e IV apenas.  
d) II, III e IV apenas.  
e) I, II, III e IV.  

 
FIM DO CADERNO 




