
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA
CONCURSO PÚBLICO

Não deixe de preencher as informações a seguir.

Prédio Sala

Nome

Nº de Identidade Órgão Expedidor UF Nº de Inscrição
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AATENÇÃO

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

�� Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla

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

Portuguesa, 10 (dez) questões de Conhecimentos de Informática e 20 (vinte) 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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CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de 01 a 03.

COMUNICAÇÃO

“É importante saber o nome das coisas. Ou, pelo menos, saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando
numa loja para comprar um ... um ... como é mesmo o nome?
‘Posso ajudá-lo, cavalheiro?’
‘Pode. Eu quero um daqueles, daqueles ...’
‘Pois não?’
‘Um ... como é mesmo o nome?’
‘Sim?’
‘Pomba! Um ... um ... Que cabeça a minha. A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples,
conhecidíssima.’
‘Sim, senhor.’
‘O senhor vai dar risada quando souber.’
‘Sim senhor.’

[...]” VERÍSSIMO, Luís F. Zoeira. Porto Alegre: L&PM, 1987.

01. Assinale a alternativa que resume o texto acima.

A) O texto mostra um comprador se esforçando para explicar a um vendedor como é o objeto que deseja, pois não consegue
lembrar o nome.

B) O texto apresenta um comprador esquecido que não faz o menor esforço para lembrar o nome do objeto que busca comprar.
C) O texto mostra um vendedor impaciente com um comprador, uma vez que o comprador não sabe dizer o nome do objeto

que quer comprar.
D) O texto mostra a habilidade do vendedor em entender o que deseja o comprador.
E) O texto apresenta um comprador irritado por não saber o que quer comprar.

02. É perfeitamente possível identificar, no diálogo travado, o predomínio de uma das funções de linguagem. Assinale-a.

A) Emotiva.
B) Fática.
C) Poética
D) Referencial.
E) Metalingüística.

03. “(...) saber comunicar o que você quer (...)”. Sobre o pronome em destaque, NÃO É POSSÍVEL afirmar que

A) a forma ‘você’ utiliza o pronome possessivo de segunda pessoa.
B) a forma ‘você’ não deve ser empregada em tratamento cerimonioso.
C) a forma ‘você’ é um pronome utilizado para tratamento familiar.
D) está correta a frase: “Você deve encaminhar suas reivindicações ao diretor”.
E) as formas ‘você’, ‘senhor’ e ‘senhorita’, embora sejam a pessoa com quem se fala, são consideradas pronomes de

tratamento da terceira pessoa.

04. Os segmentos abaixo correspondem a uma tipologia textual. Assinale o segmento que é uma DISSERTAÇÃO.

A) “Margarida tinha os olhos amendoados, uma pele de pêssego e um ar de tranqüilidade que chamava atenção de todos.”
B) “Era um dia abafadiço. A pobre cidade de São Luís do Maranhão parecia entorpecida pelo calor. Quase não se podia sair à

rua: as pedras escaldavam; as vidraças e os lampiões faiscavam ao sol como enormes diamantes.”
C) “Era um pajé velho, acocorado perto de uma choça, tira baforadas de um longo e primitivo cachimbo, uma velha gorda e

suja dorme em uma desfiada rede de embira fina ...”
D) “... as folhas das árvores nem se mexiam; as carroças de água passavam ruidosamente a todo instante, abalando os prédios;

e os aguadeiros, em manga de camisa e pernas arregaçadas, invadiam sem-cerimônia as casas para encher as banheiras e
os potes”.

E) “A inconseqüência do motorista brasileiro está atingindo níveis intoleráveis. Em Santa Catarina, a situação não difere muito
do restante do País, como se pode depreender das últimas informações divulgadas pelo Departamento de Trânsito, segundo
as quais a embriaguez é a causa de cerca de 90% das apreensões de Carteiras Nacionais de Habilitação no Estado...”
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05. Leia os enunciados abaixo e assinale a alternativa INCORRETA.

I. Carlos ou João será o escolhido para ocupar o novo cargo.
II. Comida indigesta ou excesso de sal me fazem mal.
III. Minha filha nasceu à uma hora da tarde do dia dois de setembro de 2005.

A) Em I, ocorre mútua exclusão e, portanto, o verbo está corretamente no singular.
B) Em II, não ocorre mútua exclusão e, portanto, o verbo está corretamente no plural.
C) Em III, ocorre o acento indicativo da crase por se tratar de uma expressão de hora especificada.
D) Em II, ocorre mútua exclusão, e, portanto, o verbo deve ficar no singular.
E) Em I, a conjunção “ou” indica mútua exclusão.

06. Leia atentamente o enunciado abaixo, observando a pontuação.

Parecia um doido infeliz: driblou, escorregou, driblou, correu, parou, chutou ...

I. Os dois-pontos após Parecia um doido se justificam pelo fato de as orações que vêm em seguida
explicarem o sentido da frase inicial.

II. As vírgulas colocadas entre o verbo driblou, escorregou, driblou, correu, parou, chutou servem
para separar as orações coordenadas assindéticas.

III. Os dois-pontos após Parecia um doido se justificam pelo fato de introduzirem o discurso indireto.
IV. As reticências traduzem a expectativa gerada pelo chute.

Está(ão) correta(s)

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

07. Qual o processo de formação de “infeliz”?

A) Sufixal. B) Parassintética. C) Regressiva. D) Prefixal. E) Justaposição.

Leia o texto abaixo e responda às questões de 08 a 10.

“Mariana fala que fala e às vezes se torna inconveniente. Outro dia ela disse a Renato que não poderia convidá-lo e
obteve como resposta: Não a perdoarei. Tal resposta fê-la ficar pensativa, insegura. Saiu da sala, atravessou a varanda,
chegou ao caramanchão do jardim. E se Renato estivesse mentindo?

Sentou, com o olhar vago, desatento por entre hortênsias, acompanhando a borboleta até a flor do jasmineiro. Um
raio de sol, intenso, tirou-lhe a visão por um momento.

Renato. Renato. Dê um pulo aqui. Venha ver, gritou. Ninguém respondeu. Talvez esteja fingindo não ouvir. Pediu
a Claúdia, que ia entrando em casa, chamasse o Renato para o jardim. Mas, ele não atendeu e fiquei esperando por um
longo tempo (...)”

08. Marque V ou F, conforme sejam as afirmações verdadeiras ou falsas.

I. ( ) Mariana fala que fala e às vezes se torna inconveniente. O termo grifado é exemplo de uma conjunção
coordenativa adversativa.

II. ( ) Obteve como resposta: Não a perdoarei. O termo grifado está na posição proclítica, uma vez que o
advérbio NÃO atrai o pronome oblíquo “a”.

III. ( ) Tal resposta fê-la ficar pensativa, insegura. O termo grifado assume essa forma quando o verbo
termina em Z, S ou R.

IV. ( ) E se Renato estivesse mentindo. O termo grifado é um exemplo de conjunção condicional.

Está correta a alternativa

A) F – V – V – F. B) F – V – V – V. C) V – F – F - V. D) V – V –F - F. E) V – F - F - F.

09. “ ... Sentou, com o olhar vago, desatento por entre hortênsias...”. A alternativa abaixo que apresenta um sinônimo
para o termo em destaque é

A) atento. B) curioso. C) vetusto. D) ditoso. E) distraído.

10. “... Mas, ele não atendeu e fiquei esperando ....”. O termo destacado pode ser substituído por

A) Porém. B) Enquanto. C) Por isso. D) Que. E) Se.
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CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA

11. Trata-se uma tecnologia no Windows que permite aos usuários ajudar uns aos outros por meio da Internet. Com
essa ferramenta, um usuário, chamado "Especialista", pode visualizar a Área de trabalho de outro usuário, o
"Iniciante". Com a permissão do Iniciante, o Especialista pode, até mesmo, compartilhar o controle do computador
do Iniciante, para resolver problemas a distância. Este recurso é conhecido no Windows XP como

A) troca rápida de usuário. D) opções de acessibilidade.
B) assistência remota. E) agendamento de tarefas.
C) conexão wireless.

12. Segundo Jerry Honeycutt, Colunista da Expert Zone do Windows XP, um dos 10 motivos para configurar uma rede
doméstica é a utilização de uma impressora por vários computadores. Você não precisa comprar uma impressora
para cada computador. Basta instalá-la em um de seus computadores e cada um pode usar de onde estiver. Sua
impressora é barulhenta? Instale-a em um computador mais distante e você não precisará ouvi-la. Acionando o
menu de apoio de uma impressora instalada, qual opção você escolheria para disponibilizar a impressora na rede?

A) Preferências de impressão. D) Compartilhamento.
B) Usar impressora on-line. E) Selecionar como impressora padrão.
C) Criar atalho.

13. Para armazenar e inserir com rapidez, texto, elementos gráficos e outros itens usados com freqüência, você poderá
utilizar o recurso de __________ (um local de armazenamento para texto ou elementos gráficos que você deseja
usar novamente, como uma cláusula de contrato padrão ou uma lista de distribuição extensa. Cada seleção de texto
ou elemento gráfico é registrada como uma entrada de __________ e recebe um nome exclusivo.). O Microsoft
Word oferece uma série de entradas de __________ internas, como, por exemplo, saudações e encerramentos para
cartas. Além disso, você poderá criar suas próprias entradas de __________. Assinale a alternativa que indica
corretamente a qual recurso do Microsoft Word o texto anterior se refere.

A) Autocompletar. B) Figura. C) Autocorreção. D) Revisão. E) Autotexto.

14. No Microsoft Word, você pode cria um hiperlink (texto ou elemento gráfico colorido e sublinhado no qual você clica
para ir até um arquivo, um local de um arquivo, uma página da Web na World Wide Web ou uma página da Web
em uma intranet.)

Observe estes procedimentos a seguir:

I. Selecione o texto ou a imagem que você deseja exibir como hiperlink e acesse o Menu Inserir, opção hiperlink;
II. Em Vincular a, clique em Página da Web ou arquivo existente;
III. Na caixa Examinar, clique na seta para baixo e navegue até o arquivo para selecioná-lo;
IV. Escolha o arquivo;
V. Clique no botão OK.

Considerando que o arquivo existe em seu computador e você executou corretamente os procedimentos acima, o que
acontece quando se clica neste hiperlink contido em seu documento?

A) É aberto o navegador padrão da Web, exibindo a home page padrão.
B) O arquivo é inserido no documento atual.
C) O arquivo é inserido na primeira página do documento atual.
D) O arquivo é aberto em uma janela própria.
E) O documento em que está o hiperlink é exibido no navegador padrão da Web.

15. Para realizar cálculos no Microsoft Excel, muitas vezes, faz-se necessário o uso de operadores matemáticos nas
fórmulas. O Excel segue uma ordem para a efetuação dos cálculos que envolvem vários operadores matemáticos
em uma equação. Observe a equação contida na célula F10:
= A2 + D2 / C2 * B2 ^ 2 – (E2 + F2)
Considerando que cada célula referenciada na equação contém o valor numérico 2, assinale a alternativa que indica,
corretamente, o resultado desta equação.

A) – 4 B) 8 C) 6 D) 2 E) - 2
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16. Numa planilha, existe uma lista com duas colunas. A primeira coluna contém os nomes dos Estados brasileiros, e a
coluna adjacente, os nomes das respectivas regiões em que estão incluídos. Para que sejam exibidas, na planilha,
apenas, as linhas da Região Nordeste, qual opção do Menu Dados deverá ser utilizada?

A) Consolidar. B) Classificação. C) Subtotais. D) Validação. E) Filtro.

17. Qual a finalidade principal de um blog?

A) Processamento de texto. D) Sistema gerenciador de cursos.
B) Album de fotos. E) Ambiente Virtual de Aprendizagem.
C) Publicação de conteúdos na Internet.

18. Qual é das funções de um programa de correio eletrônico, citadas nas alternativas, permite que você procure
arquivos em seu computador?

A) Enviar e receber. D) Encaminhar.
B) Responder. E) Anexar arquivo.
C) Responder a todos.

19. São programas desenvolvidos por empresas de software com o objetivo de evitar que o computador pessoal seja
vítima de ataques de programas maliciosos. Falando da sua função relacionada com os vírus, este programa vigia
as "portas" (as portas TCP/IP são os meios de comunicação, associados a um determinado aplicativo, que deixam
trafegar a informação do computador para a rede), de maneira a impedir que os vírus ataquem através de um
determinado protocolo. Qual alternativa apresenta o tipo de software citado neste texto?

A) Antivírus. D) Rede Privada Virtual – VPN.
B) Firewall. E) Antispam.
C) Antispyware.

20. Em Informática, um vírus de computador é um programa malicioso desenvolvido por programadores que, tal como
um vírus biológico, infecta o sistema, faz cópias de si mesmo e tenta se espalhar para outros computadores,
utilizando-se de diversos meios. Um tipo de vírus são os Keyloggers. Qual a sua principal característica?

A) Infecta a partição de inicialização do sistema operacional. Assim, ele é ativado quando o computador é ligado, e o sistema
operacional é carregado.

B) São programados para se ativarem em determinados momentos, definidos pelo seu criador. Uma vez infectado um
determinado sistema, o vírus somente se tornará ativo e causará algum tipo de dano no dia ou em momento previamente
definido.

C) Permitem a um estranho acessar o micro infectado ou coletar dados e enviá-los pela Internet para um desconhecido, sem
notificar o usuário.

D) Ao atacarem a máquina hospedeira, não só se replicam mas também se propagar pela internet, pelos e-mail que estão
registrados no cliente de e-mail, infectando as máquinas que abrirem aquele e-mail, reiniciando o ciclo.

E) Ao serem executados, ficam escondidos no sistema operacional. Sendo assim, a vítima não tem como saber que está sendo
monitorada. São desenvolvidos para meios ilícitos, como, por exemplo, roubo de senhas bancárias. São utilizados, também
por usuários com um pouco mais de conhecimento para poder obterem senhas pessoais, como email, orkut, MSN, dentre
outros. Existem tipos que capturam a tela da vítima, sendo assim, quem o implantou tem controle sobre o que a pessoa
está fazendo no computador.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Assinale a alternativa correta quanto à modalidade de licitação correspondente à seguinte definição: “É a
modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem
possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto“.

A) Carta convite. D) Tomada de preço.
B) Concorrência. E) Subempreitada.
C) Leilão.

22. Assinale a alternativa correta quanto à modalidade de licitação correspondente à seguinte definição: “É a
modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e
convidados em número mínimo de três pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do
instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem
seu interesse com antecedência de, até, vinte e quatro horas da apresentação das propostas”.
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A) Leilão. B) Subempreitada. C) Carta convite. D) Tomada de preço. E) Concorrência.

23. O contrato é o documento que celebra um acordo entre o contratante e o contratado para a realização de um
determinado serviço ou obra. Assinale a alternativa cujo contrato tenha as seguintes características prévias como
sendo necessárias: “projeto concluído e detalhado”.

A) Contrato de empreitada por administração. D) Contrato de empreitada por administração direta.
B) Contrato de empreitada por preço global. E) Contrato de trabalho por prazo indeterminado.
C) Contrato de empreitada por preço unitário.

24. O PCMSO tem o objetivo de promover e preservar a saúde do conjunto dos seus trabalhadores. Assinale a opção
correta quanto ao significado de PCMSO.

A) Programa de Controle Médico e Sucesso Organizacional.
B) Programa de Controle Municipal de Saúde e da Organização.
C) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.
D) Programa de Condições e Meio Saudável de Ocupação.
E) Programa de Condições Médicas da Saúde da Organização.

25. As fundações são elementos estruturais com a função de transmitir as cargas da estrutura ao terreno onde elas se
apóiam. Assinale a alternativa correspondente à seguinte fundação: “Execução da forma para o rodapé, com folga
para o concreto magro; posicionamento das formas, de acordo com o gabarito de locação; preparo da superfície de
apoio através da limpeza do fundo da vala, apiloamento e execução do concreto magro; colocação da armadura;
posicionamento do pilar com relação à caixa com as armações; colocação das guias de arame para declividade do
concreto; concretagem e vibração do concreto”.

A) Tubulão a céu aberto. D) Sapata.
B) Estaca de aço. E) Estaca pré-moldada.
C) Estaca Franki.

26. O sistema de formas de uma estrutura de concreto armado é constituído de diversos elementos. Assinale a
alternativa correspondente ao elemento do sistema de formas do qual fazem parte “as gravatas, os sarrafos
acoplados aos painéis e os travessões”.

A) Molde. D) Acessório.
B) Cimbramento. E) Estrutura do molde.
C) Escoramento.

27. A ________ de corpo de prova de concreto para controle tecnológico da resistência à ________ deve ser executada
em moldes ________. Em moldes de dimensões (15x30) cm, a moldagem deverá ser feita em ____ camadas de
espessuras semelhantes, aplicando, em cada camada, ________ golpes uniformemente distribuídos em sua seção
transversal

A) moldagem, tração, metálicos, duas, vinte e cinco D) montagem, compressão, metálicos, duas, vinte e cinco
B) moldagem, compressão, de madeira, três, vinte E) montagem, tração, de madeira, três, vinte
C) moldagem, compressão, metálicos, três, vinte e cinco

28. No recebimento e estocagem das barras de aço no canteiro, diversos cuidados devem ser obedecidos para preservar
a integridade deste material. Durante o recebimento e a estocagem do aço no canteiro, recomenda-se

A) realizar o armazenamento em pilhas de qualquer altura.
B) evitar o contato direto com o solo e as intempéries.
C) evitar o contato com os raios solares.
D) armazenar todo o aço em um único pavimento.
E) armazenar todas as barras de aço dobradas.

29. Assinale a alternativa correspondente à seguinte etapa: “Com o alinhamento definido, são assentados todos os
componentes da fiada, passando-se para a fiada seguinte, até que se atinja uma abertura ou a última fiada, nos
casos das paredes sem aberturas”.

A) Execução de janelas e portas.
B) Instalação do contramarco.
C) Fixação da alvenaria.
D) Locação e execução da primeira fiada da alvenaria.
E) Elevação da alvenaria.
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30. Dentre os benefícios da fixação lateral com tela metálica das alvenarias aos pilares, encontra-se a minimização da
ocorrência de fissuras. Dentre as alternativas disponíveis, assinale a opção em que é recomendável a utilização da
tela metálica no encontro da alvenaria de vedação com o pilar.

A) Parede sem abertura com dimensão inferior a 6m.
B) Paredes sobre lajes em balanço, paredes do 1o pavimento em edifícios sobre pilotis.
C) Paredes sobre lajes em balanço, paredes abaixo de 3m.
D) Paredes sobre vigas, paredes sobre lajes em balanço.
E) Em qualquer situação, deve-se utilizar a tela metálica.

31. As esquadrias têm por função o controle da passagem de agentes através de vãos. Assinale a opção correta quanto
às esquadrias.

A) Na maioria das vezes, a fixação de vidros é a última etapa da execução das esquadrias.
B) Nas esquadrias de aço para pintura, os arremates são colocados antes do revestimento e da pintura da parede.
C) A pintura de esquadrias de madeira ou de aço é realizada depois da colocação de fechos, fechaduras e vidros.
D) Para a execução da esquadria, sempre deve ser instalado um contramarco.
E) A colocação de vidros é uma das primeiras etapas de produção das esquadrias.

32. Assinale o constituinte da tinta responsável por conferir a viscosidade adequada para a sua aplicação.

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

33. Assinale a alternativa correta quanto ao uso da tinta para a aplicação em um sistema de pintura.

A) A homogeneização não deve ser realizada.
B) Deve-se mergulhar, no produto, todo o comprimento das cerdas do pincel, trincha ou broxa.
C) O rolo de textura deve ser utilizado, apenas, quando da execução da pintura em superfícies externas.
D) Quando da abertura da embalagem, a tinta não deve apresentar empedramento e odor desagradável assim como a

embalagem não deve apresentar sinais de corrosão.
E) A água para diluição da tinta deve ser sempre adicionada.

34. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: “Tempo de _____: período de tempo após o _____,
para que, com a utilização da desempenadeira em movimentos (de) _____ e comprimindo-se o emboço com energia,
é possível obter a máxima _____ da argamassa, diminuindo, ao mínimo, os _____ entre os grãos”.

A) Puxamento, chapisco, vaivém, resistência, vazios.
B) Desempeno, sarrafeamento, circulares, compacidade, vazios.
C) Desempeno, chapisco, circulares, aderência, vácuos.
D) Puxamento, sarrafeamento, vaivém, aderência, vácuos.
E) Sarrafeamento, desempeno, circulares, compacidade, vazios.

35. Assinale a alternativa correspondente ao assentamento dos componentes no revestimento cerâmico.

A) Aplicar a argamassa colante primeiro com a desempenadeira dentada a 60o.
B) Deixar os componentes previamente de “molho” e depois assentar com a argamassa colante.
C) Aplicar a argamassa colante primeiro com o lado liso da desempenadeira e depois, o lado dentado.
D) Assentar com uma argamassa convencional, produzida no canteiro e aplicada com desempenadeira dentada.
E) Executar o rejuntamento logo após o assentamento dos componentes cerâmicos.

36. A resolução RDC no 50 da ANVISA dispõe sobre o regulamento técnico para planejamento, programação,
elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Assinale a alternativa correta,
segundo as especificações estabelecidas pela RDC no 50 da ANVISA.

A) Quaisquer tubulações aparentes que atravessam vias de veículos, arruamentos ou estacionamentos sujeitas a cargas de
superfície devem ser protegidas por dutos ou encamisamento tubular, respeitando-se a profundidade mínima de 300cm.

B) Todas as áreas "molhadas" do Estabelecimento Assistencial de Saúde - EAS devem ter fechos hídricos (sifões).
C) Para a obtenção de licença de funcionamento do Estabelecimento Assistencial de Saúde - EAS, basta entregar à Vigilância

Sanitária os projetos complementares de estruturas, quando couber.
D) Cada EAS, construído ou reformado, deverá estar em consonância com as definições e as informações contidas na

resolução supracitada, sendo aplicável, apenas, em estabelecimentos públicos.
E) Os elevadores instalados em um Estabelecimento Assistencial de Saúde - EAS devem ter portas de abrir no pavimento,

sendo a largura mínima da porta igual a 0,60m, quando essa estiver colocada na menor dimensão da cabine, e 2,20 m,
quando colocada na maior dimensão.
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37. Assinale a opção correta correspondente ao seguinte enunciado: “Um gráfico usado para ilustrar o avanço das
diferentes etapas de um projeto. Utiliza-se de barras horizontais colocadas dentro de uma escala de tempo.
Normalmente, limita-se aos problemas simples que não comportem tarefas numerosas”.

A) Linha de balanço.
B) Critical Path Method – CPM.
C) Diagrama de Gantt.
D) Project Evaluation Review Technique – PERT.
E) Lean Construction.

38. A prevenção contra incêndio expressa tanto a educação pública como as medidas de proteção contra incêndio em
um edifício. Assinale a correspondência correta no que diz respeito à prevenção contra incêndio.

A) Classe de incêndio A (madeira, papel, estopas, tecidos): extintor de água pressurizada.
B) Classe de incêndio B (gasolina, óleo diesel, álcool): extintor de água pressurizada.
C) Classe de incêndio C (equipamentos, elétricos, quando energizados): extintor de espuma.
D) Classe de incêndio D (metais pirófóricos: magnésio, titânio): extintor de água-gás.
E) Classe de incêndio E (gasolina, óleo diesel, álcool): extintor de GLP.

39. No desenvolvimento do projeto de sistema de condicionamento de ar, é necessário conhecer os elementos
constituintes disponíveis no mercado. Assinale a alternativa correspondente ao seguinte elemento do sistema de
condicionamento de ar: “condensador”.

A) Tem a função de comprimir o fluido logo após a saída do evaporador.
B) Constituído de uma série de tubos com a função de aumentar a superfície da troca de calor.
C) Constituído de uma série de tubos dentro do qual o fluido circula, saindo mais quente do que no momento da entrada.
D) Faz a pressão cair até um nível tal que possa evaporar.
E) É instalado no teto e lança o ar no sentido horizontal para a troca de calor e redução da velocidade, antes de atingir a zona

ocupada.

40. Assinale a alternativa correta quanto à instalação de elevador de passageiros em canteiros de obras.

A) Deve ser instalado em edifícios em construção com qualquer quantidade de pavimentos, cujo canteiro possua, pelo menos,
trinta trabalhadores.

B) Deve ser instalado em edifícios em construção com cinco ou mais pavimentos, cujo canteiro possua, pelo menos, vinte
trabalhadores.

C) Deve ser instalado em edifícios em construção com cinco ou mais pavimentos, cujo canteiro possua, pelo menos, trinta
trabalhadores.

D) Deve ser instalado em edifícios em construção com oito ou mais pavimentos, cujo canteiro possua, pelo menos, vinte
trabalhadores.

E) Deve ser instalado em edifícios em construção com oito ou mais pavimentos, cujo canteiro possua, pelo menos, trinta
trabalhadores.







