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2 METRO-Conhec.Básicos3 

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 
Atenção:  As questões de números 1 a 7 baseiam-se no texto 

apresentado abaixo. 
 

O Brasil se orgulha de ter a maior biodiversidade do 

planeta. Somadas as riquezas biológicas da Amazônia, do cer-

rado, da Mata Atlântica, do Pantanal e da caatinga, o país 

abriga mais espécies de plantas, animais, fungos e bactérias do 

que qualquer outro. Ótimo. Mas, para que serve essa biodiver-

sidade? Quanto dessa riqueza está sendo convertido em 

riqueza econômica e desenvolvimento para o país? 

Muito pouco, segundo especialistas. As estatísticas 

mostram que o tão alardeado e cobiçado potencial da biodiver-

sidade brasileira está longe de ser capitalizado a contento. A 

importância da biodiversidade na pauta de exportações também 

é pequena e fragmentada. Muitos dos principais produtos do 

agronegócio não têm raízes nacionais. Soja, café, cana-de-

açúcar, laranja, gado zebuíno – são todas espécies exóticas 

trazidas de outros continentes e adaptadas pelo esforço de 

cientistas e produtores rurais. 

Entre os produtos nativos, o que mais pesa na balança 

comercial é a madeira, com um efeito colateral gravíssimo, a 

destruição da floresta. Quebrar esse paradigma – encontrar 

formas de transformar riqueza biológica em riqueza econômica 

sem acabar com a biodiversidade  – é um dos maiores desafios 

da ciência na Amazônia. Os mercados amazonenses permane-

cem abarrotados de produtos oriundos da natureza – frutas, 

fibras, óleos, ervas, peixes e uma infinidade de sabores e odo-

res típicos da cultura regional, mas são poucos os que atingem 

escala industrial. Mesmo exemplos de sucesso como o açaí e a 

castanha-do-pará permanecem associados a sistemas extrati-

vistas de baixo rendimento e pouco valor agregado. Na falta de 

tecnologia e de cadeias produtivas bem estruturadas, a região 

tem dificuldade para ir além do fornecimento de matéria prima. 

A solução, segundo os pesquisadores, passa por um 

esforço intensivo de desenvolvimento científico, tecnológico e 

industrial para agregar valor e qualidade aos produtos da 

floresta, de modo que possam ser explorados de forma não só 

sustentável, mas lucrativa. 
(Adaptado de Herton Escobar. O Estado de S. Paulo , A24 Vida 
&, 12 de julho de 2009) 

 
 
1. A afirmativa que resume corretamente o assunto do texto 

é: 
 

(A) Comercialização de produtos nativos da floresta 
amazônica prejudica a industrialização e sua expor-
tação. 

 
(B) Riqueza biológica do país deixa de ser convertida 

em tecnologia e desenvolvimento. 
 
(C) Potencial econômico da biodiversidade tem sido o 

motor do desenvolvimento da Amazônia. 
 
(D) Desenvolvimento sustentável da região amazônica 

esbarra na destruição da floresta. 
 
(E) Extrativismo na Amazônia permite maior valorização 

na exportação de matéria prima. 

2. As questões apresentadas no final do 1o parágrafo podem 
ser respondidas, de acordo com o texto, da seguinte ma-
neira: 
 
(A) O resultado econômico é pequeno, se for levado em 

conta que a maioria dos produtos a serem comer-
cializados não é nativa dessa região. 

 
(B) Será muito difícil explorar os recursos da biodiver-

sidade por causa da floresta, que impede uma 
exploração sustentável de seus produtos. 

 
(C) O desenvolvimento da tecnologia e o esforço dos 

produtores rurais permitem a obtenção de lucros 
com a exploração de seus recursos. 

 
(D) A comercialização dos produtos amazonenses en-

frenta obstáculos pela ausência de conhecimento 
científico a respeito das espécies trazidas de outras 
regiões. 

 
(E) Apesar da enorme variedade e da riqueza da biodi-

versidade brasileira, são vários os fatores que 
tornam insignificante o resultado econômico de sua 
exploração. 

_________________________________________________________ 
 

3. Quebrar esse paradigma – encontrar formas de transfor-
mar riqueza biológica em riqueza econômica sem acabar 
com a biodiversidade – é um dos maiores desafios da 
ciência na Amazônia. (3o parágrafo) 
 
A frase grifada acima refere-se, considerando-se o con-
texto, 
 
(A) à criação de cadeias produtivas bem estruturadas. 
 
(B) à existência de um sistema extrativista de baixo ren-

dimento. 
 
(C) à necessidade de preservação das condições am-

bientais. 
 
(D) ao reconhecimento de estudos científicos sobre a 

biodiversidade. 
 
(E) ao visível aumento da pauta de exportações na 

balança comercial. 
_________________________________________________________ 
 

4. É correto perceber no texto dificuldade de conciliação 
entre 
 
(A) comercialização lucrativa de recursos naturais e 

sustentabilidade de sua exploração. 
 
(B) interferência na comercialização de produtos exóti-

cos e a exportação de madeira. 
 
(C) riqueza biológica da fauna e da flora e fornecimento 

de matéria prima para exportação. 
 
(D) aumento no volume de exportações e exploração do 

potencial econômico da biodiversidade. 
 
(E) extrativismo com base nos produtos oriundos da 

natureza e sua oferta nos mercados amazonenses. 
_________________________________________________________ 
 

5. Soja, café, cana-de-açúcar, laranja, gado zebuíno – são 
todas espécies exóticas ... (2o parágrafo) 
 
O segmento grifado acima representa, no contexto, 
 
(A) comparação dos valores de produtos comercializados. 
 
(B) enumeração antecipada de riquezas existentes no 

país. 
 
(C) relação que vem confirmar a importância da biodi-

versidade. 
 
(D) explicação para a diversificação de produtos da 

Amazônia. 
 
(E) retificação do sentido das ideias desenvolvidas no 

parágrafo. 
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6. A concordância verbal e nominal está inteiramente correta 
na frase: 

 
(A) Os produtos obtidos da fauna e da flora que se 

encontra no país não é convertida em riqueza eco-
nômica nem desenvolvimento para as comunidades 
da região, que vive desse extrativismo. 

 
(B) A base do desenvolvimento sustentável da Amazô-

nia deve estar no conhecimento científico e, portan-
to, é necessário recursos que permitam um número 
maior de pesquisas na região. 

 
(C) Existe muitos fatores a ser considerados, como a 

sobrevivência dos moradores da região, que precisa 
explorar os recursos oferecidos pela floresta, res-
peitando sua capacidade de reposição natural. 

 
(D) Uma das expectativas da ciência brasileira sobre os 

recursos naturais da Amazônia está na descoberta 
de medicamentos a partir da fauna e da flora locais, 
cujas possibilidades são inúmeras. 

 
(E) Na Amazônia, onde sobra espécies da fauna e da 

flora, falta pesquisadores para estudá-las e estabele-
cer seu potencial na fabricação de produtos indus-
trializados, de alto valor econômico. 

_________________________________________________________ 
 

7. O primeiro desafio é gerar conhecimento sobre as rique-
zas da região. 
 
Mais de 50 mil espécies de plantas e animais já foram 
catalogadas. 
 
Os próprios cientistas estimam que apenas 10% das 
plantas e animais da região são conhecidos. 
 
As frases acima articulam-se em um único período, com 
clareza, correção e lógica, em: 
 
(A) O primeiro desafio é gerar conhecimento sobre as 

riquezas da região, sendo que mais de 50 mil es-
pécies de plantas e animais foram catalogados pelos 
próprios cientistas, onde eles estimam que apenas 
10% das plantas e animais da região são conhe-
cidos. 

 
(B) Mais de 50 mil espécies de plantas e animais já foi 

catalogada no desafio de gerar conhecimento sobre 
a região, estimando os próprios cientistas ser ape-
nas 10% das plantas e animais da região conhe-
cidos. 

 
(C) Gerar conhecimento sobre as riquezas da região é 

seu primeiro desafio, pois embora mais de 50 mil 
espécies de plantas e animais já tenham sido 
catalogadas, os próprios cientistas estimam que 
apenas 10% dessa flora e fauna sejam conhecidos. 

 
(D) Sendo que já foram catalogados mais de 50 mil 

espécies de plantas e animais e os próprios cientis-
tas, estimam que apenas 10% das plantas e animais 
da região são conhecidos, põe-no como o primeiro 
desafio, pois vão gerar conhecimento sobre as 
riquezas da região. 

 
(E) Os próprios cientistas, de que o desafio é gerar co-

nhecimento sobre as riquezas da região, estimam 
que apenas 10% das plantas e animais da região 
são conhecidos, desde que mais de 50 mil espécies 
da flora e da fauna já foi catalogada. 

Atenção:  As questões de números 8 a 13 baseiam-se no 
texto apresentado abaixo. 

 

À medida que a era da informação avança, as tecno-

logias que a alimentam se tornam mais úteis e sofisticadas. As 

oportunidades são imensas. Mas esses avanços às vezes nos 

fazem sentir como peixes num aquário digital. Câmeras regis-

tram nossas compras e nossas viagens. Celulares seguem nos-

sos movimentos. E-mails deixam rastros de nossas conversas. 

As últimas tendências da internet – blogs, redes sociais e sites 

para a troca de vídeos – nos levam um passo adiante. Com um 

clique no mouse, é possível compartilhar quase tudo – fotogra-

fias, vídeos e os pensamentos mais íntimos – com quase todos. 

Por isso, é fundamental definir novas regras em torno do 

tema privacidade, para regular um mundo cada vez mais trans-

parente. E, quando digo novas regras, não quero dizer neces-

sariamente novas leis. A autorregulação com frequência funcio-

na melhor que a legislação, sobretudo em mercados altamente 

competitivos, nos quais as pessoas podem trocar de serviço 

simplesmente digitando algumas letras num computador. 

É claro que a legislação tem lugar no estabelecimento de 

regras mínimas de privacidade. Por enquanto, contudo, a 

maioria das nações não possui nenhum tipo de regra para 

proteção de dados. A falta de normas globais sobre privacidade 

na internet tem consequências nefastas. Perdem os indivíduos, 

que não sabem se seus dados estão seguros, onde quer que 

estejam armazenados. Há também incerteza nos negócios. 

Como uma empresa global, por exemplo, sabe qual padrão de 

proteção de dados aplicar em cada mercado em que opera? 

A velocidade e a escala da revolução digital são tão 

grandes que poucos ainda se lembram de como era a vida an-

tes de podermos nos comunicar ou buscar informações 24 ho-

ras por dia, sete dias por semana. Também os benefícios desse 

novo mundo são de tal magnitude que quem quer que se recor-

de de nosso passado analógico não gostaria de voltar a ele. 

(Eric Schimidt. Veja, 12 de agosto de 2009, p. 84, com adap-
tações) 
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8. Está INCORRETA a afirmação de que, no texto, o autor 
 

(A) assinala a importância da tecnologia digital no 
mundo moderno, que torna possível a inviolabilidade 
dos dados coletados na internet. 

 

(B) chama atenção para a facilidade com que as 
pessoas expõem seus dados pessoais e até mesmo 
hábitos em conversa pela internet. 

 

(C) alerta contra o uso indiscriminado da tecnologia que, 
embora traga inúmeros benefícios, ainda não está 
sujeita a normas legais. 

 

(D) aponta a necessidade de normas autorreguladoras, 
em escala mundial, que preservem as informações 
referentes a pessoas ou a empresas. 

 

(E) indica a necessidade de um controle maior sobre os 
dados de usuários e de empresas em todo o mundo, 
que venham a ser armazenados. 

_________________________________________________________ 
 

9. De acordo com o texto, é correto afirmar que 
 

(A) é impossível trocar qualquer tipo de informação na 
internet devido à ausência de normas reguladoras 
para essa atividade. 

 

(B) se torna cada vez mais importante controlar a ex-
pansão mundial da internet, pelos perigos do arma-
zenamento de dados pessoais e de empresas. 

 

(C) estão se modificando as formas de comunicação 
social em razão do distanciamento favorecido pela 
internet na troca de dados pessoais. 

 

(D) é necessário haver limites no uso das informações 
constantes dos bancos de dados, em respeito à 
privacidade dos usuários. 

 

(E) deve ser amplamente permitido às redes sociais di-
vulgar informações obtidas até mesmo sobre a vida 
particular dos usuários. 

_________________________________________________________ 
 

10. Mas esses avanços às vezes nos fazem sentir como 

peixes num aquário digital. (1o parágrafo) 
 
A comparação feita acima se justifica pelo fato de que 
 
(A) fica difícil manter a própria individualidade em um 

mundo cercado por recursos tecnológicos sempre 
mais avançados. 

 
(B) pode haver comprometimento da privacidade das 

pessoas, com a ampla exposição permitida pelo uso 
dos recursos da tecnologia. 

 
(C) se permite a comunicação irrestrita em todo lugar, 

na medida em que os recursos tecnológicos mais 
avançados estão ao alcance de todos. 

 
(D) se tem acesso às informações, mas elas permane-

cem protegidas por sistemas ainda desconhecidos e 
de uso específico de determinadas empresas. 

 
(E) existe um mundo sem obstáculos à nossa frente, de-

vido à facilidade de comunicação com outras 
pessoas, em qualquer tempo e lugar. 

11. A leitura do texto permite identificar relação de causa e 
consequência, respectivamente, em: 

 
(A) À medida que a era da informação avança, as 

tecnologias que a alimentam se tornam mais úteis e 
sofisticadas. 

 
 
(B) As oportunidades são imensas. Mas esses avanços 

às vezes nos fazem sentir como peixes num aquário 
digital. 

 
 
(C) A autorregulação com frequência funciona melhor 

que a legislação, sobretudo em mercados altamente 
competitivos, nos quais as pessoas podem trocar de 
serviço ...  

 
 
(D) Como uma empresa global, por exemplo, sabe qual 

padrão de proteção de dados aplicar em cada mer-
cado em que opera? 

 
 
(E) A velocidade e a escala da revolução digital são tão 

grandes que poucos ainda se lembram de como era 
a vida antes de podermos nos comunicar ou buscar 
informações 24 horas por dia, sete dias por sema-
na. 

_________________________________________________________ 
 

12. ... onde quer que estejam armazenados. (3o parágrafo)  
 

O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo em que se 
encontra o grifado acima está na frase: 

 
(A) ... nos levam um passo adiante ... 
 
 
(B) ... a maioria das nações não possui nenhum tipo de 

regra ... 
 
 
(C) ... uma empresa global, por exemplo, sabe qual 

padrão de proteção de dados ...  
 
 
(D) ... que poucos ainda se lembram ... 
 
 
(E) ... que se recorde de nosso passado analógico ... 

_________________________________________________________ 
 

13. ... as tecnologias que a alimentam se tornam mais úteis e 

sofisticadas. (1o parágrafo) 

 
Transpondo a frase grifada acima para a voz passiva, o 
verbo passará a ser, corretamente, 

 
(A) são alimentadas. 

 

(B) se alimentou. 

 

(C) tinha sido alimentado. 

 

(D) esteve alimentando. 

 

(E) deveriam alimentar. 
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Atenção:  As questões de números 14 a 20 baseiam-se no 

texto apresentado abaixo. 

 

O relevo terrestre resulta da interação entre os proces-

sos que ocorrem no interior, na superfície e na atmosfera. Ele 

influencia a sociedade, não apenas em termos dos processos 

lentos de mudança da paisagem, mas também através do clima. 

Sua evolução pode afetar seriamente a vida humana, animal e 

vegetal. Quando há uma subida dos níveis de água doce ou do 

mar, ou quando o continente sofre subsidência (afundamento 

abrupto ou gradativo da superfície), aumenta o risco de cheias, 

afetando diretamente ecossistemas locais e aglomerados 

humanos. Por outro lado, a queda dos níveis de água doce e o 

levantamento do continente podem levar a um risco maior de 

erosão ou de desertificação. 

Essas alterações provêm tanto de processos naturais 

como de atividades humanas, embora a contribuição absoluta e 

relativa de cada fator ainda seja mal compreendida. O estado 

atual e o comportamento do sistema Terra na superfície são 

consequências de processos que ocorrem em escalas de tempo 

bem abrangentes. Eles incluem efeitos tectônicos a longo prazo 

no levantamento, na subsidência e nos sistemas fluviais; efeitos 

residuais das épocas glaciais nos movimentos da crosta ter-

restre; alterações climáticas e ambientais ao longo dos últimos 

milênios, além dos poderosos impactos antropogênicos do 

século XX. 

Compreender o atual estado do sistema Terra, tanto pa-

ra predizer o futuro quanto para programar o uso sustentável 

desse sistema, implica entender melhor todo o espectro desses 

processos. Esse é o desafio para as ciências da Terra. 

(Planeta . março de 2009, p. 54, com adaptações) 

 
 
14. A afirmativa INCORRETA, de acordo com o texto, é: 

 
(A) as alterações surgidas no relevo terrestre ocorrem 

em períodos de tempo extremamente longos e em 
escalas diferenciadas. 

 
(B) a atividade humana constitui um dos fatores que 

interferem nas alterações que se processam nos 
ecossistemas terrestres. 

 
(C) a natureza pode sofrer alterações significativas, co-

mo mudanças na paisagem, em decorrência de 
fenômenos meramente naturais. 

 
(D) a presença humana na Terra tem conseguido con-

trolar o ritmo das transformações que vêm ocorrendo 
ultimamente no seu relevo. 

 
(E) a vida na Terra depende da interação equilibrada 

dos fatores que determinam as mudanças em seu 
interior e na superfície. 

15. Considere as afirmativas seguintes. 
 
 I. Os estudos científicos devem observar e analisar 

as alterações naturais do planeta para avaliar con-
dições de uso sustentável que favoreçam a ma-
nutenção da vida. 

 
 II. A ciência tem buscado ferramentas adequadas 

para um estudo aprofundado das alterações que 
ocorrem atualmente no planeta, especialmente no 
relevo. 

 
 III. Os estudos científicos esbarram atualmente na im-

possibilidade de previsão dos fenômenos naturais 
que ocorrem na superfície da Terra. 

 
Está correto o que se afirma em 
 
(A) I, apenas. 
 

(B) III, apenas. 
 

(C) I e II, apenas. 
 

(D) II e III, apenas. 
 

(E) I, II e III. 
_________________________________________________________ 
 

16. (afundamento abrupto ou gradativo da superfície) 
 
O segmento isolado pelos parênteses no 1o parágrafo de-
nota 
 
(A) repetição de informações discutidas no texto. 
 

(B) acréscimo de dados referentes ao problema abordado. 
 

(C) citação de estudo sobre o assunto tratado. 
 

(D) explicação para a palavra que o precede. 
 

(E) restrição à afirmativa feita anteriormente. 
_________________________________________________________ 
 

17. O relevo terrestre resulta da interação entre os processos ...  
(1o parágrafo) 
 
A frase cujo verbo exige o mesmo tipo de complemento 
que o grifado acima é: 
 
(A) Sua evolução pode afetar seriamente a vida huma-

na, animal e vegetal. 
 

(B) Essas alterações provêm tanto de processos natu-
rais como de atividades humanas ... 

 

(C) ... embora a contribuição absoluta e relativa de cada 
fator ainda seja mal compreendida. 

 

(D) ... que ocorrem em escalas de tempo bem abrangen-
tes. 

 

(E) ... avaliar diferentes modelos para o uso sustentável 
pelos seres humanos. 
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18. Ele influencia a sociedade, não apenas em termos dos 

processos lentos de mudança da paisagem, mas também 

através do clima. (1o parágrafo) 

 
O segmento grifado acima está corretamente reproduzido, 
com outras palavras, sem alteração do sentido original, 
em: 

 
(A) não em termos dos processos lentos de mudança da 

paisagem, mas sim através do clima. 
 

(B) não somente em termos dos processos lentos de 
mudança da paisagem, nem através do clima. 

 

(C) tanto em termos dos processos lentos de mudança 
da paisagem, quanto através do clima. 

 

(D) tão somente em termos dos processos lentos de 
mudança da paisagem, e não através do clima.  

 

(E) em termos dos processos lentos de mudança da 
paisagem, nem mais através do clima. 

_________________________________________________________ 
 

19. A frase cuja lacuna deverá estar corretamente preenchida 
pela expressão pronominal entre parênteses é: 

 
(A) Os processos  ......  os cientistas se dedicam a com-

preender são importantes para evitar o comprome-
timento das condições de vida na Terra. (a que)  

 

(B) É importante a descoberta  ......  existe interação en-
tre a evolução do relevo e as alterações no padrão 
de drenagem dos rios e no nível do mar. (que)  

 

(C) A expectativa nos estudos dos processos geológicos 
......  ocorrem no interior da Terra se impõe pela 
necessidade de proteção dos seres vivos contra 
desastres naturais. (com que)  

 

(D) Os recentes avanços científicos na área de estudos 
da Terra permite  ......  se façam previsões sobre a 
ocorrência e a magnitude de fenômenos naturais 
catastróficos. (de que)  

 

(E) A modelagem da forma como o relevo muda ao lon-
go das eras atingiu um estágio  ......  se podem reu-
nir estudos sobre a deposição de sedimentos ou a 
erosão do solo. (em que)  

_________________________________________________________ 
 

20. Há, ainda, questões importantes  ......  serem pesquisadas 
no que diz respeito  ......  evolução dos continentes e  ......   
seu papel na mudança da paisagem da crosta terrestre. 

 
As lacunas da frase acima estarão corretamente preen-
chidas, respectivamente, por 

 
(A) a - à - a 
 

(B) à - à - a 
 

(C) a - à - à 
 

(D) a - a - à 
 

(E) à - à - à 

21. Seja o número inteiro e positivo X0Y, em que X e Y 
representam os algarismos das centenas e das unidades, 
respectivamente. Sabendo que 42 676 ÷ (X0Y) = 47, é 
correto afirmar que  

 
(A) X . Y < 9 
 
 
(B) X − Y = 3 
 
 
(C) X + Y = 17 
 
 
(D) X = 4Y 
 
 
(E) Y = 3X 

_________________________________________________________ 
 

22. Suponha que, em agosto de 2009, a média diária dos 
números de passageiros dos trens metropolitanos que 
circularam pelas 55 estações do Metrô de São Paulo foi 
de 63 000 pessoas. Considerando que, se uma única 
dessas estações fosse excluída desse cálculo, a média 
dos números de passageiros dos trens que circularam nas 
demais estações passaria a ser de 62 015 pessoas por 
dia. Então, no mês de agosto, o número de usuários dos 
trens da estação excluída era 

 
(A)  65 290. 
 
 
 
(B)  87 180. 
 
 
 
(C)  93 340. 
 
 
 
(D) 116 190. 
 
 
 
(E) 125 070. 

_________________________________________________________ 
 

23. Um mapa da malha metroviária da cidade de São Paulo 
foi feito na escala 1 : 125 000, ou seja, 1 unidade de 
medida no mapa corresponde a 125 000 unidades de 
medida real. Suponha que: 

 
− três estações sucessivas da malha − X, Y e Z − estão 

alinhadas e são tais que a razão entre a distância de X 

à Y e a distância de Y à Z, nesta ordem, é igual a 
47
40

;  

 
− a medida real da distância entre as estações X e Z é 

igual a 1,566 km.  
 
Com base nessas informações, é correto concluir que, 
nesse mapa, a distância entre X e Y, em centímetros, é 

 
(A) 0,576. 
 
 
(B) 0,658. 
 
 
(C) 0,676. 
 
 
(D) 0,720. 
 
 
(E) 0,758. 
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24. No almoxarifado de uma obra de expansão da malha 
metroviária há algumas prateleiras vazias que deverão 
acomodar um único tipo de caixa de parafusos. Ao rece-
ber um lote de tais caixas, um técnico de obras observou 
que, para acomodar todas elas, se fossem colocadas 
9 caixas por prateleira, duas delas ficariam vazias e que, 
para que todas as prateleiras ficassem com a mesma 
quantidade de caixas, deveriam ser colocadas 7 caixas 
em cada uma delas. Nessas condições, o número de 
caixas do lote recebido 

 
(A) é menor que 50. 
 
(B) está compreendido entre 50 e 70. 
 
(C) está compreendido entre 70 e 85. 
 
(D) está compreendido entre 85 e 100. 
 
(E) é maior que 100. 

_________________________________________________________ 
 

25. Três pontos A, B e C pertencentes a uma mesma cir-

cunferência de centro O são tais que: 
∩

AB , 
∩

BC  e 
∩

CA são 

arcos consecutivos tomados no sentido horário e as 

medidas dos ângulos BOAx
∧

= , COBy
∧

=  e AOCz
∧

=  

são diretamente proporcionais aos números 5, 20 e 25, 

respectivamente. Assim sendo, é correto afirmar que 
 

(A) x mede 54°. 
 
(B) y mede134°. 
 
(C) z mede 190°. 
 
(D) x e y são ângulos suplementares. 
 
(E) z excede y em 26°. 

_________________________________________________________ 
 

26. A figura abaixo apresenta um esboço da peça de uma 
máquina que foi obtida soldando-se um cone e um cilindro 
retos, ambos feitos de ferro maciço. 

 
eixo da peça

2,5

1,5

1

1

  
 Considerando que a unidade das medidas indicadas é o 

centímetro e usando a aproximação π = 3, então, se a 
densidade do ferro é 7,8 g/cm3, a massa dessa peça, em 
gramas, é igual a 

 
(A) 75,5. 
 
(B) 77,9. 
 
(C) 81,9. 
 
(D) 83,5. 
 
(E) 85,7. 

27. Valfredo usou x moedas de 25 centavos e y moedas de 
50 centavos para pagar uma despesa no valor de R$ 5,75. 
Considerando que x é menor que y, de quantos modos 
Valfredo pode ter usado os dois tipos de moedas para 
pagar tal despesa? 

 
(A) 11 
 
(B)   9 
 
(C)   8 
 
(D)   5 
 
(E)   4 

_________________________________________________________ 
 

28. Em 18 de maio de 2009, durante a festa de aniversário de 
sua mãe, Jardel fez o seguinte comentário: 
 
− “Em 1984, a idade de minha mãe, em anos, era igual à 

metade do número formado pelos dois últimos algaris-
mos do ano de seu nascimento.” 

 
Com base nesse comentário, quantos anos a mãe de 
Jardel estava completando em 18 de maio de 2009? 

 
(A) 51 
 
(B) 53 
 
(C) 56 
 
(D) 61 
 
(E) 64 

_________________________________________________________ 
 

29. Saul viajava por uma estrada quando, num dado instante, 
observou que o relógio digital que havia no painel de seu 
carro marcava: 

 
07 h 41 min 15 s 

 
 Considerando que, ao longo de toda a viagem, seu auto-

móvel rodou à velocidade média de 80 km/h, então, do 
instante em que ele observou o horário acima indicado ao 
momento em que todos os algarismos do visor do relógio 
mudaram, simultaneamente, pela primeira vez, quantos 
quilômetros o carro de Saul percorreu? 

 
(A) 48 
 
(B) 42 
 
(C) 35 
 
(D) 27 
 
(E) 25 

_________________________________________________________ 
 

30. Considere as seguintes proposições: 
 

p : Alcebíades é usuário do Metrô. 

q : Plínio não é usuário do Metrô. 

r : Menelau é usuário do Metrô.  
 
 Para que a sentença “Se Alcebíades não é usuário do 

Metrô, então Plínio ou Menelau o são.” seja FALSA, as 
proposições p, q e r devem ser, respectivamente, 

 
(A) falsa, verdadeira e falsa. 
 
(B) falsa, falsa e verdadeira. 
 
(C) falsa, falsa e falsa. 
 
(D) verdadeira, falsa e falsa. 
 
(E) verdadeira, verdadeira e falsa. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31. O instrumento destinado à marcação de medidas na esca-

la do desenho é o escalímetro, sendo que tal instrumento, 
quando aplicável à arquitetura, utiliza as escalas de 
 
(A) 1:10, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 e 1:250. 
(B) 1:25, 1:50, 1:75, 1:100, 1:175 e 1:500. 
(C) 1:25, 1:75, 1:100, 1:200, 1:500 e 1:750. 
(D) 1:1, 1:10, 1:20, 1:25, 1:50 e 1:100. 
(E) 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 e 1:125. 

_________________________________________________________ 
 

32. Considere o desenho técnico abaixo. 
 

15 200 15 300 15

I
II

III

  
Os elementos assinalados por I, II e III, correspon-
dem, respectivamente, a 
 
(A) linha de chamada, cota e linha de corte. 
(B) medida, chamada e linha de cota. 
(C) cota, linha de cota e linha de extensão. 
(D) escala, linha auxiliar e linha de cota. 
(E) cota, linha de chamada e linha auxiliar. 

_________________________________________________________ 
 

33. Na cotagem de peças, em desenho técnico, deve-se 
considerar, conforme as normas, o seguinte princípio: 
 
(A) Quando a peça for muito grande, deve-se interrom-

per a linha de cota, mantendo-se íntegra a peça. 
 
(B) As cotas de um desenho ou projeto originadas em 

outros países devem ser expressas em unidades de 
medida diferentes. 

 
(C) Para a real expressão da realidade dimensional, as 

cotas devem ser escritas com o símbolo da unidade 
de medida. 

 
(D) As linhas de cota devem ser contínuas e os alga-

rismos das cotas devem ser colocados abaixo ou ao 
lado da linha de cota. 

 
(E) Qualquer que seja a escala do desenho, as cotas 

representam a verdadeira grandeza das dimensões. 
_________________________________________________________ 
 

34. No que concerne ao levantamento topográfico, é correto 
afirmar: 
 
(A) O projeto do loteamento consiste na divisão dos 

lotes, definição das vias de acesso, das áreas ver-
des, dos terrenos destinados aos equipamentos co-
muns do loteamento. 

 
(B) O levantamento topográfico pode ser planimétrico, 

altimétrico, planialtimétrico e geodésico. 
 
(C) As curvas de nível representam as dimensões do 

terreno; ela é definida como a linha que une todos os 
pontos isopotenciais. 

 
(D) Poligonais fechadas são permitidas desde que, no 

mesmo vértice de partida, nas poligonais abertas e 
sem controle, bem como vértices distintos para a 
partida e chegada de poligonais extensas. 

 
(E) A locação do eixo das vias em fase de execução, 

quando necessária, será feita com o emprego de 
equipamentos disponíveis, independentemente da 
precisão, já que o projeto deve ser concluído. 

35. O projeto de loteamento DESCONSIDERA 
 
(A) as edificações existentes. 

(B) o levantamento da área total a ser parcelada. 

(C) a orientação (indicação do Norte). 

(D) as curvas de nível de metro em metro. 

(E) se o terreno é muito ou pouco inclinado. 
_________________________________________________________ 
 

36. Duas regras fundamentais devem ser seguidas no plane-
jamento de canteiros restritos, considerando a elaboração 
de croqui. São elas: 
 
(A) sempre atacar primeiro a fronteira mais difícil e criar 

espaços utilizáveis no nível do térreo tão cedo quan-
to possível. 

 
(B) providenciar instalações provisórias de armazena-

mento e facilitar os acessos de veículos e pessoas. 
 
(C) efetuar diagnóstico de canteiros de obra existentes e 

padronização das instalações e dos procedimentos 
de planejamento. 

 
(D) proceder à análise da(s) planta(s) de layout, para a 

identificação de problemas relacionados ao arranjo 
físico e definição aproximada do perímetro dos pavi-
mentos das diferentes áreas. 

 
(E) localizar pilares e outras estruturas que interfiram na 

circulação de materiais ou pessoas e localizar e der-
rubar árvores que restrinjam ou interfiram na circu-
lação de materiais ou pessoas. 

_________________________________________________________ 
 

37. Considerando a Norma Técnica vigente, os dados de 
localização da edificação no terreno que devem constar 
nas Plantas de Localização, entre outros, são: 
 
(A) denominação das edificações, escala de referência, 

localização cartesiana com base na quadrícula 
geodésia padrão, datum. 

 
(B) indicação dos limites externos da edificação, nome e 

registro dos imóveis vizinhos, relação de materiais 
de consumo e  peso específico do concreto. 

 
(C) eixos do projeto, cotas de nível das praças e 

equipamentos de uso público, especificação dos 
elementos de controle ambiental e indicação da dire-
ção do vento.  

 
(D) sistema de coordenadas referenciais do terreno, 

indicação de vias de acesso, indicação do norte e 
perímetro do terreno. 

 
(E) indicação de platôs, taludes e vegetação, dos pontos 

de referência da locação das vias de acesso, 
especificação do tipo de acabamento e cargas dos 
elementos de cimento.  

_________________________________________________________ 
 

38. São escalas usualmente empregadas nas plantas, dese-
nhos arquitetônicos e detalhes de uma edificação:  
 

(A) plantas de situação 1:200, 1:500, 
1:1000 

(B) plantas de localização 1:50, 1:100, 1:500 

(C) plantas baixas e cortes 1:200, 1:250, 1:500 

(D) plantas de referência de 
nível 1:10, 1:20, 1:25 

(E) desenhos de detalhes 1:50, 1:75, 1:200 
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39. Sobre como proceder para pesquisar e arquivar os 
documentos de imóveis e impostos, considere: 

 
 I. Os registros/plantas das obras, quando fornecidos 

à divisão de patrimônio e ou de obras, devem ser 
arquivados em pastas específicas para cada imó-
vel. 

 
 II. Os impostos são todos arquivados em uma única 

pasta, por ano, independente da propriedade, mas 
considerando o padrão de acabamento e o valor 
venal de cada imóvel, visando facilitar a pesquisa. 

 
 III. As escrituras, para facilitar a localização e compor 

um único processo, também deverão constar em 
sua pasta própria, separada do processo. 

 
 IV. A pesquisa de processos deve ser feita conside-

rando-se a área do imóvel, o consumo de energia 
elétrica e o dimensionamento dos equipamentos 
hidráulicos, facultado ao arquivamento estratificado 
por ano. 

 
Está correto o que consta APENAS em 
 
(A) II e III. 

(B) I, II e IV. 

(C) I. 

(D) II. 

(E) III e IV. 

_________________________________________________________ 
 

40. Deve ser uma das obrigações da empresa contratada 
durante a prestação de serviços, obrigatoriamente cons-
tante em contrato: 
 
(A) permitir o livre acesso dos empregados da Contra-

tante às suas dependências, exclusivamente para 
execução dos serviços. 

 
(B) responsabilizar-se, em relação aos seus empre-

gados, por todas as despesas decorrentes da exe-
cução dos serviços contratados. 

 
(C) ceder área para instalação de apoio e almoxarifado 

da contratante. 
 
(D) acompanhar e fiscalizar rigorosamente as ações da 

contratante por intermédio de servidor designado, a 
fim de efetuar o pagamento na forma contratual.  

 
(E) paralisar os serviços, enquanto os empregados não 

estiverem protegidos, atribuindo os custos da 
paralisação à contratante. 

_________________________________________________________ 
 

41. No controle tecnológico do concreto, visando ao controle 
da qualidade e ao atendimento às especificações, os 
ensaios a serem realizados, entre outros, devem ser: 
 
(A) resistência à compressão, resistência à tração e 

módulo de elasticidade. 
 
(B) perda de carga, massa específica e tração na flexão. 
 
(C) dispersão ao jato, módulo de elasticidade e índice de 

absorção. 
 
(D) perda de carga, resistência à flexão, partículas 

magnéticas. 
 
(E) deslizamento, rompimento à compressão e estan-

queidade. 

42. Considere a figura. 
 

b

d

l/3 l/3 l/3

F F
SEÇÃO

 
 

Quando um corpo-de-prova de seção prismática dxd é 
submetido à flexão, com carregamentos em duas seções 
simétricas, até à ruptura, define o ensaio de 
 
(A) módulo de elasticidade. 

(B) ruptura por compressão. 

(C) tração na flexão. 

(D) determinação do módulo de deformação estática. 

(E) diagrama tensão-deformação. 

_________________________________________________________ 
 

43. Considerando a elaboração de Laudo de Vistoria de obra 
em sua fase de finalização, as condições a serem avalia-
das pelo técnico responsável devem ser: 
 
(A) material publicitário e peças de divulgação, custo/ho-

ra dos equipamentos de terraplenagem, volume de 
concreto utilizado nas lajes da estrutura. 

 
(B) fissuras, trincas e infiltrações, escala de desenho 

utilizada no projeto arquitetônico, levantamento dos 
custos com divulgação e propaganda. 

 
(C) anomalias existentes, estabelecimento do preço de 

mercado da tinta de acabamento, férias gozadas 
pelos funcionários das empresas contratadas. 

 
(D) falta de equipamentos, materiais não conformes, 

possíveis falhas no processo. 
 
(E) análise comparativa do projeto, seleção do processo 

produtivo de argamassa industrializada, volume de 
horas utilizadas em capacitação de mão de obra. 

_________________________________________________________ 
 

44. Algumas obras e empreendimentos são concebidos e, 
muitas vezes, condenados antes mesmo de serem con-
cluídos. Estudos mostram que muitos dos problemas que 
surgem nas edificações, geralmente, têm sua origem 
 
(A) na mão de obra despreparada, no tempo de con-

cepção do projeto, na utilização de materiais certifi-
cados. 

 
(B) na incompatibilidade de seus projetos, na falta de 

planejamento e fiscalização, no desconhecimento 
das especificações técnicas. 

 
(C) na diversidade de qualidade dos materiais e pro-

dutos, no extrapolamento do caminho crítico, no que 
diz respeito ao registro das atividades da obra. 

 
(D) nas características dos materiais, na posição do 

edifício voltado para o norte, no controle dos proces-
sos construtivos. 

 
(E) nas interfaces das etapas construtivas, na especifi-

cação e uso de equipamentos calibrados, no efetivo 
cumprimento às especificações do projeto. 
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45. Analise o esquema: 

Entrada

Saída

Bomba

Controlador
diferencial

  
O tipo de circuito hidráulico de aquecimento solar de água utilizado na instalação representada é 
 
(A) circulação forçada. 
(B) alimentação em descarga. 
(C) circulação natural. 
(D) hidrovácuo. 
(E) termo-sifão. 

 
 
46. Um terreno passou por uma avaliação topográfica que produziu o esquema abaixo. Após executar os devidos cálculos, a área 

total da figura corresponde a 
dam

1,0

0,5

0 5,0 10,0 dam  
(A)   40,5 m2. 
(B) 405 m2. 
(C) 568 dam2. 
(D)   45,5 dam2. 
(E)     4,55 m2. 

 
 
47. Considere: 

  
O croqui acima descreve correta e especificamente a edificação: 

(A)  (B)  (C)  (D)  (E)  

                                  
                      (A)                                     (B)                                   (C)                                   (D)                                     (E) 
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Instruções: Para responder às questões de números 48 a 51, 
considere o projeto abaixo representado e respec-
tivas normas vigentes. 

 

  

SUITE

COZINHA

BANHOBANHO

QUARTO

QUARTO

SALÃO

2,30

2,40

2,40

2,30

1,00

6,
00

3,
00

2,
90

2,
90

1,50

1,50

1,
50

2,
75

3,
00

3,
30

1,
50

4,
00

4,
70

4,
70

6,00

2,
40

11
,8

5
2,90

6,29

3,00

ABRIGO

VARANDA

10,30

2,50

12
,0

0

ÁREA
SERV.

NG

IV

II

III

I

  
48. O detalhe da planta baixa indicado por I representa 

 
(A) os detalhes do piso cerâmico. 
(B) os ralos de águas pluviais. 
(C) os pilares de concreto ou madeira. 
(D) as luzes de piso. 
(E) a locação das sapatas externas. 

_________________________________________________________ 
 

49. O detalhe da planta baixa indicado por II representa 
 
(A) a projeção do limite do telhado ou cobertura. 
 
(B) o limite externo do piso da edificação. 
 
(C) a moldura do desenho. 
 
(D) a posição do gabarito de madeira necessário à 

construção. 
 
(E) o alinhamento dos eixos principais. 

_________________________________________________________ 
 

50. O detalhe III indica que  
 
(A) faltam as indicações da paginação do piso do quarto. 
 
(B) as indicações de “quarto” e “suíte” estão trocadas. 
 
(C) as portas estão abrindo para o lado oposto ao ideal. 
 
(D) em ambos os quartos não existem janelas. 
 
(E) a expressão “quarto” deve ser substituída por “dor-

mitório”. 
_________________________________________________________ 
 

51. O detalhe IV indica que  
 
(A) o posicionamento do sol permitirá insolação direta à 

tarde na suíte. 
 
(B) o posicionamento do sol permitirá insolação direta 

pela manhã na suíte. 
 
(C) a posição do sol impedirá que o quarto receba sol, 

em qualquer época do ano. 
 
(D) a posição do sol impedirá que a sala receba sol, em 

qualquer época do ano. 
 
(E) a planta da casa precisaria girar 90° à direita, para 

que o aproveitamento do sol fosse máximo. 

52. O cronograma abaixo representa a produção de terraple-
nagem (em m3/dia) através do tempo (em dias). 

       

200

400

0 5 10 15 20 dia

m
/d

ia
3

  
O total de terra que será escavado ao final do período 
mostrado no cronograma será de  
 
(A)      99,5 m3. 
 
(B) 4.400 m3. 
 
(C) 3.600 m3. 
 
(D) 4.080 m3. 
 
(E)      92,0 m3. 

_________________________________________________________ 
 

53. Em relação aos projetos de fundações, as figuras abaixo 
representam, respectivamente, 
 

      I II   
(A) uma viga gerber e um capitel. 
(B) uma viga de transição e um pilar central. 
(C) um bloco e um capitel. 
(D) um bloco e uma estaca barrete. 
(E) um bloco de fundação e uma sapata. 

_________________________________________________________ 
 

Instruções: Para responder às questões de números 54 a 57, 
considere a planta abaixo representada: 

 
54. O elemento indicado em I representa 

 

614

294 294 26

31
4 3
70

5
84

27
0

21
4

5
84

71

15

294

608

314

6

III

I

II

IV
  

(A) uma sapata excêntrica. 
(B) uma sapata isolada. 
(C) um pilar de aço. 
(D) um bloco de fundação. 
(E) um capitel. 
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55. O elemento indicado em II representa 
 
(A) o limite da cobertura. 
(B) a posição do gabarito. 
(C) a projeção das paredes. 
(D) a projeção da laje. 
(E) uma linha de cota. 

_________________________________________________________ 
 

56. O elemento indicado em III representa 
 
(A) um dos vértices de uma sapata. 
 
(B) o eixo de locação de sondagem. 
 
(C) a locação da posição de uma estaca. 
 
(D) um dos vértices de um bloco de fundação. 
 
(E) os eixos de locação de um pilar central às marca-

ções. 
_________________________________________________________ 
 

57. O elemento indicado em IV representa 
 
(A) o encontro dos eixos x e y da obra. 
(B) uma estaca central a um bloco. 
(C) o eixo de uma sondagem. 
(D) um pilar redondo. 
(E) a origem dos eixos coordenados de locação. 

_________________________________________________________ 
 

58. A palavra “graute” é utilizada para designar 
 
(A) um processo de sondagem.  
 
(B) uma forma de escoramento de pilares e vigas. 
 
(C) tipo de concreto ou argamassa de alta resistência 

utilizado no reforço de estruturas. 
 
(D) parte de um cronograma físico-financeiro de obras. 
 
(E) a certificação de que uma estaca chegou à profun-

didade desejada. 
_________________________________________________________ 
 

59. No software de desenho auxiliado por computador 
AutoCad, uma viewport é 
 
(A) a camada inicial de todos os layers do AutoCad. 
 
(B) uma porta de interação de um modelo 3D. 
 
(C) tradução de “porto de visão”, em que todos os traços 

do desenho são vistos ao mesmo tempo. 
 
(D) um tipo de zoom onde tudo que está no model pode 

ser visualizado. 
 
(E) uma janela de visualização entre um layout e a 

janela model. 
_________________________________________________________ 
 

60. Quando se digita “c” na linha de comando do AutoCad, o 
software ativa a função: 
 
(A) chanfrar. 
(B) copiar. 
(C) cotar. 
(D) círculo. 
(E) cortar. 
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