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1ª Parte – Português  

 
No mundo dos traficantes 
 
Numa ação inusual, cerca de 30 agentes da Polícia Civil 
fecharam o cruzamento das ruas onde funcionam duas 
tradicionais universidades paulistanas, a Presbiteriana 
Mackenzie e a de Ciências Médicas da Santa Casa. Pelo 
menos dez pessoas foram detidas por porte de drogas. A 
batida policial seria corriqueira num bairro da periferia de 
São Paulo ou na vizinhança de alguma favela. Ali, onde 
estuda uma parte da elite da cidade, não. Embora jovens 
comprassem e até consumissem drogas descaradamente 
em alguns dos bares da região, eles só foram detidos 
graças a uma investigação de 40 dias que contou com 
policiais civis disfarçados de universitários. Eles 
frequentaram barzinhos, se aproximaram dos alunos e 
conquistaram a confiança dos traficantes. Até que deram 
voz de prisão aos suspeitos.  
 
Dos dez detidos, cinco foram presos e três respondem a 
inquérito. É pouco, tamanho o investimento feito na 
operação. Esse resultado mostra quão complicado é o 
novo desafio da polícia: combater os traficantes de classe 
média. Camuflados por hábitos de vida e de consumo que 
não os associam à marginalidade, esses novos criminosos 
conseguem manter-se disfarçados, sem levantar 
suspeitas. Seletivos e discretos, os traficantes de classe 
média agem por conta própria, em geral vendendo em 
pequena escala para amigos e conhecidos. Seus clientes 
são principalmente estudantes universitários, que usam 
drogas em festas raves e baladas, onde a ação policial se 
dá de forma limitada.  
 
“O tráfico vai se pulverizar aos poucos, sem bocas ou 
pontos de venda na favela”, diz a antropóloga Carolina 
Grillo, pesquisadora do Núcleo de Estudos da Cidadania, 
Conflito e Violência Urbana da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ). É assim nas grandes cidades do 
mundo e tende a ser assim no Brasil. A violência dos 
morros e o risco de serem presos afastam os compradores 
dos pontos de venda tradicionais, abrindo espaço para o 
crescimento do tráfico de classe média.  
 
01.  Assinale a opção que reflete uma ideia contida no 
texto acima: 
 

a) A proliferação dos barzinhos em áreas 
universitárias propicia o aparecimento de 
traficantes nesses locais. 

b) A discrição dos traficantes de drogas nos morros 
os levou a atuar nas universidades onde 
abandonam seus hábitos marginais e deixam de 
levantar suspeitas. 

c) A realização de uma investigação policial 
ostensiva em algumas universidades da classe 
média revelou-se de certa forma improdutiva 
devido à postura diferente adotada por traficantes 
que atuam nessas áreas. 

d) “O tráfico vai se pulverizar aos poucos, sem bocas 
ou pontos de venda na favela”. A conclusão da 
pesquisadora vai de encontro ao que a operação 
policial verificou em seu decorrer. 

e) O afastamento dos traficantes dos pontos de 
venda tradicionais dificultou demasiado o trabalho 
da polícia que não estava preparada para 
procurar traficantes em outros locais, resultando 
na prisão de apenas alguns deles. 

02. ‘não os associam à marginalidade’. O termo sublinhado 
refere-se a: 
 

a) Traficantes de classe média. 
b) Camuflados. 
c) O novo desafio da polícia. 
d) Hábitos de vida e de consumo. 
e) Investimento na operação. 

 
03. ‘Embora jovens comprassem e até consumissem 
drogas descaradamente em alguns dos bares da região, 
eles só foram detidos graças a uma investigação de 40 
dias que contou com policiais civis disfarçados de 
universitários.’ 
 
A conjunção em destaque estabelece entre as orações que 
liga uma relação de: 
 

a) conclusão 
b) explicação 
c) adversidade 
d) concessão 
e) negação 

 
04. Sobre o conteúdo do texto assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 

a) Procura dar conhecimento de um fato ampliando 
seu enfoque por meio de alguns dados, como a 
opinião de um especialista por exemplo. 

b) Emprega a linguagem impessoal procurando 
simular parcialidade. 

c) Uso preferencial da norma culta. 
d) Pertence ao gênero jornalístico baseado no 

testemunho direto dos fatos narrados. 
e) Inicia-se com uma introdução geral do assunto, na 

qual o autor vai situando o leitor sobre o conteúdo 
do texto. 

 
“A perenidade da obra se deve, segundo FHC, ao fato de 
Freyre construir “uma imagem do Brasil com traços que 
muitos brasileiros gostariam que fossem verdadeiros”. 
Leia-se, nas entrelinhas, a ideia de que o Brasil é um país 
formado por três raças, cuja miscigenação proporcionaria 
riqueza cultural e uma “controvertida” tolerância racial. 
Freyre nunca chegou a cunhar o termo “democracia racial”. 
A maneira como descrevia a relação entre senhores e 
escravos, contudo, deu a muitos críticos munição para 
chamá-lo de miope ou conservador.” 
 
(http://veja.abril.com.br/noticia/celebridades/brasil-ficou-menos-
perverso-mas-racismo-persiste-diz-fhc) 
 
05. No trecho acima o emprego do acento deveria ter sido 
feito em: 
 

a) ideia 
b) miope 
c) riqueza 
d) controvertida 
e) racial 

 
06. Considere as afirmações a seguir e depois assinale a 
alternativa que está correta: 
 

I.  ‘segundo FHC’ ficou entre vírgulas por ser oração 
de natureza restritiva. 

II.  ‘ gostariam que fossem verdadeiros’ as orações 
presentes no trecho estabelecem entre si relação 
de condição. 
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III.  A maneira como descrevia a relação entre 
senhores e escravos, contudo, deu a muitos 
críticos... a expressão sublinhada deveria ter 
acento grave. 

 
a) Todas estão corretas. 
b) Só a I está correta. 
c) I e II são verdadeiras. 
d) Todas têm erros. 
e) III está correta. 

 
07. ‘controvertida’ só não é sinônimo de: 
 

a) controverso 
b) impugnado 
c) debatido 
d) discutido 
e) racionado 

 
08. Qual dos trechos a seguir está gramaticalmente 
correto: 
 

a) Os dois aeroportos internacionais de São Paulo, 
Cumbica (em Guarulhos) e Viracopos (Campinas) 
listados entre os 13 "terminais-chave" para a 
Copa de 2014 ainda não têm as licenças 
ambientais exigidas para iniciar as obras de 
ampliação. O risco é que as benfeitorias não 
fiquem prontas para o mundial. 

b) A situação de Viracopos, cujo o processo de 
licenciamento ambiental das obras de expansão 
já dura 20 meses, é a mais crítica. Desde as 
primeiras audiências públicas com a população, 
no início de 2009, a Infraero e a Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) 
trocam ofícios, sem que se chegue a uma 
definição. Enquanto isso, o terminal vê crescer 
em mais de 50% o movimento de passageiros. 

c) O projeto de expansão de Viracopos está orçado 
em cerca de 700 milhões de reais. Estão 
previstas a construção de uma segunda pista, 
pátio para aeronaves, área de manutenção e 
novo terminal de passageiros. De acordo com o 
mais recente cronograma divulgado pela Infraero, 
parte dessas obras já deveria ter sido iniciada, 
para que estivesse concluída em dezembro de 
2012. 

d) Em relação a Cumbica, o pedido de licença 
ambiental ainda nem foi protocolado, uma vez 
que o projeto ainda não está pronto. A estatal 
planeja ter 40% do terceiro terminal prontos e em 
operação até a Copa de 2014. O restante da 
obra, orçada em quase 1 bilhão de reais, seria 
entregue em junho de 2016. 

e) Dos 13 terminais das 12 cidades-sede da Copa 
de 2014, só seis já obtiveram a autorização. Dos 
sete restantes, segundo a Infraero, quatro está 
em "fase inicial", um estágio anterior ao pedido de 
licença ambiental, e outros três permanecem sem 
previsão, pois depende de dados do projeto. Os 
que estão sem projetos prontos são, além de 
Cumbica, Cuiabá e Recife. 

 
 
 
 
 
 
 

09. Em qual dos trechos NÃO há incorreção quanto às 
regras de concordância e regência? 
 

a) Depois do fracasso nas negociações para acabar 
com a caça comercial de baleias, no fim de junho, 
os defensores dos direitos dos animais tem muito 
à comemorar. A Catalunha baniu as touradas na 
semana passada. 

b) O banimento é o primeiro na Espanha continental 
– em 1991, a prática foi vetada nas Ilhas 
Canárias. Ela vem em um momento de declínio 
para as touradas, tanto em termos econômicos 
como de público. 

c) “Não se trata de política ou da identidade catalã, e 
sim de ética, de mostrar que simplesmente é 
errado assistir um animal ser morto em público.” 

d) Acabar com a matança de baleias, por outro lado, 
é bem mais complicado. Embora um embargo à 
caça comercial dos cetáceos vigore desde 1986, 
Noruega, Japão e Islândia continuam a praticá-la. 

e) Os países que continuam a caçá-las justifica o 
fato com base em uma convenção de 1946 que 
permite a caça para fins científicos – mesmo que 
estes países não tenham publicado nada 
relevante nos últimos anos. 

 
“O primeiro beijo 
 
Os dois mais murmuravam que conversavam: havia pouco 
iniciara-se o namoro e ambos andavam tontos, era o amor: 
Amor com o que vem junto: ciúme.  
 
- Está bem, acredito que sou a sua primeira namorada, fico 
feliz com isso. Mas me diga a verdade, só a verdade: você 
nunca beijou uma mulher antes de me beijar?  
 
- Ele foi simples:  
 
- Sim, já beijei antes uma mulher:  
 
- Quem era ela? perguntou com dor:  
 
Ele tentou contar toscamente, não sabia como dizer:  
 
O ônibus da excursão subia lentamente a serra. Ele, um 
dos garotos no meio da garotada em algazarra, deixava a 
brisa fresca bater-lhe no rosto e entrar-lhe pelos cabelos 
com dedos longos, finos e sem peso como os de uma 
mãe. Ficar às vezes quieto, sem quase pensar, e apenas 
sentir- era tão bom. A concentração no sentir era difícil no 
meio da balbúrdia dos companheiros.” 
 
10. Assinale a única alternativa que NÃO contém uma 
característica do texto acima: 
 

a) Mostra uma ação que envolve personagens 
localizados no tempo e no espaço. 

b) Introduz o que virá a ser um conflito vivido pelos 
personagens 

c) A personagem principal conta sua história - foco 
narrativo na primeira pessoa ou interno. 

d) Importância dos personagens na construção do 
texto é evidente. 

e) Texto iniciado com discurso direto. 
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2ª Parte – Informática    

 
 
Com relação aos conceitos e características do Microsoft 
Windows XP, responda as questões de 11 a 13. 
 
11. Marque a assertiva que identifica uma característica do 
Windows XP, que cria um índice com o conteúdo dos 
arquivos e que possibilita a localização de qualquer um 
deles que possa ser feita a partir do nome ou de um 
critério de busca. 
 

a) Restaurador de Sistema. 
b) Sistema de Arquivos Indexados. 
c) Gerenciador de Arquivos. 
d) Mudança Rápida de Usuário. 
e) Atualização Dinâmica. 

 
12. O Windows XP, adicionou outras características a 
barra de tarefas, não presente em versões anteriores, 
marque a assertiva que lista uma dessas características. 
 

a) Possuir o Menu INICIAR. 
b) Possuir o Menu com os principais programas 

instalados no sistema. 
c) Agrupar barras correspondentes com o programa a 

que pertencem. 
d) Poder ser movida para outra área do desktop. 
e) Poder ser redimensionada. 

 
13. Marque a assertiva que define o nome do recurso do 
Microsoft Windows XP que permite que um usuário via 
internet possa observar a tela de trabalho e controlar 
remotamente outro computador. 
 

a) Busca extensível. 
b) Windows UPDATE. 
c) Device Drive Rollback. 
d) Assistência remota. 
e) Ponte de rede. 

 
Em relação ao Utilitário de Backup em Fila do Windows 
XP, em Português e em sua configuração padrão, 
respondas as questões 14 e 15. 
 
14. Para acessar o utilitário de backup o usuário deve:  
 

a) Clicar no Desktop com o botão de atalho do mouse 
e escolher a opção Backup. 

b) Clicar no Menu Iniciar, ir até a opção Todos os 
Programas, depois em Acessórios,  depois em 
Ferramentas de Sistema e clicar no Menu Backup.  

c) Clicar sobre o Menu Iniciar e em executar digitar 
BACKUP e pressionar Enter. 

d) Clicar sobre o menu executar em iniciar e digitar 
ntcopiar e pressionar Enter. 

e) Clicar sobre o menu Iniciar , executar e digitar cmd 
e pressionar Enter. 

 
15. O arquivo binário responsável por executar o 
assistente de backup é: 
 

a) copiar.exe 
b) backup.exe 
c) backup.com 
d) ntbackup.exe 
e) ntcopiarhd.exe 

 

O Domínio da utilização do teclado é primordial para a 
utilização de forma prática e produtiva do sistema 
operacional Microsoft Windows XP. Os atalhos de teclas 
foram criados para que certas funcionalidades possam ser 
executadas sem que seja necessário retirar as mãos do 
teclado para se utilizar do mouse. Alem de ser uma 
alternativa para quem tem alguma deficiência seja ela 
motora e ou visual. Com relação a teclas de atalhos do 
Windows XP e do Internet Explorer responda: 
 
16. O Conjunto de tecla de Atalho para fechar o item ativo 
ou sair do programa aberto é: 
 

a) Alt + Esc 
b) Alt + Tab 
c) Alt + F2 
d) Alt + F4 
e) Ctrl + F4 

 
17. As teclas de atalho usada para exibir a propriedade do 
item selecionado, seja ele atalho, arquivo ou pasta é: 
 

a) Alt + Enter 
b) Alt + Esc 
c) Alt + F4 
d) Ctrl + Shitf 
e) Shift` + Enter 

 
18. Para deletar um arquivo permanentemente sem 
colocá-lo na lixeira deve-se pressionar o conjunto de teclas 
de atalho: 
 

a) Shift + Enter 
b) Ctrl + Delete 
c) Shift + F4 
d) Shift + F2 
e) Shift + Delete 

 
19. No Internet Explorer as teclas de atalho usada para 
abrir a barra de histórico é: 
 

a) Ctrl + F6 
b) Ctrl + I 
c) Ctrl + H 
d) Ctrl + F 
e) Ctrl + J 

 
20. No Internet Explorer as teclas de atalho usada para 
fechar a janela atual é: 
 

a) Ctrl + Y 
b) Ctrl + W 
c) Ctrl + F2 
d) Shift + Y 
e) Shift + F2 
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3ª Parte – Conhecimentos Específicos  
 
 
21. Diante das observações abaixo, indique a 
INCORRETA: 
 

a) Para paredes duplas a laje do piso ou teto deve 
estender-se somente até as paredes internas. 

b) Nas paredes duplas, as duas paredes devem ser 
ligadas por no mínimo 3 ferros de ancoragem, 
seção 3mm, por m2. Distância entre os ferros de 
ancoragem na vertical, 35 cm, na horizontal, 65 
cm. 

c) Para paredes refletoras (de revestimento) são 
apropriados tijolos e ladrilhos com muito baixa 
absorção de água, que neutralizam o efeito da 
chuva na parte externa. 

d) As paredes refletoras têm, com 90-115 mm, 
espessura relativamente pequena. Isolamento 
térmico deve ser executado pela parede interior. 

e) A proteção acústica contra ruídos externos 
depende do peso e da forma construtiva do 
material utilizado. 

 
22. Sobre formas de telhados é INCORRETO afirmar: 
 

a) Telhado de duas águas: forma de cobertura 
tradicional, comprovada arquitetônica e 
estruturalmente. A forma mais utilizada de 
cobertura inclinada. 

b) Telhado de uma água: a superfície da cobertura 
volta-se para o lado de clima desfavorável. 
Dependendo da função, organiza-se a forma do 
telhado. Na face ensolarada, lugar para janelas 
grandes, luz e calor. 

c) Telhado barraca: formas claras e linhas que 
terminam na cumeeira. Para esta forma de 
telhado é importante simetria em todos os lados. 

d) Telhado de quatro águas: forma com expressão 
óptica singular. É executada tradicionalmente 
para proteção do frontão contra tempos rudes. 

e) Telhado com mansarda: assegura maior utilização 
como superfície de moradia. 

 
23. Referente à secagem da madeira para uso em 
construção civil é INCORRETO afirmar: 
 

a) Aumenta a retração, porém diminui a deformação 
da madeira. 

b) Aumenta sua resistência ao apodrecimento. 
c) Diminui a atração aos insetos xilófagos.  
d) Melhora as qualidades mecânicas da madeira. 
e) Reduz seu peso e torna a madeira mais apta a 

receber tratamentos imunizantes. 
 
24. No uso da madeira, independente da resistência 
mecânica da madeira, ele é decorrente da pouca ligação 
existente entre as fibras vizinhas. 
O texto acima define? 
 

a) Compressão 
b) Tração 
c) Flexão 
d) Cisalhamento 
e) Fendilhamento 

 

25. Sobre materiais cerâmicos de uso em construção é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Os materiais cerâmicos são normalmente 
combinações de metais com elementos não 
metálicos. Os principais tipos são: óxidos, nitretos 
e carbonetos. A esse grupo de materiais também 
pertencem os argilo-minerais, o cimento e os 
vidros. 

b) A cerâmica vermelha (telhas, tijolos e manilhas) e 
a cerâmica branca (azulejos, sanitários e 
porcelanas) são constituídas principalmente de 
silicatos hidratados de alumínio, tais como 
caulinita, haloisita, pirofilita e montmorilonita. O 
óxido de ferro é que confere a cor avermelhada 
de muitos produtos cerâmicos. 

c) A argila é usualmente plástica após ser 
suficientemente pulverizada e umedecida e é 
nesta condição conformada. Após a secagem, ela 
se torna rígida e adquire alta dureza após a 
queima em temperaturas elevadas.  

d) As cerâmicas tradicionais à base de sílica, 
alumina ou magnésia são também muito 
utilizadas como refratários em fornos e 
dispositivos utilizados na fusão e tratamentos 
térmicos dos metais e ligas. 

e) Os materiais cerâmicos são tipicamente isolantes 
térmicos e não elétricos. São também mais 
resistentes às altas temperaturas e a ambientes 
corrosivos que os metais e polímeros. Eles são 
muito duros, porém frágeis. 
 

26. São vantagens de estacas pré-moldadas, EXCETO: 
 

a) Permite uma boa fiscalização durante a 
concretagem. 

b) Permite a moldagem de corpos de prova para 
verificação da resistência à compressão. 

c) Permite a moldagem das estacas no local da 
obra. 

d) Permite a emenda de uma peça na outra. 
e) Tempo de cura normal do concreto de menos de 

10 dias. 
 
27. Escalas usadas para levantamentos 
aerofotogramétricos, projetos de urbanismo e zoneamento: 
 

a) 1:100 e 1:175 
b) 1:200 e 1:250 
c) 1:500 e 1:1000 
d) 1:2000 e 1:5000 
e) 1:5000 e 1:10000 

 
28. Referente a Valores em engenharia civil é 

INCORRETO afirmar: 
 

a) Valor de mercado: Quantia mais provável pela 
qual se negociaria com conhecimento, prudência 
e sem compulsão um bem, numa data de 
referência, dentro das condições do mercado 
vigentes.  

b) Valor patrimonial: Somatório do valor do terreno, 
benfeitorias e eventuais equipamentos de um 
imóvel. Para que o mesmo represente o valor de 
mercado deve ser apurado e aplicado o fator de 
comercialização com base em informações de 
mercado levantadas pelo avaliador ou em 
pesquisa de caráter regional, previamente 
publicada.  
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c) Valor em risco: Valor para fins de seguros de um 
determinado imóvel, representado pelo valor das 
benfeitorias, equipamentos e instalações, 
conforme objeto da apólice ou da contratação, 
observada a máxima depreciação.  

d) Valor econômico: Valor resultante do Fluxo de 
Caixa Descontado na aplicação do método da 
capitalização da renda.  

e) Valor de liquidação forçada: Valor para uma 
situação de venda compulsória, típico de leilões e 
também muito utilizado para garantias bancárias. 
Quando utilizado, deve ser também apresentado 
o valor patrimonial. 

 
29. Sobre escadas é INCORRETO afirmar: 
 

a) Nas escadas com mais de 19 (dezenove) 
degraus, será obrigatório intercalar um patamar, 
com a profundidade mínima igual à largura da 
escada.  

b) As escadas deverão ter as seguintes larguras 
mínimas úteis: 1,20 m em edifícios residenciais 
unifamiliares; 1,50 m em edifícios residenciais 
com até três pavimentos; 1,70 m em edifícios de 
mais de três pavimentos, destinados a local de 
reunião com capacidade de até 150 (cento e 
cinqüenta) pessoas. 

c) As escadas deverão ter as seguintes alturas de 
espelho: 0,18 m em escadas internas; 0,15 m em 
escadas externas. 

d) Nos projetos de escada é necessário examinar a 
altura livre de passagem. Trata-se da distância, 
medida na vertical, entre o piso do degrau e o 
teto. Ou seja, a laje intermediária entre um 
pavimento e o outro.  

e) A altura livre de passagem nunca deve ser inferior 
a 2,00 m (dois metros). 

 
30. A ABNT NBR 14653 fixa as diretrizes para avaliação 
de imóveis urbanos, quanto a, EXCETO: 
 

a) Classificação da sua natureza. 
b) Instituição de terminologia, valores, definições, 

símbolos e abreviaturas. 
c) Descrição das atividades básicas. 
d) Definição da metodologia básica. 
e) Especificação das avaliações. 

 
31. Direito atribuído ao enfiteuta de se utilizar do imóvel, 
podendo extrair dele seus frutos, vantagens e rendimentos 
econômicos. 
Este texto define: 
 

a) Conciliação 
b) Domínio direto 
c) Domínio pleno 
d) Domínio útil 
e) Direito real 

 
32. As demolições são regulamentadas pelas normas NB-
19 (aspecto de segurança e medicina do trabalho) e NBR 
5682/77 - “Contratação, execução e supervisão de 
demolições” (aspecto técnico). Os principais cuidados 
citados por essas normas são, EXCETO: 
 

a) Os edifícios vizinhos à obra de demolição devem 
ser examinados, prévia e periodicamente, no 
sentido de ser preservada sua estabilidade. 

 

b) Quando o prédio a ser demolido tiver sido 
danificado por incêndio ou outras causas deverão 
ser feita análise da estrutura antes de iniciada a 
demolição. 

c) A demolição das paredes e pisos deverá ser 
iniciada pelo último pavimento. A demolição de 
qualquer pavimento somente será iniciada 
quando terminada a do pavimento imediatamente 
superior e removido todo o entulho. 

d) Na demolição de prédio de mais de dois 
pavimentos, ou de altura equivalente, distando 
menos de 3 metros da divisa do terreno, deve ser 
construída uma galeria coberta sobre o passeio, 
com bordas protegidas por tapume com no 
mínimo 1 metro de altura. 

e) Nos edifícios de 3 ou mais pavimentos, ou de 10 
metros ou mais de altura, devem ser instaladas 
plataformas de proteção ao longo das paredes 
externas. 

 
33. Devem constar do levantamento topográfico os itens 
abaixo, dos quais é INCORRETO afirmar: 
 

a) A poligonal, ou seja, o contorno do terreno. 
b) Curvas de nível de 60 em 60 centímetros, de 

acordo com a inclinação do terreno. 
c) Inclinação do terreno. 
d) Dimensões perimetrais (lados da poligonal). 
e) Ângulos formados entre lados adjacentes da 

poligonal. 
 
34. Posto de carpintaria: o posto de carpintaria deve ser 
coberto para proteger as serras, plainas e bancas de 
trabalho. Essa instalação tem por objetivo a execução das 
fôrmas para servirem de molde às estruturas de concreto. 
Uma central de carpintaria compreende basicamente os 
seguintes setores: 
 

a) Área para o estoque de madeira bruta (longe das 
bancadas de trabalho e de fácil acesso para a 
descarga de caminhões de entrega). 

b) Oficina de beneficiamento da madeira (onde ficam 
as serras, plainas e desempenadeira). 

c) Pranchetas de pré-montagem (bancada de 
trabalho). 

d) Área de estoque de fôrmas prontas (deve ficar 
entre a carpintaria e a obra). 

e) Área para recuperação de fôrmas após a 
utilização. 

 
35. Estroncas (ou escoras): são elementos que servem de 
apoio às longarinas, indo de um lado a outro da 
escavação, ou apoiando-se em estruturas vizinhas, mas 
com comprimento máximo de: 
 

a) 6 metros. 
b) 8 metros. 
c) 10 metros. 
d) 12 metros. 
e) 15 metros. 
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36. Referente a deformações em materiais de construção é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Nenhum deslocamento de partículas do copo é 
possível sem que este sofra alguma deformação. 

b) Quando sobre um corpo deformável atuam 
solicitações externas, este sofre mudanças de 
forma e dimensão, passando de uma 
configuração inicial indeformada para uma final 
deformada. 

c) O campo de deslocamento pode ser decomposto 
em duas parcelas, uma delas representando o 
movimento de corpo rígido, o qual não envolve 
mudança de forma e dimensões do corpo, e a 
outra justamente considerando este efeito. 

d) O movimento de corpo rígido pode ser eliminado 
mediante a introdução adequada de vínculos. 

e) A deformação abrange dois aspectos: deformação 
linear específica (ou distorção) e deformação 
angular específica (ou alongamento relativo). 

 
37.  É produzida quando o vapor de água existente no 
interior de um local (sala, cozinha, dormitórios, etc.) entra 
em contato com superfícies mais frias (vidros, metais, 
paredes, etc.) formando pequenas gotas de água. Esse 
fenômeno normalmente acontece no inverno e favorece o 
crescimento de microorganismos prejudiciais para a saúde, 
alterando também a estética do local. 
 
Este texto define que tipo de umidade? 
 

a) Umidade decorrente de intempéries. 
b) Umidade por condensação. 
c) Umidade ascendente por capilaridade. 
d) Umidade descendente por capilaridade. 
e) Umidade por infiltração.   

 
38.  De acordo com a Lei  Nº 8.666/93 que Regulamenta o 
art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas 
para licitações e contratos da Administração Pública e dá 
outras providências, observe os artigos e indique o que 
NÃO corresponde a Lei atual: 

 
a) Art. 1o  - Esta Lei estabelece normas gerais sobre 

licitações e contratos administrativos pertinentes a 
obras, serviços, inclusive de publicidade, 
compras, alienações e locações no âmbito dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. 

b) Art. 2o  - As obras, serviços, inclusive de 
publicidade, compras, alienações, concessões, 
permissões e locações da Administração Pública, 
quando contratadas com terceiros, serão 
necessariamente precedidas de licitação, 
ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei. 

c) Art. 3o  - A licitação destina-se a garantir a 
observância do princípio constitucional da 
isonomia e a selecionar a proposta mais 
vantajosa para a Administração e será 
processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

 
 
 

d) Art. 4o - Todos quantos participem de licitação 
promovida pelos órgãos ou entidades a que se 
refere o art. 1º têm direito público subjetivo à fiel 
observância do pertinente procedimento 
estabelecido nesta lei, podendo qualquer cidadão 
acompanhar o seu desenvolvimento, desde que 
não interfira de modo a perturbar ou impedir a 
realização dos trabalhos. 

e) Art. 5o  - Todos os valores, preços e custos 
utilizados nas licitações terão como expressão 
monetária a moeda corrente nacional, ressalvado 
o disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada 
unidade da Administração, no pagamento das 
obrigações relativas ao fornecimento de bens, 
locações, realização de obras e prestação de 
serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada 
de recursos, a estrita ordem cronológica das 
datas de suas exigibilidades, salvo quando 
presentes relevantes razões de interesse público 
e mediante prévia justificativa da autoridade 
competente, devidamente publicada. 

 
39. No LRQA e o PBQP-H, o Nível "C" é o segundo nível 
de avaliação da conformidade. Nele são verificadas as 
cláusulas relacionadas à, EXCETO: 
 

a) Requisitos gerais e de documentação (requisitos 
gerais, manual da qualidade, controle de 
documentos e registros). 

b) Responsabilidade da Direção da empresa 
(comprometimento da direção da empresa, foco 
no cliente, política da qualidade, objetivos da 
qualidade, planejamento do sistema de gestão da 
qualidade, responsabilidades e autoridades, 
representante da direção, comunicação interna, 
análise crítica pela direção).  

c) Provisão de recursos, designação de pessoal, 
treinamento, conscientização e competência.  

d) Controle de alterações de projetos. 
e) Controle de operações. 

 
40. O Projeto padrão de designação R16-N inclui, 
EXCETO: 
 

a) Garagem. 
b) Pilotis. 
c) 16 pavimentos tipo apartamentos com 3 

dormitórios. 
d) Uma suíte. 
e) Pavimento térreo. 

 
FIM DO CADERNO 







