
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

   

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 02hs30min de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, deverá 

assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá 25 (vinte e cinco) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse caso 

será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o material 

recebido no início da prova; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
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DEBAIXO DA PONTE 
 
1º Moravam debaixo da ponte. Oficialmente, não é lugar onde se more, porém eles moravam. Ninguém lhes 
cobrava aluguel, imposto predial, taxa de condomínio: a ponte é de todos, na parte de cima; de ninguém, na parte de 
baixo. Não pagavam conta de luz e gás, porque luz e gás não consumiam. Não reclamavam contra falta d’água, 
raramente observada por baixo de pontes. Problema de lixo não tinham; podia ser atirado em qualquer parte, embora 
não conviesse atirá-lo em parte alguma, se dele vinham muitas vezes o vestuário, o alimento, objetos de casa. Viviam 
debaixo da ponte, podiam dar esse endereço a amigos, recebê-los, fazê-los desfrutar comodidades internas da ponte. 
2º ___ tarde surgiu precisamente um amigo que morava nem ele mesmo sabia onde, mas certamente morava: nem 
só a ponte é lugar de moradia para quem não dispõe de outro rancho. Há bancos confortáveis nos jardins, muito 
disputados; a calçada, um pouco menos propícia; a cavidade na pedra, o mato. Até o ar é uma casa, se soubermos 
habitá-lo, principalmente o ar da rua. O que morava não se sabe onde vinha visitar os de debaixo da ponte e trazer-lhes 
uma grande posta de carne. 
3º Nem todos os dias se pega uma posta de carne. Não basta procurá-la; é preciso que ela exista, o que costuma 
acontecer dentro de certas limitações de espaço e de lei. Aquela vinha até eles, debaixo da ponte, e não estavam 
sonhando, sentiam ___ presença física da ponte, o amigo rindo diante deles, a posta bem pegável, comível. Fora 
encontrada no vazadouro, supermercado para quem sabe freqüentá-lo, e aqueles três o sabiam, de longa e olfativa 
ciência. 
4º Comê-la crua ou sem tempero não teria o mesmo gosto. Um de debaixo da ponte saiu ___ caça de sal. E havia 
sal jogado a um canto de rua, dentro da lata. Também o sal existe sob determinadas regras, mas pode tornar-se acessível 
conforme as circunstâncias. E a lata foi trazida para debaixo da ponte. 
5º Debaixo da ponte os três preparavam comida. Debaixo da ponte a comeram. Não sendo operação diária, cada 
um saboreava duas vezes: a carne e a sensação de raridade da carne. E iriam aproveitar o resto do dia dormindo (pois 
não ___ coisa melhor, depois de um prazer, do que o prazer complementar do esquecimento), quando começaram a 
sentir dores. 
6º Dores que foram aumentando, mas podiam ser atribuídas ao espanto de alguma parte do organismo de cada 
um, vendo-se alimentado sem que lhe houvesse chegado notícia prévia de alimento. Dois morreram logo, o terceiro 
agoniza no hospital. Dizem uns que morreram da carne, dizem outros que do sal, pois era soda cáustica. Há duas vagas 
debaixo da ponte. 
 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Debaixo da ponte. In: Obra Completa, Rio de Janeiro: José Aguilar Editora, 1967, 
p. 896-897. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) À – a – à – há. 
b) À – a – à – a. 
c) À – à – a – há. 
d) A – à – a – à. 
 
02 - Atente para as afirmativas relacionadas ao texto: 
I - A indeterminação das personagens cria o efeito de sentido de “anonimato” de uma miséria tão absoluta que os 
priva até mesmo de um nome próprio. 
II - Ao indefinir o momento da ação o autor eterniza a miséria e permite que o final do texto seja aberto em um 
movimento cíclico que retoma o início do texto. 
III - O texto apresenta certos valores que são antagônicos como o percurso da morte (a miséria absoluta) para a 
vida (quando os sujeitos conseguem alimentos) e para a morte (quando os sujeitos são envenenados pela comida). 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) apenas I e II. 
b) apenas I e III. 
c) apenas II e III. 
d) todas as alternativas. 
 
03 - Assinale a alternativa em que estão corretamente identificadas as relações de sentido estabelecidas pelas 
palavras destacadas no primeiro parágrafo (porém, porque e embora): 
a) consequência – causa – conclusão. 
b) oposição – explicação – concessão. 
c) conclusão – causa – tempo. 
d) concessão – finalidade – conformidade. 
 
04 - Assinale a alternativa em que a analise morfológica dos termos destacados está correta: 
 Debaixo da ponte os três preparavam a comida. Debaixo a comeram. Não sendo operação diária, cada um 

saboreava duas vezes: a carne e a raridade da carne. E iriam aproveitar o resto do dia dormindo (pois não há nada 

melhor, depois de um prazer, do que complementar do esquecimento)... quando começaram a sentir dores... 

a) pronome pessoal do caso oblíquo – artigo definido – artigo definido – preposição. 
b) advérbio – artigo definido – artigo definido – artigo definido. 
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c) artigo – pronome demonstrativo – pronome demonstrativo – preposição. 
d) preposição – artigo indefinido – artigo definido – preposição. 
 
05 - Analise as frases extraídas do texto e as afirmações feitas sobre cada uma, em seguida assinale a alternativa 
que contém afirmação incorreta: 
a) “Dores que foram aumentando, mas podiam ser atribuídas ao espanto de alguma parte do organismo de cada um,...”  
Afirmação: a locução verbal destacada dá ideia de gradação. 
b) “Fora encontrada no vazadouro, supermercado para quem sabe freqüentá-lo, e aqueles três o sabiam de longa e 
olfativa ciência.” 
Afirmação: O pronome destacado substitui a expressão “freqüentar o vazadouro”. 
c) “Mas pode tornar-se acessível.”  
Afirmação: o termo destacado poderia ser substituído por conquanto sem prejuízo algum para a frase. 
d) “Há duas vagas debaixo da ponte.”  
Afirmação: o verbo “haver” apresenta duas formas de igual valor e função: “havemos” e “hemos”. 
 
06 - As artes marciais estão em alta na mídia atualmente. Em 2011, algumas emissoras de televisão transmitiram 
ao vivo, eventos de artes marciais do UFC® (Ultimate Fighting Championship), no qual os lutadores se 
enfrentam em um ringue no formato de octógono. Considere que em um campeonato não oficial de artes 
marciais, será utilizado como ringue de lutas, um octógono regular de arestas medindo 3 m. A área de luta será: 
Dado:  = 1,4. 
a) maior que 40 m2 e menor que 45 m2. 
b) maior que 45 m2 e menor que 50 m2. 
c) maior que 50 m2 e menor que 55 m2. 
d) maior que 55 m2 e menor que 60 m2. 
 
07 - O quadrado de um número, menos o seu quíntuplo é igual a – 6. Esse número é: 
a) 2. 
b) 3. 
c) 4. 
d) 5. 
 
08 - Uma montadora de automóveis fabrica determinado modelo de veículo em três cores (branco, preto e cinza), 
e com três configurações de opcionais diferentes (básico, luxo e gran luxo). A tabela 1 que segue é representativa 
das vendas da primeira semana do mês de dezembro, e a tabela 2 é referente ao valor de venda de cada modelo, 
de acordo com sua configuração de opcionais. 

 
No que se refere aos carros vendidos na cor preta, o montante, em reais, faturado nessas vendas foi de: 
a) menos de 1/2 milhão. 
b) pouco mais de 1/2 milhão. 
c) 3/4 de milhão. 
d) mais de 4/5 de milhão. 
 
09 - Um grupo de amigas está se preparando para uma confraternização. No que se refere às jóias que estão 
usando, observe o diagrama de Venn abaixo, e assinale a alternativa correta: 

 
a) O número de pessoas que usam brincos é o dobro do número de pessoas que usam colares. 
b) Apenas 15 pessoas estão usando pulseiras. 
c) O número de pessoas que usam pulseiras excede em 2 o número de pessoas que usam colares. 
d) O número de pessoas que usam brincos e pulseiras é igual a 12. 
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10 - Um artista projetou uma escultura, com suas medidas em metros, no formato de parábola que satisfaz a 
função x2 + 2x + 2 = 0, sendo fixada por um suporte lateral, na vertical, como ilustra a figura que segue. 

 
Desconsiderando-se o suporte, a menor distância entre a escultura (em destaque na figura) e o solo será de: 
a) 0,5 m. 
b) 1 m. 
c) 1,5 m. 
d) 2 m. 
 
11 - Em estruturas isostáticas e hiperestáticas é correto afirmar sobre os apoios, EXCETO a alternativa: 
a) são os vínculos que ligam uma estrutura a elementos externos ao sistema estrutural considerado. 
b) a função dos mecanismos de apoio é a de restringir deslocamentos ou rotações nos pontos onde se encontram, 
despertando com isso reações nas direções dos movimentos impedidos. 
c) são classificados de acordo com o número de movimentos permissíveis, que é igual ao número de reações que fazem 
surgir sobre a estrutura. 
d) considerando-se os três eixos triortogonais de referência podem-se ter deslocamentos em 3 direções e rotações em 
torno dos 3 eixos. 
 
12 - Um sistema de duas forças paralelas de mesmo módulo e de sentidos opostos é denominada de: 
a) Binário. 
b) Força. 
c) Tensor. 
d) Matriz binária de forças. 
 
13 - A Lei da Física relacionada à elasticidade de corpos, que serve para calcular a deformação causada pela 
força exercida sobre um corpo é conhecida como: 
a) Lei de Kepler. 
b) Lei da Gravidade. 
c) Lei de Hooke. 
d) Lei de Coulomb. 
 
14 - São índices físicos em Mecânica dos Solos as alternativas a seguir, EXCETO a apresentada na alternativa: 
a) Índice de vazios. 
b) Porosidade. 
c) Pressão Específica. 
d) Grau de Saturação. 
 
15 - A plasticidade de um solo argiloso está relacionada à(ao): 
a) Forma de suas partículas. 
b) Propriedades físico-quimica. 
c) Coeficiente de atrito interno. 
d) Grau plástico das partículas. 
 
16 - O processo empregado para reduzir a porosidade do solo através do adensamento de suas partículas recebe 
o nome de: 
a) Estabilização do solo.    c) Compressão do solo. 
b) Deformação forçada do solo.   d) Compactação do solo. 
 
17 - No dimensionamento de fundações é necessário a determinação da tensão admissível, resistência ou 
capacidade de carga do solo que: 
a) É o valor numericamente igual ao atrito interno das partículas do solo. 
b) Consiste na relação numérica obtida experimentalmente entre os limites de liquidez e contração do solo. 
c) Consiste no limite de carga que o solo pode suportar sem se romper ou sofrer deformação exagerada. 
d) Corresponde valor determinado no ensaio de determinação do limite de liquidez. 
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18 - Em relação ao radier é INCORRETO afirmar: 
a) É classificada como fundação profunda. 
b) É constituída por um único elemento de fundação que distribui toda a carga da edificação para o terreno. 
c) É usado quando as cargas são pequenas e a resistência do terreno é baixa. 
d) É uma laje de concreto armado, que distribui a carga total da  edificação uniformemente pela área de contato. 
 
19 - A definição “Ponto de tomada d’água para combate a incêndio, onde há uma simples saída contendo válvula de 

abertura rápida, adaptador (se necessário), mangueira semi-rígida, esguicho regulável e demais acessórios”  refere-
se á: 
a) Volante ou manopla. 
b) Ponto de suprimento. 
c) Misturador. 
d) Mangotinho. 
 
20 - É INCORRETO afirmar sobre condutores elétricos o constante na alternativa: 
a) O termo condutor elétrico é usado para designar um produto destinado a transportar corrente elétrica. 
b) Fios e cabos elétricos são exemplos de condutores elétricos. 
c) Os cabos elétricos apresentam diferentes graus de flexibilidade e estes são definidos por norma. 
d) O cabo elétrico é um condutor sólido, maciço, provido de isolação, usado diretamente como condutor de energia 
elétrica. 
 
21 - O composto na forma líquida, aquosa ou em gel, que quando aplicado sobre uma superfície, forma um filme 
transparente ou opaco, aderente ao substrato e flexível, com finalidade de proteger e decorar a superfície e 
proporcionar uma melhor qualidade de vida aos ambientes construídos recebe o nome de: 
a) Impermeabilizante. 
b) Tinta. 
c) Emulsificante. 
d) Veículo. 
 
22 - São patologias encontradas em Pinturas na Construção Civil, EXCETO: 
a) Calcinação. 
b) Ilusão física. 
c) Eflorescência. 
d) Descascamento. 
 
23 - Na colocação de portas de madeira utiliza-se, para dar acabamento, entre o batente e a alvenaria: 
a) Tarugos. 
b) Caixilhos. 
c) Cremona. 
d) Guarnição. 
 
24 - Os condutos fechados destinados ao transporte das águas de escoamento superficial, originárias das 
precipitações pluviais captadas pelas bocas coletoras recebem o nome de: 
a) Galerias de águas pluviais. 
b) Sarjetões. 
c) Sarjetas. 
d) Canaletas a céu aberto. 
 
25 - Ao conjunto de equipamentos e instalações utilizado para a tomada de água do manancial denomina-se: 
a) Adução. 
b) Manancial primário. 
c) Rede primária. 
d) Captação. 
 

 
 

  
 







