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LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para 

rascunho. 
2. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles 

constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala. 
3. Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA 

utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta. 
4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 

preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição. 
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita 

com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim. 
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é 

personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 
7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, bem 

como qualquer outro tipo de rasura. 
8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c) e 

(d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma 
alternativa para cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma 
das respostas esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. 

Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os 

rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta. 
12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, 

que deverão conter sua assinatura. 
13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 3h00min. 
14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) hora 

do seu início. 
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Aldeia Global 

 
1º Foi após a Segunda Guerra Mundial que a expressão mass media começou a ser __________ pela sociologia norte-
americana, para dar a entender “difusão maciça” de mensagens. Trata-se de um neologismo, pela sua formação anglo-latina: 
mass, do inglês, significando “massa” e media, plural neutro do substantivo latino médium, significando “meios”. Os meios de 
massa são, portanto, os veículos de comunicação destinados a um público amplo, um aglomerado gigantesco de indivíduos. 
2º A cultura de massa, veiculada pelos mass media, faz parte da sociedade industrial. Ela é produzida segundo as normas 
maciças de fabricação e sempre se destina à multidão (...). 
3º O aparecimento dos media corresponde à passagem do universo gráfico à galáxia eletrônica, pois a presença dos meios 
sonoros (o rádio, a televisão) desenraíza a experiência do mundo conhecida apenas pelo “homem gráfico” (ligado à imprensa). 
Os media possibilitam a comunicação imediata de qualquer evento a qualquer parte do mundo, tornando o globo terrestre uma 
“aldeia global” (...). 
4º Faz parte do universo dos mass media a simplificação, como também a veiculação das ideias já consagradas ou ainda 
aquelas que se pretende incutir. Os valores políticos, religiosos, nacionais são transmitidos de maneira direta (propaganda, 
discursos, debates) ou indireta (servem-se de alguma outra mensagem para fazer passar a intenção política ou religiosa). 
5º A contribuição __________ dos mass media é, todavia, a rapidez na transmissão de informações, propiciando sua 
grande difusão. 
6º É importante observar que os meios massivos não operam somente no setor da informação, mas também no terreno da 
diversão. Multidões jamais atingidas antes pelo teatro, por exemplo, podem assistir a um espetáculo pela televisão. No começo 
do século XIX, um escritor que tivesse sua obra lida por dez mil pessoas, após um ano de publicação, teria atingido a fama. Na 
era eletrônica, a fama é ser admirado, numa só noite, por dez milhões de pessoas. Se o livro, no seu ___________, provocou uma 
revolução cultural, os meios eletrônicos podem conduzir à manipulação da opinião e até mesmo modificá-la. 
 

Jésus Barbosa de Souza. Meios de comunicação de massa. São Paulo: Scipione, 1996. Fragmento. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) uzada – ecenssiais – sulgimento. 
b) uzada – essenciais – surjimento. 
c) usada – escenssiais – sulgimento. 
d) usada – essenciais – surgimento. 
 
02 - O texto tem seis parágrafos e esses parágrafos se encadeiam para: 
a) Uma descrição das relações que os indivíduos estabelecem com os meios eletrônicos. 
b) Narrar um acontecimento. 
c) Explicar um assunto. 
d) Definir a sociedade surgida depois da Segunda Guerra Mundial. 
 
03 - Analise as afirmativas sobre o texto e assinale a incorreta: 
a) Segundo o autor o surgimento do livro provocou uma revolução cultural e os meios eletrônicos a manipulação de opinião. 
b) O autor no segundo parágrafo faz uma crítica ao termo “mass media”. 
c) Os “mass media” transformaram o mundo numa aldeia global, porque podem comunicar qualquer tipo de evento 
acontecimento, ao mundo todo, imediatamente. 
d) De acordo com o texto as ideias ou valores podem ser incutidos, divulgados de maneira direta e indireta. 
 
04 - Os elementos coesivos destacados no texto estão associados a uma determinada interpretação. Assinale a opção que 
apresenta a interpretação correta dos elementos coesivos (portanto, segundo e todavia): 
a) tempo, finalidade, concessão. 
b) conclusão – conformativa – adversativa. 
c) causa – conclusão – tempo. 
d) concessão – oposição – consequência. 
 
05 - Analise as afirmativas sobre as palavras acentuadas do texto e em seguida assinale a correta: 
a) As palavras veículo e desenraíza são acentuadas por serem proparoxítonas. 
b) As paroxítonas rádio e indivíduo são acentuadas porque terminam em ditongo. 
c) As palavras experiência e eletrônico são acentuadas em razão da mesma norma de acentuação gráfica. 
d) Os monossílabos “após” e “só” são acentuados porque terminam em o (s). 
 
06 - Analise as afirmativas sobre os termos retirados do texto e em seguida assinale a incorreta: 
a) A palavra veiculação (4º parágrafo) tem como sinônimos as palavras “transmissão e divulgação”. 
b) pessoas (6º parágrafo) é um substantivo uniforme sobrecomum. 
c) Em “podem assistir a um espetáculo pela televisão” (6º parágrafo) a oração apresenta desvio na sintaxe de regência em 
relação ao que prescreve a gramática normativa. 
d) O plural de norte-americano é norte-americanos e de anglo-latina é anglo-latinas. 
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07 - Uma professora do 9º ano de determinada escola, passou a seguinte questão para seus alunos: Determine a solução 

do sistema de equações . Pedrinho foi o primeiro a resolver tal questão, cuja solução é o par 

ordenado: 
a) (–3, 1). 
b) (–1, 3). 
c) (1, 3). 
d) (3, 1). 
 
08 - Em um grupo de 140 pessoas, sabe-se que 80% possuem moto e que 65% possuem carro. O número de pessoas que 
possuem carro e moto é igual a: 
a) 40 pessoas. 
b) 45 pessoas. 
c) 63 pessoas. 
d) 71 pessoas. 
 
09 - Fluvio nasceu quando Matheus tinha 6 anos. Hoje, o produto entre as idades de ambos é igual a 216. Matheus tem: 
a) 22 anos. 
b) 18 anos. 
c) 15 anos. 
d) 11 anos. 
 
10 - O tetraedro é uma pirâmide triangular regular em que todas as arestas possuem a mesma medida. O volume de um 
tetraedro regular de arestas medindo 8 cm é igual a: 

a)  

b)  

c)  

d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
11 - De acordo com o Censo 2.010, a população de Carlópolis é: 
a) Maior que 14.000 habitantes. 
b) Maior que 15.000 habitantes. 
c) Menor que 13.000 habitantes. 
d) Menor que 14.000 habitantes. 
 
12 - Entre a criação do atual município de Carlópolis e sua efetiva instalação se passou quanto tempo? 
a) Nenhum dia, tudo ocorreu na mesma data. 
b) Pouco mais de 3 meses. 
c) Pouco mais de 6 meses. 
d) Pouco mais de 9 meses. 
 
13 - Qual dos Ministérios abaixo tem uma mulher em seu comando? 
a) Cultura. 
b) Educação. 
c) Esporte. 
d) Saúde. 
 
14 - O nome de nosso município é uma homenagem ao ex-governador do Paraná, Carlos Cavalcanti de Albuquerque, 
dentre suas formações, ele NÃO era: 
a) Engenheiro. 
b) Médico. 
c) Militar. 
d) Professor. 
 
15 - O Conjunto de informações técnicas necessárias e suficientes para caracterizar os serviços e obras, elaborado com 
base no Estudo Preliminar, e que apresente o detalhamento necessário para a definição e quantificação dos materiais, 
equipamentos e serviços relativos ao empreendimento refere-se ao: 
a) Projetos coordenados. 
b) Programa de necessidades. 
c) Projeto básico. 
d) Projeto executivo. 
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16 - Em Perícias de Engenharia na Construção Civil a definição “Perda, perecimento ou extinção de direito em si, por 
consequência da inércia ou negligência no uso de prazo legal ou direito a que estava subordinado” corresponde ao exposto 
na alternativa: 
a) Dano. 
b) Decadência. 
c) Dolo. 
d) Defeitos. 
 
17 - Assinale a alternativa que não contém itens para caracterização de imóvel em Perícias:  
a) Localização e identificação do bairro, logradouro(s), número(s), acessos e elementos de cadastro legais e fiscais. 
b) Equipamento urbano, serviços e melhoramentos públicos. 
c) Perímetro, relevo, forma geométrica, características de solo e subsolo, dimensões, área e confrontantes. 
d) Ocupação e/ou utilização legal e real, prevista e atual, adequada à região. 
 
18 - O resultado de obra ou serviço realizado num bem e que não pode ser retirado sem destruição, fratura ou dano é a 
definição de: 
a) Benfeitoria. 
b) Bem. 
c) Acessório. 
d) Empreendimento. 
 
19 - Os elementos contínuos que acompanham a linha das paredes, as quais lhes transmitem a carga por metro linear são 
conhecidos como: 
a) Sapatas isoladas. 
b) Sapatas corridas.  
c) Vigas alavancas. 
d) Radiers. 
 
20 - Há necessidade de se preparar a cabeça das estacas para sua perfeita ligação com os elementos estruturais. O 
concreto da cabeça da estaca geralmente é de qualidade inferior, pois ao final da concretagem há subida de excesso de 
argamassa, ausência de pedra britada e possibilidade de contaminação com o barro em volta das estacas assinale a 
alternativa que contém a solução mais comum e recomendada para resolver este problema: 
a) Um procedimento comum é empregar concreto com alto teor de cimento nos últimos 3 metros antes da cota de arrasamento da 
estaca. 
b) A adição de brita no concreto na parte superior da estaca é uma solução eficaz e barata para solucionar este problema. 
c) O emprego de concreto tipo “paçoca” é uma solução amplamente empregada, pois o adensamento do topo da estaca e 
realizado com adição de água. 
d) Deve-se terminar a concretagem da estaca no mínimo 20 cm acima da cota de arrasamento e, empregando um ponteiro e uma 
marreta retirar o concreto acima desta cota de arrasamento. 
 
21 - São elementos do canteiro de obra ligados à produção os contidos nas alternativas abaixo EXCETO: 
a) Central de concreto. 
b) Central de manutenção de equipamentos. 
c) Central de produção de formas. 
d) Central de preparo de armaduras. 
 
22 - No arranjo de canteiros de obras as áreas de vivência devem ter os itens apresentadas nas alternativas a seguir, 
EXCLUINDO o contido na alternativa: 
a) Instalações Sanitárias. 
b) Vestiário. 
c) Área de lazer. 
d) Abrigo para veículos e bicicletas. 
 
23 - Assinale a alternativa que não contém um equipamento de proteção individual para proteção dos membros 
superiores: 
a) Dedal. 
b) Luva. 
c) Manga. 
d) Creme protetor. 
 
24 - Assinale a alternativa que não contém um equipamento de proteção individual para proteção dos membros 
inferiores: 
a) Meia. 
b) Capacete de joelho. 
c) Perneira 
d) Calça. 
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25 - Em relação à armazenagem e estocagem de materiais na indústria da construção civil é INCORRETO afirmar: 
a) Em pisos elevados, os materiais não podem ser empilhados a uma distância de suas bordas menor que a equivalente a quatro 
vezes a altura da pilha. Exceção feita quando da existência de elementos protetores dimensionados para tal fim. 
b) As pilhas de materiais, a granel ou embalados, devem ter forma e altura que garantam a sua estabilidade e facilitem o seu 
manuseio. 
c) Tubos, vergalhões, perfis, barras, pranchas e outros materiais de grande comprimento ou dimensão devem ser arrumados em 
camadas, com espaçadores e peças de retenção, separados de acordo com o tipo de material e a bitola das peças. 
d) A cal virgem deve ser armazenada em local seco e arejado. 
 
26 - Em relação a pisos cerâmicos é INCORRETO afirmar que: 
a) Antes de comprar ou especificar um piso cerâmico devemos classificá-los principalmente quanto à absorção de água e a 
abrasão. 
b) Normalmente quanto maior o grau de absorção, melhor será a qualidade. 
c) Quanto à resistência a abrasão, ela representa a resistência ao desgaste superficial, no caso de cerâmicas esmaltadas é 
caracterizada por unidade PEI (Porcelain Enamel Institute). 
d) Quanto maior o número PEI maior será sua resistência à abrasão. 
 
27 - Assinale a alternativa que NÃO contém um erro observado em projetos estruturais que podem ocasionar patologias 
em estruturas. 
a) Erros de dimensionamento. 
b) Danificação de elementos estruturais por impactos. 
c) Não consideração de efeitos térmicos. 
d) Especificação de cobrimentos incorretos. 
 
28 - A _______________ provoca uma diminuição do volume de concreto e como as peças estruturais são impedidas de 
movimentarem-se por estarem interligas entre si e com a fundação, ocorrem tensões de tração no concreto. Se esses 
esforços forem superiores à resistência à tração do concreto, no momento que elas ocorrem, tem-se então o surgimento de 
fissuras. Assinale a alternativa que deve substituir a linha pontilhada no enunciado da questão. 
a) Saponificação. 
b) Retração. 
c) Deformação por carregamentos. 
d) Carbonatação. 
 
29 - A ilustração abaixo apresenta fissuras na face inferior de um painel de laje. Assinale a alternativa que NÃO contém 
um provável causa para esta patologia. 

 
 
a) Insuficiência de armadura positiva. 
b) Insuficiência de armaduras negativas. 
c) Ancoragem insuficiente das armaduras. 
d) Sobrecargas acima do previsto no calculo estrutural. 
 
30 - Quando o vidro passa por um processo especial de aquecimento (em torno de 650°C.), seguindo de um rápido 
resfriamento, que o transforma num material extremamente forte, resistente aos choques mecânicos e térmicos, 
conservando as características de transmissão luminosa, de aparência e de composição química, tem-se como produto 
deste processo o vidro: 
a) Aramado. 
b) Temperado. 
c) Resfriado. 
d) Recozido. 




