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Cargo: Arquiteto 
 
Língua Portuguesa 
 
Texto para as questões 01 a 05 
 

Google avisa quando você é espionado pelo governo 
 

Além de dar algumas dicas de segurança para proteger o 
seu Gmail, o Google agora avisa quando o Estado tenta acessar 
seus dados. Isso mesmo, uma mensagem personalizada avisa 
que o governo pode estar de olho em seu email.  

Ainda não sabemos se esse feature está ativo no Brasil, 
mas usuários americanos já declararam terem recebido o aviso.  

De acordo com o Google, o aviso não quer dizer que sua 
conta já foi hackeada, mas sim que você é alvo de um malware ou 
de um phising attack (quando tentam buscar dados como senhas 
ou logins através de emails).  

(http://revistagalileu.globo.com) 
 
01. Sobre a linguagem utilizada no texto, podemos dizer que: 
a) Foi escrita na norma culta, sem traços de coloquialidade, uma 

vez que foi publicada numa revista científica. 
b) Apesar de ser publicação em revista de assuntos científicos, 

apresenta linguagem coloquial, pois seu público alvo são os 
jovens. 

c) A linguagem é predominantemente técnica, pois se trata de 
uma revista científica. 

d) Apresenta erros grosseiros como “dicas” e “estar de olho”, que 
são gírias e não poderiam ser usadas numa revista. 

 
02. Embora seja uma revista brasileira, portanto escrita em língua 
portuguesa, notam-se várias palavras de origem inglesa. Isso se 
deve ao fato de: 
a) O autor querer mostrar que domina mais de uma língua. 
b) Colocar palavras em inglês dá mais credibilidade à informação. 
c) Tratar-se de palavras comuns ao contexto da informática, por 

isso foram utilizadas. 
d) O autor não conhece as traduções das palavras estrangeiras, 

por isso as manteve. 
 
03. Em “hackeada”, ocorreu um processo de derivação: 
a) Sufixal. 
b) Prefixal. 
c) Parassintética. 
d) Imprópria. 
 
04. “o Google agora avisa quando o Estado tenta acessar seus 
dados”, haveria mudança da relação de sentido em: 
a) O Google agora avisa sempre que o Estado tenta acessar seus 

dados. 
b) O Google agora avisa enquanto o Estado tenta acessar seus 

dados. 
c) O Google agora avisa logo que o Estado tenta acessar seus 

dados. 
d) O Google agora avisa mesmo que o Estado tente acessar seus 

dados. 
 
05. No período “Ainda não sabemos se esse feature está ativo no 
Brasil, mas usuários americanos já declararam terem recebido o 
aviso.”, temos: 
a) Duas orações subordinadas substantivas objetivas diretas e 

uma coordenada sindética adversativa. 
b) Uma oração subordinada substantiva objetiva direta e uma 

coordenada adversativa. 
c) Três orações subordinadas substantivas objetivas diretas. 
d) Apenas uma oração coordenada adversativa. 
 
Texto para as questões 06 a 10 
 

Maravilhoso e utilíssimo instrumento, a memória! Sem 
ela mal pode o raciocínio desempenhar o seu ofício. Ora, ela me 
falta por completo. O que me desejam perguntar devem fazê-lo 
parceladamente, pois responder a um assunto em que haja 

muitas coisas importantes ultrapassa a minha capacidade. (Michel 
Montaigne) 
 
06. Segundo o texto: 
a) Tem-se mal desempenho de memória se o raciocínio não for 

bom. 
b) Memória e raciocínio estão diretamente ligados. 
c) Não é necessário ter boa memória para ter bom raciocínio. 
d) O autor tem boa memória, embora seu raciocínio não seja tão 

claro. 
 
07. As palavras “maravilhoso” e “utilíssimo” apresentam: 
a) Sufixos formadores de adjetivo indicador de abundância e de 

advérbio. 
b) Sufixos formadores de substantivo comum e adjetivo 

comparativo. 
c) Sufixo formador de advérbio de modo e grau superlativo. 
d) Sufixos formadores de adjetivo indicador de abundância e de 

superlativo. 
 
08. De acordo com o contexto, em “O que me desejam perguntar 
devem fazê-lo parceladamente” ocorre: 
a) Sujeito determinado simples. 
b) Sujeito determinado desinencial. 
c) Sujeito indeterminado. 
d) Oração sem sujeito. 
 
09. No trecho: “responder a um assunto em que haja muitas 
coisas importantes ultrapassa a minha capacidade”, se 
retirássemos as preposições A e EM, haveria um desvio de: 
a) Concordância verbal. 
b) Concordância nominal. 
c) Regência verbal. 
d) Regência nominal. 
 
10. O sujeito do verbo ULTRAPASSAR em “ultrapassa a minha 
capacidade” é: 
a) Responder a um assunto. 
b) Assunto. 
c) Muitas coisas. 
d) Coisas importantes. 
 
11. No quadrinho abaixo ocorre um desvio da norma culta 
correspondente a: 

                
(http://www.monica.com.br/comics/irmaosgemeos/pag5.htm) 
a) Colocação pronominal. 
b) Concordância verbal. 
c) Regência verbal. 
d) Acentuação gráfica. 
 
12. Analise as afirmativas abaixo sobre o quadrinho seguinte: 

 
 (http://www.monica.com.br/comics/irmaosgemeos/pag5.htm) 
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I – A babá usa os pronomes “seu” e “te” de acordo com a norma 
culta da língua. 
II – A palavra “crianção” indica uma criança grande. 
III – “Crianção” refere-se a um adulto que tem atitudes de criança. 
Estão corretas: 
a) I apenas. 
b) II apenas. 
c) III apenas. 
d) Todas as afirmativas. 

13.  UNIVERSO CINEMATOGRÁFICO  

 
Ele, um astro. Ela, uma estrela. Filmavam uma cena 

romântica, quando rolou um beijo. Entraram em órbita. 
O profissionalismo foi para o espaço.  

(http://omuroeoutraspgs.blogspot.com.br/) 
 
O texto acima se caracteriza como uma: 
a) Micronarrativa. 
b) Descrição subjetiva. 
c) Argumentação. 
d) Injunção. 

14. Leia com atenção: 

O AGOURENTO  

- Há dias sinto uma dor aqui, no joelho. Parece inchado, não? 
- Um pouco. O do meu tio também começou assim. 
- Seu tio? 
- É. Aquele que toca gaita na Rodoviária. 
- O perneta? 
- Antes não era. 
 
Só não se pode inferir do texto que: 
a) Os interlocutores têm certo grau de conhecimento entre si, pois 

um deles refere-se ao tio perneta do outro. 
b) O sujeito que fala do tio deduz que o amigo ficará perneta 

também, pois foi por causa de um inchaço no joelho que seu 
tio perdeu a perna. 

c) “Antes não era” significa que o tio não tocava gaita na 
rodoviária. 

d) O título do texto já antecipa um sentido disfórico da narrativa. 
 
15. A alternativa em que o texto está escrito de acordo com a 
norma culta é: 
a) A melhora do visso da pele e do cabelo pode estar relacionada 

à alimentação. Acabe então com os principais problemas de 
belesa com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não 
precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o 
bastante. 

b) A melhora do viço da pele e do cabelo pode estar relacionada a 
alimentação. Acabe então com os principais problemas de 
beleza com a ajuda de alguns sucos poderozos. Mas não 
precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o 
bastante. 

c) A melhora do visso da pele e do cabelo pode estar relacionada 
a alimentação. Acabe então com os principais problemas de 
beleza com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não 
precisa passar o dia a base de suco: um copo diariamente é o 
bastante. 

d) A melhora do viço da pele e do cabelo pode estar relacionada à 
alimentação. Acabe então com os principais problemas de 
beleza com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não 
precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o 
bastante. 

 
16. Sobre a palavra “bastante” é correto o que se afirma em: 
a) Apresenta dois encontros consonantais. 
b) Um encontro consonantal e um dígrafo. 
c) Apresenta dois dígrafos. 
d) Apresenta 8 letras e 8 fonemas. 
 
 
 

Conhecimentos Específicos 
 
17. Os estribos quando fazem parte da armadura de uma viga 
comum tem função de resistir a: 
a) Momentos Fletores negativos na viga. 
b) Momentos Fletores positivos na viga. 
c) Momento de Torção na viga. 
d) Força Cortante na viga. 
 
18. Das características dos materiais que compõe o Concreto 
Armado. É correto afirmar que a principal função do aço é: 
a) Tornar a estrutura mais leve.  
b) Reduzir custo na construção.  
c) Tornar a peça mais resistente a variação da temperatura. 
d) Resistir à tração. 
 
19. Na figura abaixo, o rumo da direção do ponto P corresponde a 
qual das alternativas? 

 
a) W 60º 0’ N 
b) N 30º 0’ E 
c) N 30º 0’ W 
d) W 60º 0’ S 
 
20. De acordo com a NBR 9050/2004. Qual a largura mínima para 
deslocamento de duas pessoas em cadeira de rodas? 
a) 1,00 a 2,00m. 
b) 1,20 a 1,50m. 
c) 1,50 a 1,80m. 
d) 1,80 a 2,00m. 
 
21. Os corrimãos com acessibilidade, levando em consideração a 
NBR 9050/2004, devem prolongar-se antes do inicio e depois do 
termino da rampa ou escada. Que tamanho deve ser esse 
prolongamento? 
a) 0,50m. 
b) 0,40m. 
c) 0,30m. 
d) 0,20m. 
 
22. Os papeis na série A, são usados para a facilitação do 
manuseio. Se for dobrada a face maior do papel A3 ao meio, 
resultara em um papel de tamanho? 
a) 594 x 841 mm. 
b) 294 x 210 mm. 
c) 148 x 210 mm. 
d) 420 x 594 mm. 
 
23. Para se garantir acesso aos elementos do sistema de esgoto, 
a NBR 8160/1999 recomenda que a distância entre dois 
dispositivos de inspeção não deve ser superior a: 
a) 20m. 
b) 25m. 
c) 30m. 
d) 35m. 
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24. A figura abaixo representa uma planta de: 
 

 
a) Locação. 
b) Localização. 
c) Situação. 
d) Edificação. 
 
25. O AutoCAD é um dos programas mais utilizados para projetos 
arquitetônicos. Tem-se uma facilidade nesse programa quando é 
necessário o quantitativo de mobiliários em um projeto. No 
programa para gerar listagem dos quantitativos, emprega-se: 
a) Layers com cores diferenciadas. 
b) Blocos com atributos. 
c) Filtro de controle de polylines. 
d) Inserção e localização por coordenadas. 
 
26. Uma piscina vai ser pintada com tinta que garanta a sua 
impermeabilidade. Pede-se, qual o total da área a ser pintado se a 
piscina tem dimensões de 1,80m de profundidade, 3,00m de 
largura e 4,00m de comprimento: 
a) 25,20 m² 
b) 26,40 m² 
c) 22,80 m² 
d) 37,20 m² 
 
27. O contrapiso de um determinado cômodo tem 0,5% de 
caimento. Esse cômodo mede 4,00m X 3,50m. Se a porta esta 
situada na parede que mede 3,50m, qual será o desnível do piso? 
a) 2 cm. 
b) 3 cm. 
c) 4 cm.  
d) 5 cm. 
 
28. Proibi-se o parcelamento do solo, levando em consideração a 
lei 6.766/1979 quando: 
a) Em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo a 

saúde pública, sem que seja previamente saneado. 
b) Em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a 

edificação. 
c) As alternativas (a) e (b) estão corretas. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
29. Considerando a lei 6.766/1979, qual das alternativas abaixo 
não corresponde com os requisitos para loteamento? 
a) É obrigatória a reserva de uma faixa não edificavel de 15m de 

cada lado ao longo das águas correntes, dormentes e faixa de 
domínio público, das rodovias e ferrovias. 

b) As vias do loteamento deverá articular-se com as vias 
adjacentes oficiais. 

c) Os lotes devem ter no mínimo 150 m². 
d) As áreas destinadas a sistema de circulação, a implantação de 

equipamento urbano e comunitário estão previstas pelo plano 
diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se 
situem. 

 
30. As dimensões mínimas e máximas para um lanço de escada 
devem ter? (NBR 9077/2001). 
a) Mínimo de 02 degraus e altura máxima de 4,20m. 
b) Mínimo de 02 degraus e altura máxima de 3,70m. 
c) Mínimo de 03 degraus e altura máxima de 3,70m. 
d) Mínimo de 03 degraus e altura máxima de 4,20m. 
 

31. Das águas doce, a classe especial considerando a resolução 
do CONAMA é destinada a:  
a) A irrigação de hortaliças, plantas frutíferas de parques e jardins. 
b) Ao abastecimento para o consumo humano, após tratamento 

simplificado. 
c) Ao abastecimento para o consumo humano, após tratamento 

convencional. 
d) Ao abastecimento para o consumo humano, com desinfecção. 
 
32. Em caso de rampa, a plataforma de descanso deve ter no 
mínimo (NBR 9050/2004): 
a) 1,20 m. 
b) 1,40 m. 
c) 1,50 m. 
d) 1,70 m. 
 
33. Normatizados pela NBR 9050/2004, o balcão de atendimento 
em lanchonetes e cafés deve ter altura máxima de:  
a) 0,8 m. 
b) 0,9 m. 
c) 1,0 m. 
d) 1,1 m. 
 
34. Qual das alternativas abaixo corresponde ao que não é 
necessário conter na planta do imóvel a ser desmembrado, para a 
aprovação do projeto de desmembramento? 
a) A indicação de lotes pretendida na área. 
b) A indicação do tipo de uso predominante do local. 
c) A indicação das vias existentes e dos loteamentos próximos. 
d) A indicação do norte geográfico. 
 
35. A medida real de 30m representada na escala de 1:75 em 
centímetros: 
a) 20.  
b) 40. 
c) 60. 
d) 80. 
 
36. Quanto a perda e ganho de calor, assinale a alternativa que 
corresponde ao fator que não interfere, quanto ao desempenho 
térmico do edifício: 
a) A ação do vento sobre a superfície externa. 
b) Forma, altura e localização. 
c) Construído do sitio e o entorno do local. 
d) A escolha do tipo de madeira na cobertura. 
 
37. Considerando uma tubulação com diâmetro nominal de 100, a 
recomendação para declividade mínima para possibilitar o 
escoamento por gravidade nos trechos horizontais do sistema de 
coleta e transporte do esgoto sanitário é de: 
a) 1%. 
b) 2%. 
c) 3%. 
d) 4%. 
 
38. A lei 8.666/1993 determina que na modalidade Convite, o 
limite para contração de obras de serviços de engenharia é de: 
a) R$ 150.000,00. 
b) R$ 500.000,00. 
c) R$ 1.000.000,00. 
d) R$ 1.500.000,00. 
 
39. As medidas que definem a área para manobra sem 
deslocamento de cadeira de rodas recomendada pela NBR 
9050/2004 são:  
a) 1,20 m x 1,20 m, para rotação de 90°; 1,20 m x 1,30 m, para 

rotação de 180°; diâmetro de 1,20 m, para rotação de 360°. 
b) 1,30 m x 1,30 m, para rotação de 90°; 1,20 m x 1,30 m, para 

rotação de 180°; diâmetro de 1,50 m, para rotação de 360°.  
c) 1,20 m x 1,20 m, para rotação de 90°; 1,50 m x 1,20 m, para 

rotação de 180°; diâmetro de 1,50 m, para rotação de 360°.  
d) 1,50 m x 1,50 m, para rotação de 90°; 1,50 m x 1,30 m, para 

rotação de 180°; diâmetro de 1,20 m, para rotação de 360°.  
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40. Das alternativas abaixo, assinale qual não corresponde com a 
indicação de acessibilidade das edificações quando as cores 
(NBR 9050/2004). 
a) Branco sobre fundo Preto. 
b) Preto sobre fundo Branco. 
c) Azul sobre fundo Branco. 
d) Branco sobre fundo Azul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 




