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PORTUGUES  

  
   TEXTO 

  “No ano passado, um freqüentador do rodeio 
aproximou-se da mesa de alguns conhecidos e, 
apontando para um dos quadros de certo pintor que 
estavam em exposição nas pare des do restaurante, 
perguntou: “Gostam?” Diante da resposta afirmativa, 
disparou triunfal: “Acabo de comprar todos.” A cena não 
deixou margens para dúvidas – estava-se diante de um 
deles. De um dos integrantes dessa notável, barulhenta, 
exibida e nunca assumida espécie de ricos: O nouveau.  
   Flagrar algum não é difícil. Ao jantar no The Place ou 
Mezza Luna, se ouvir às costas aquela voz feminina 
precedida da fragrância de Poison inventariar com 
invejável rapidez as personalidades mundanas presentes 
e ser contestada por outra masculina ligeiramente 
atrasada em relação ao pólo, terá boas “chances” de, ao 
se virar, encarar dois exemplares. O XR-3 ( ou o Monza 
preto, ou  Miúra com pára-choques de néon) talvez ainda 
esteja em fila tripla aguardando o manobrista enquanto o 
casal procurará instalar-se na mesa mais estratégica para 
ver e principalmente, ser visto. Relaxe, acostume os 
olhos ao brilho de acessórios e à profusão de “grifes” que 
eles envergam e tente captar a conversa, igualmente 
instrutiva. O esforço será mínimo: eles geralmente falam 
alto. 
   Caso o encontro ocorra em época de férias escolares, é 
provável que eles tenham mandado os filhos adquirirem 
um verniz cultural na Disneyworld. Com o tempo, o 
inglês  desses herdeiros deve evoluir de “I love you, 
Mickey’ para “How much?” O casal tratará então de seu 
próximo embarque para um cruzeiro até Aruba ou uma 
temporada em Las Leñas.” 
               (Vera de Sá, Folha de S. Paulo, 06.06.1988, 
p.A-40)      
   
01) Marque a opção que complete as lacunas, na ordem: 
I- No segundo parágrafo do texto, o verbo inventariar 
corresponde a ----------- 
I- A passagem “O XR-3 ( ou Monza preto, ou Miúra com 
pára-choques de néon) talvez ainda esteja em fila tripla 
aguardando o manobrista” sugere a idéia de ---------- 
III- Se uma das formas de ironia consiste em dizer  o 
contrario do que se está pensando, então há ironia na 
palavra -------- 
- Então marque: 
a) arrolar – ostentação – invejável.   
b) inventar – conformidade – exibida. 
c) narrar – luxuria – rapidez. 
d) exibir – gosto apurado – mundanas. 

02) No texto, a frase “Acabo de comprar todos” 
sugere: 
a) O reconhecimento do valor do artista. 
b) A sensibilidade do comerciante. 
c) O poder econômico isento do gosto estético. 
d) A sensibilidade do comprador. 
 
03) Com relação à localização geográfica de Aruba e 
Las Leñas, o texto nos permite inferir que: 
a) pelo menos Aruba está perto do mar. 
b) apenas Aruba está perto do mar. 
c) pelo menos Lãs Leñas está perto do mar. 
d) tanto Aruba quanto Lãs Leñas está perto do mar. 
 
04) A autora utiliza palavras e expressões 
estrangeiras: 
I- “Nouveau” é palavra francesa e designa, no texto, 
o novo-rico. 
II- Poison e Pólo são marcas de perfumes, usados 
apenas pelos novos-ricos. 
III- A transição de “I Love you, Mickey” para “ How 
Much?” parece indicar, segundo a autora, o objetivo 
da educação dos herdeiros ricos. 
a) Estão corretas II e III, parcialmente. 
b) Estão corretas I e II, totalmente. 
c) Estão corretas I e III, totalmente. 
d) Está correta III, parcialmente. 
 
05) Marque a opção em que o termo destacado é 
objeto direto: 
a) O jornal que lemos sumiu. 
b) O gato que correu tem fome. 
c) A chuva que caiu ontem alagou a cidade. 
d) A carta a que respondi me alegrou. 
 
06) Assinale a frase sem complemento nominal. 
a) Tenho confiança em vocês. 
b) Há necessidade de apoio. 
c) Não duvido de ninguém. 
d) O gosto pelas letras levou-o longe. 
 
07) Leia os versos a seguir, de Castro Alves: 
       “ São mulheres desgraçadas, 
          Como Agar foi também.” 
- Nele encontramos a figura de linguagem conhecida 
como: 
a) eufemismo.                          b) perífrase. 
c) alusão.                                d) metáfora. 
 
08) Marque a palavra derivada: 
a) irmã.                            b) castelo. 
c) ajudar.                         d) teorizar. 
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09) Só não possui sufixo a palavra: 
a) circular.                       b) bazar. 
 
c) amor.                          d) cheiroso. 
 
10) Assinale a alternativa em que o verbo admite outra 
regência, sem alteração de sentido: 
a) Convoquei os participantes.  
b) Presidi à reunião da noite. 
c) Alguém respondeu à carta. 
d) Iríamos à Campinas. 

 
MATEMÀTICA 

 
11) Uma clínica de fisioterapia oferece três opções de 
pagamento para pacientes: 
Opção A- uma matrícula de R$ 50,00 e mais R$ 10,00 
por sessão de fisioterapia. 
Opção B - R$ 15,00 por sessão de fisioterapia, 
independente do número de sessões do tratamento. 
Opção C- Um valor fixo de R$ 150,00 para até dez 
sessões de fisioterapia; as sessões que passarem desse 
número serão cobradas à razão de R$ 10,00 por sessão. 
- Nessas condições, podemos afirmar que: 
 
a) para um paciente que precisa de menos de 10 sessões, 
a opção A é mais vantajosa. 
b) para um paciente que precisa de menos de 10 sessões, 
a opção B  é mais vantajosa. 
c)  para um paciente que precisa de menos de 10 sessões, 
a opção C  é mais vantajosa. 
d) para um paciente que precisa exatamente de 10 
sessões, a opção C  é mais vantajosa. 
 
12) Mário precisou consertar seu computador e contratou 
um técnico que cobrou R$ 70,00 pela visita mais R$ 
50,00 por hora trabalhada, num total de R$ 220,00. Um 
amigo de Mário utilizou os serviços do mesmo técnico, 
nas mesmas condições, mas gastou o dobro de tempo do 
serviço de Mário. O preço total pago pelo serviço, pelo 
amigo de Mário, foi de: 
a) R$ 370,00                                  b) R$ 450,00 
 
c) R$ 460,00                                        d) R$ 340,00 
 
13) A caixa de água de uma casa tem capacidade de 
armazenamento de 2.000 litros. Sabendo que ela possui 
base quadrada, com 1 metro de lado, assinale a 
alternativa que indica a altura desta caixa de água: 
a) 20.000 centímetros                    b) 2 metros 
 
c) 20 metros                                  d) 2 centímetros.    

14) Um mapa está na escala 1:6000000. Se duas 
localidades estão representadas no mapa à distância 
de 14,2 cm, qual é então a distância real entre as 
mesmas em quilômetros? 
a) 8.250                                       b) 8,52 
 
c) 85,2                                         d) 852 
 
15) Trabalhando sozinho, Paulo construiria um muro 
em 15 dias. Tendo trabalhado apenas 1 dia, Paulo foi 
substituído por John, que trabalhou sozinho 6 dias. 
Finalmente Paulo juntou-se a John e, em mais 2 dias 
de trabalho conjunto, terminaram o muro. Em quanto 
tempo John construiria o muro trabalhando sozinho? 
a) 10 dias                                  b) 18 dias 
 
c) 8 dias                                   d) 12 dias 
 
16) A soma das idades de  Paulo, Carlos e José é 88. 
José é três anos mais velho que Paulo, que é sete 
anos mais novo que Carlos. Daqui a quinze anos, 
José terá a seguinte idade: 
a) 50                                      b) 40 
 
c) 48                                      d) 44 
 
17) Um comerciante trocou em um banco R$ 50,00 
em moedas de R$ 0,10 e de R$ 0,50. Se, ao todo, ele 
recebeu 260 moedas, quantos reais foram trocados 
em moedas de R$ 0,10? 
a) R$ 25,00                             b) R$ 40,00 
 
c) R$ 20,00                             d) R$ 35,00 
 
18) Em determinado setor de uma Prefeitura  
trabalham 75 funcionários, 16% dos quais estão em 
estágio probatório e os outros são efetivos. Se mais 5 
funcionários efetivos forem colocados naquele setor, 
a porcentagem destes passará a ser de: 
a) 85%                                      b) 87,25% 
 
c) 84%                                      d) 90,66% 
 
19) Através de um contrato de trabalho, ficou 
acertado que 35 operários construiriam uma casa em 
32 dias, trabalhando 8 horas diárias. Decorridos 8 
dias, apesar de a obra estar transcorrendo no ritmo 
previsto, novo contrato foi firmado: trabalhando 10 
horas por dia, 48 operários terminariam a obra. O 
número de gasto, ao todo, nesta construção foi: 
a) 50                                         b) 27 
c) 19                                         d) 22 
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20) Em um mapa desenhado na escala 1:50.000, a 
distância entre duas cidades é de 4 cm. Se o mesmo mapa 
for desenhado na escala 1:1.250.000, a distancia entre 
essas cidades será de: 
a) 0,16cm                                     b) 2 cm 
 
c) 0,8cm                                       d) 11cm 

  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 
21) Com base na Lei  nº 6766/79 (Lei de Ocupação do 
Solo Urbano) para aprovação de projeto de 
desmembramento, o interessado apresentará 
requerimento à Prefeitura Municipal,  acompanhado de 
certidão atualizada da matrícula da gleba, expedida pelo 
Cartório de Registro de Imóveis competente, ressalvado 
o disposto no § 4º do art. 18, e de planta do imóvel a ser 
desmembrado contendo: 

I  - a indicação das vias existentes e dos loteamentos 
próximos. 

II  - a indicação do tipo de uso predominante no local.  

III  - a indicação da divisão de lotes pretendida na área. 

- Assinale a alternativa CORRETA: 

a) somente a I e II estão corretas. 

b) somente a II e III estão corretas. 

c) somente a I e III estão corretas. 

d) todas alternativas estão corretas.  

22) Para submeter um projeto à aprovação, deve 
apresentar um conjunto mínimo de pranchas para sua 
melhor compreensão, a primeira prancha deve conter: 
 
a) a fachada principal. 
b) a perspectiva. 
c) os detalhamentos. 
d) a planta de situação e locação. 
 
23) Tecnicamente como é chamada a “Tubulação que 
recebe efluentes de ramais de descarga”? 
a) ramal de esgoto. 
b) sub-coletor. 
c) tubo de queda. 
d) seccionador. 

 

24)  São considerados vidros de segurança: 
 
a) temperado, liso e térmico absorvente. 
b) temperado, liso e aramado 
c) laminado, temperado e estampado.  
 d)  laminado, temperado e aramado.  

25) Os sistemas que garantem a proteção das 
estruturas construídas contra ação da umidade são 
conhecidos como sistemas de impermeabilização. 
Podemos classificar  que existem dois tipos de 
sistemas de impermeabilização, sendo: 

a) Rígida e elástica. 

b) Elástica e manta. 

c) Chapisco e emboço. 

d) Argamassa e concreto.      

26) Qual o significado da sigla “ART”? 

a)  Anotação de Regularização Técnica. 

b)  Anotação de Regularidade Técnica. 

c) Anotação de Resultado Técnico.  

d) Anotação de Responsabilidade Técnica. 

27) Qual o significado da sigla TCPO? 
 
a) Tabela de composições de preços para orçamentos. 
b) Tabela comparativa de preços para orçamento. 
c) Tabela de comparações de preços para orçamento. 
d) Tabela de preços para orçamentos. 

28) Denomina-se a representação da projeção vertical 
que secciona uma edificação no seu menor 
comprimento de: 

a) fachada longitudinal 

b) planta de situação. 

c) corte transversal.   

d) planta do pavimento. 
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29) Normalmente em convênios firmados com o 
Governo Federal,  o índice de reajuste de preço e índices 
da construção civil do órgão técnico (Caixa Econômica 
Federal) é: 
a) SINAPI.                         b) SINDISCON. 
 
c) IPC-FIPE.                       d) IGPM.   

 
30) Na decoração de um ambiente é predominante a 
utilização da cor, assim sendo focos de luz primária 
combinados o vermelho + verde  gera o seguinte 
resultado: 

a) amarelo.                       b) azul. 

c) preto.                            d) cinza. 
 
31) Qual a função do AutoCAD? 
a) é um software do tipo CAD, que auxiliar em desenhos. 
b) auxilia  o profissional para efetuar registro de 
matrículas. 
c) auxilia o profissional junto ao CREA. 
d) N.d.a 

32) De acordo com a Lei Federal nº 10.257/01, de 10 de 
julho de 2001 (Estatuto das Cidades), a Política Urbana 
na ordenação e controle do uso do solo, de forma a 
evitar: 

I  -  a utilização inadequada dos imóveis urbanos. 

II -  a proximidade de usos incompatíveis ou 
inconvenientes. 

III  - o parcelamento do solo, a edificação ou o uso 
excessivos ou inadequados em relação à infra-estrutura 
urbana. 

IV -  a instalação de empreendimentos ou atividades que 
possam funcionar como pólos geradores de tráfego, sem 
a previsão da infra-estrutura correspondente. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) somente a I e II estão corretas. 

b)  somente a I, II e III estão corretas. 

c) somente  a II, III e IV estão corretas. 

d) Todas as alternativas estão corretas.  

33) De acordo com a Lei Federal nº 10.257/01, de 
10 de julho de 2001 (Estatuto das Cidades), o Plano 
Diretor de cada Município deverá ser revisto: 
a) A cada 10 anos.           b) A cada 20 anos. 
c) A cada 30 anos.           d) Não há limite de prazo.   

 
34) De acordo com a Lei nº 6766/79 (Lei de 
Ocupação do Solo Urbano) dentre os requisitos 
urbanísticos para loteamento urbano, é exigido: 
a) os lotes terão área mínima de 125m².     
b) os lotes terão frente mínima de 8 m². 
c) os lotes somente poderão ser desmembrados 
uma única vez. 
d) os lotes terão área mínima de 220 m². 
35) Tratando-se de obra pública, para o Órgão 
Publico efetuar qualquer tipo de pagamento o  
Engenheiro Civil  deve emitir: 
a) Laudo de Avaliação. 
b) Laudo de Mediação. 
c)  Requisição de Pagamento. 
d) N.d.a. 

 
36) Qual a principal  finalidade de segurança do 
trabalho: 
a) incentivar a premiação entre os funcionários. 
b) evitar a ocorrência de acidentes do trabalho. 
c)  serve de base para a gratificação de salário. 
d) orientar o funcionário antes do estagio 
probatório. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS E 
ATUALIDADES  

 
37) Atualmente qual a região do País, vem sofrendo 
com a seca (estiagem): 
a)  Nordeste.                                      b)Sudeste. 
c) Sul.                                                d) Norte. 
38) Qual o grande evento esportivo que ocorrerá no 
ano de 2012? 
a)  Olimpíadas - Londres. 
b)  Copa do Mundo de Futebol – Brasil. 
c)  Pan Americano – México. 
d) Jogos Asiáticos – Cuba.   
 
39) Qual o País de origem da vencedora da última 
São Silvestre na prova feminina? 
a)  Quênia.                              b) Etiópia. 
c) Argentina.                           d) Brasil.     
40) Qual o menor Estado Brasileiro em extensão 
territorial? 
a) Maranhão.                           b)Paraíba. 
c) Sergipe.                               d) Alagoas.  




