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1ª Parte – Português  

 

Você é viciado em internet? 
 
Nesta quinta-feira, 17 de maio, é comemorado o Dia 
Mundial da Internet. A data, estabelecida pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) em janeiro 
de 2006, marca o aniversário de assinatura da 
primeira Convenção Internacional do Telégrafo, que 
ocorreu em 1865. De lá para cá, vimos uma explosão 
online acontecer, mudando consideravelmente os 
hábitos da população mundial. 
Para alguns, porém, a internet é parceira tão 
constante e incondicional que pode causar impactos 
inclusive negativos em suas vidas. Será que você se 
encaixa neste perfil? 
 
01. Segundo o texto: 
 

a) O uso constante da internet deixou viciados 
os usuários da rede. 

b) Uma alteração no comportamento social pode 
ser verificada ao analisar o avanço da internet 
através dos tempos. 

c) Quando a internet se torna alvo de pessoas 
inescrupulosas que se tornam usuários 
incondicionais, as consequências são 
desastrosas. 

d) Só com o aniversário da internet percebeu-se 
a existência de usuários cujo impacto da rede 
foi negativo em suas vidas. 

e) A data da inauguração da internet coincide 
com a data da invenção do telégrafo. 

 
02. Assinale a alternativa que contém uma análise 
correta em relação aos aspectos linguísticos do 
texto: 
 

a) O termo „é comemorado‟ poderia ter sido 
empregado no feminino, pois concordaria 
com o substantivo „quinta-feira‟. 

b)  „mudando consideravelmente‟ é uma oração 
independente daquela com a qual se 
relaciona. 

c) „telégrafo‟ e „hábitos‟ são acentuadas pela 
mesma regra. 

d) „online‟ é um estrangeirismo que deveria ter 
sido substituído por um termo em língua 
portuguesa de acordo com as novas regras 
ortográficas. 

e) „De lá para cá‟ é um aposto e poderia ter 
sido omitido sem prejuízo da compreensão 
da frase. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03. Qual a opção correta acerca da análise da 
imagem acima? 
 

a) Trata-se de um texto, e como todo texto 
desprovido da linguagem escrita, tem sentido 
denotativo. 

b) Expressa uma inquietação do brasileiro 
sobre algo que seria impossível exprimir com 
palavras. 

c) Por ser um texto-imagem seu sentido é 
composto de apenas uma camada suscetível 
de sentido. 

d) Toda imagem pode ser compreendida a 
partir de seu sentido em primeiro plano, sua 
mensagem denotativamente compreendida: 
por isso se afirma que uma imagem vale 
mais do que mil palavras. 

e) Uma imagem não pode ser compreendida 
apenas em seu primeiro plano, pois possui 
um plano simbólico que também encerra um 
significado. 
 

04. Assinale a alternativa em que houve desvio da 
norma padrão no que se refere às regras de 
concordância: 

 
a) A guerra não está no feitio natural do ser 

humano, como defendia o filósofo inglês 
Thomas Hobbes no século XVII, um dos pais 
da política moderna e, mais recentemente, o 
psicólogo canadense Steven Pinker. 

b) O normal da nossa espécie é justamente o 
contrário: nós seríamos naturalmente 
pacíficos. 

c) "Se realmente houvesse uma base genética 
para nossa participação em combates 
mortais, deveríamos praticá-los de bom 
grado", escreve Frans de Waal, holandês 
especialista em comportamento animal. 

d)  "A ideia de que vivemos um passado 
violentos é apenas uma suposição", disse 
em entrevista a VEJA. 

e) O comportamento pacífico sempre esteve 
presente como motor das relações sociais de 
antigamente em primatas humanos e não 
humanos. 

 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx?edicao=2250&pg=13
http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx?edicao=2250&pg=13
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“Não havia como fugir. Os dias que ela forjara 
haviam-se rompido na crosta e a água escapava. 
Estava diante da ostra. E não havia como não olhá-
la. De que tinha vergonha? E que já não era mais 
piedade, não era só piedade: seu coração se 
enchera com a pior vontade de viver.” 
(Clarice Lispector, "Amor" in. Laços de Família, 
1998. p. 26-27) 
 
05. Podemos afirmar que a temática do trecho está 
voltada: 
 

a) Para o existencial. 
b) Para o suicídio. 
c) Para o humor. 
d) Para a metáfora. 
e) Para a vergonha. 
 

06.„E que já não era mais piedade, não era só 
piedade: seu coração se enchera com a pior vontade 
de viver.‟ Qual das alternativas abaixo contém uma 
modificação no período que NÃO altera o seu 
sentido? 
 

a) E que só era mais piedade, não era só 
piedade: seu coração se enchera com a pior 
vontade de viver. 

b) E que já não era mais piedade, não era só 
piedade ou seu coração se enchera com a 
pior vontade de viver. 

c) E que já não era mais piedade, não era só 
piedade: seu coração se enchera com a 
maior vontade de viver. 

d) E que já não era mais piedade, não era só 
piedade, pois seu coração se enchera com a 
pior vontade de viver. 

e) Ou o que já não era mais piedade, não era 
só piedade: seu coração se enchera com a 
pior vontade de viver. 
 
 

" por devoção ao ovo, eu o esqueci. Meu interesseiro 
esquecimento. Pois o ovo é um equívoco. 
Diante de minha adoração possessiva ele poderia 
retrair-se e nunca mais voltar. Mas se ele for 
esquecido. Mas se eu fizer apenas o sacrifício de 
viver apenas a minha vida e de esquecê-lo. Se o ovo 
for impossível. 
Então, livre, delicado, sem mensagem alguma para 
mim talvez uma vez ainda ele se locomova do 
espaço até essa janela que desde sempre deixei 
aberta. E de madrugada baixe do nosso edifício. 
Sereno até a cozinha. Iluminado de minha palidez" 
(Clarice Lispector) 
 
07. O trecho revela que o narrador tem um 
sentimento: 
 

a) Resignação 
b) Medo 
c) Devoção 
d) Parcimônia 
e) Indolência 

08. No trecho „Então, livre, delicado’; as vírgulas 
foram empregadas para: 
 

a) Separar orações subordinadas adverbiais 
deslocadas. 

b) Isolar o vocativo e o aposto. 
c) Isolar o aposto e separar termos de mesmo 

valor sintático. 
d) Introduzir uma oração explicativa. 
e) Destacar o início de um período composto e 

marcar um adjunto adverbial deslocado. 
 
09. Em qual dos trechos o acento grave foi 
INDEVIDAMENTE empregado nas frases de 
Millôr Fernandes? 
 

a) “Não devemos resisitir às tentações: elas 
podem não voltar.” 

b) “Depois de bem ajustado o preço, a gente 
deve sempre trabalhar por amor à arte”. 

c) “Brasil, condenado à esperança.” 
 

d) “Chama-se celebridade um débil mental que 
foi à televisão.” 

e) “À gente só morre uma vez. Mas é para 
sempre”. 
 

10. Assinale a alternativa que contém uma 
alternativa com desvio da norma padrão no que se 
refere à acentuação gráfica. 

 
a) E o Neymar virou saco de pancada! 
b) O jogador levou pedrada e bananada! No 

próximo jogo ele poderia ir embalado em 
plástico bolha! Rarará! 

c) O que prejudicou o Santos foi a altitúde. Do 
lugar e do salto alto! 

d) Como dizia o Galvão Bueno: “Se raciocinar 
aqui em cima está difícil, imagina lá 
embaixo”! 

e) E o técnico Muricy mudou o nome para 
“Esmurecy”. Rarará! 

 
 

2ª Parte – Informática  

 

No Microsoft Word, durante a edição de um texto, ao 
longo do documento move-se o cursor em diferentes 
locais com a finalidade de acrescentar e ou alterar o 
texto, destre as formas de navegar no documento, 
estão a utilização da barra de rolagem e a utilização 
de teclas do teclado. Com base nesta afirmação 
marque a alternativa corretas das questões  a seguir. 
 
11. Que teclas de atalho são utilizadas para mover o 
cursor para o inicio da palavra anterior ao seu 
posicionamento. 
 

a) Ctrl + End 
b) Ctrl + Seta direita 
c) Ctrl + Seta esquerda 
d) Home 
e) End 
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12. Que atalho do teclado pode ser utilizado para 
mover o cursor para o inicio da linha. 
 

a) Ctrl + V 
b) Ctrl + H 
c) Home 
d) Ctrl+ Home 
e) End 

 
13. Para posicionar o cursor, no final de um 
documento, utiliza-se as seguintes teclas de atalho: 
 

a) Home + End 
b) Shift + End 
c) Ctrl + Home 
d) Ctrl +End 
e) Alt + V 

 
14. Que teclas de atalho são utilizadas com a 
finalidade de posicionar o cursor no Inicio do 
documento. 
 

a) Ctrl + F4 
b) Shift + End 
c) Shift + Home 
d) Alt+ F4 
e) Ctrl + Home 

 
Para executar rapidamente tarefas regulares 
utilizamos as teclas de atalho, tarefas com formatar 
caracteres, parágrafos, etc 
 
15. Que conjuntos de teclas que ao serem 
pressionadas, abre a caixa de dialogo de fonte e 
permitem alterar a formatação do texto selecionado.  
 

a) Ctrl + Shift + F 
b) Alt+Shift+F 
c) Shift + F4 
d) Ctrl + F4 
e) Alt + F3 

 
16. Que teclas de atalho sera utilizada para aplicar a 
um texto selecionado o estilo de texto “TITULO 1” 
 

a) Shift + Ctrl + 1 
b) Alt + Ctrl + 5 
c) Alt + Ctrl + 3 
d) Ctrl + Shift + 1 
e) Alt + Ctrl + 2 

 
17. Que teclas de atalho sera utilizada para aplicar a 
um texto selecionado o estilo “Lista” 
 

a) Alt + Ctrl + 3 
b) Shift + F5 
c) Alt + Ctrl + 5 
d) Alt + Ctrl + 1 
e) Ctrl + Shift+ L 

 
 
 

18. Para aplicar ao um paragrafo selecionado o 
espaçamento duplo entre as linhas, que teclas de 
atalho pode ser utilizadas. 
 

a) Shift + G 
b) Ctrl + 2 
c) Alt + 2 
d) Alt + +  
e) Shift +D 

 
19. Para alinhar um paragrafo selecionado como 
justificado, pode-se pressiona as teclas: 
 

a) Shift + F 
b) Ctrl +L 
c) Ctrl + J 
d) Shift + D 
e) Ctrl + D 

 
20. Para remover um espaco entre linhas que 
antecedem a um paragrafo pode se  pressionar as 
teclas. 
 

a) Ctrl + 0 
b) Shift + 0 
c) Alt + 0 
d) F4 + 0 
e) F5 + 1 

 
   

3ª Parte – Conhecimentos Específicos 

 

21. De acordo com a NR-18, a norma que 
regulamenta os canteiros de obras que pertence à 
Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho. È 
obrigatório um técnico em segurança do trabalho nos 
canteiros com: 
 

a) Mais de 10 funcionários.  
b) Mais de 20 funcionários.  
c) Mais de 30 funcionários.  
d) Mais de 40 funcionários.  
e) Mais de 50 funcionários.  

 
22. De acordo com o  Art. 10. Do Código de Ética 
Profissional, no exercício da profissão, sobre o que 
são condutas vedadas ao profissional nas relações 
com os clientes, empregadores e colaboradores é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Apresentar proposta de honorários com 
valores vis ou extorsivos ou desrespeitando 
tabelas de honorários mínimos aplicáveis. 

b) Usar de artifícios ou expedientes enganosos 
para a obtenção de vantagens indevidas, 
ganhos marginais ou conquista de contratos. 

c) Usar de artifícios ou expedientes enganosos 
que impeçam o legítimo acesso dos 
colaboradores às devidas promoções ou ao 
desenvolvimento profissional. 

d) Descuidar com as medidas de segurança e 
saúde do trabalho sob sua coordenação. 
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e) Suspender serviços contratados, de forma 
injustificada, com ou sem prévia 
comunicação. 

 
23. Refere-se às informações de referência a utilizar 
no anteprojeto de arquitetura (AP-ARQ) ou de pré-
execução (PR-ARQ), EXCETO: 
 

a) Estudo preliminar de arquitetura (EP-ARQ). 
b) Estudos preliminares produzidos por outras 

atividades técnicas (se necessário). 
c) Levantamento topográfico e cadastral (LV-

TOP). 
d) Soldagens de simples reconhecimento do 

solo (LV-SDG); outras informações. 
e) Legislação municipal, estadual e federal 

pertinentes (leis, decretos, portarias e 
normas). 

 
24. Quanto ao destacamento de peças cerâmicas 
devido à dilatação higroscópica de cerâmica é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Entre as causas que podem contribuir para o 
destacamento de peças cerâmicas 
assentadas está a dilatação higroscópica de 
cerâmica, também designada dilatação 
úmida ou dilatação por umidade. 

b) Esse fenomeno é provocado por absorção 
de água, na forma líquida ou de vapor, 
absorção essa que, ao contrário da simples 
absorção de água retida apenas nos poros 
do material, provoca modificações na sua 
própria estrutura, com aumento de volume. 

c) A dilatação higroscópica é responsável pelo 
aparecimento retardado de gretamento nas 
peças, pois o vidrado não apresenta igual 
dilatação, podendo entrar em esforço de 
tração gretando. 

d) Normalmente, a Dilatação higroscópica de 
peças cerâmicas ocorre de maneira muito 
rápida no inicio, com tal intensidade que 
começa ainda dentro do forno, no período de 
resfriamento após a queima, diminuindo a 
velocidade do fenômeno com o passar do 
tempo.  

e) Após cerca de dez anos, muito lentamente, o 
processo de dilatação cessa.   

 
25. No estaqueamento e o projeto geométrico de 
estradas, para evitar diferenças significativas entre 
os comprimentos dessas cordas e as extensões dos 
correspondentes arcos de curvas, o DNER 
recomenda a caracterização dos trechos curvos com 
cordas de 20,00 m somente para raios de curva 
superiores a: 
 

a) 50,00 m.  
b) 200,00 m.  
c) 400,00 m.  
d) 600,00 m.  
e) 800,00 m.  

 

26. Sobre noções de segurança para movimentação 
de terra é importante que os taludes instáveis com 
mais de _____ de profundidade estejam 
estabilizados com escoramentos. 
 
A alternativa que preenche corretamente a lacuna é: 
 

a) 0,40 metro. 
b) 0,50 metro. 
c) 0,80 metro. 
d) 1,00 metro. 
e) 1,30 metro. 

 
27. Referente a instalações elétricas em Canteiro de 
obras é INCORRETO afirmar: 
 

a) Os quadros de distribuição devem ser de 
preferência metálicos e devem ficar fechados 
para que os operários não encostem nas 
partes energizadas. 

b) Os quadros de distribuição devem ficar em 
locais bem visíveis, sinalizados e de fácil 
acesso mais longe da passagem de 
pessoas, materiais e equipamentos. 

c) As chaves elétricas do tipo faca devem ser 
blindadas e fechar para baixo.  

d) Os fios e cabos estendidos em locais de 
passagem, devem estar protegidos por 
calhas de madeira, canaletas ou eletrodutos.  

e) Os fios e cabos devem ser fixados em 
isoladores. As emendas devem ficar firmes e 
bem isoladas, não deixando partes 
descobertas. 

 
28. Sobre porcelanato é INCORRETO afirmar: 
 

a) É constituído de uma mistura de argila, 
feldspato, caulim e outros aditivos (corantes), 
submetido a uma forte pressão e queima em 
alta temperatura (entre 1200oC a 1250oC ). 

b) Piso resistente a abrasão e de baixa 
porosidade. 

c) O acabamento do Porcelanato pode ser o 
não esmaltado nos padrões semi-rústico, 
rústico e satinado, ou esmaltados.  

d) Os esmaltados tem uma durabilidade maior, 
pois o esmalte é aplicado antes da queima e 
mais tarde polido. 

e) Como o Porcelanato não é poroso é 
necessário fixá-lo com argamassa colante 
aditivada com polímeros, como o PVA. Essa 
mistura tem o dobro da aderência da 
argamassa comum 

 
29. Sobre pinturas é INCORRETO afirmar: 
 

a) No acabamento convencional sobre rebocos 
(interno e externo) requer aplicar uma demão 
de tinta látex (P.V.A. ou acrílica), bem diluída 
(com até 60% de água), duas demãos de 
tinta látex com diluição de 20 a 30% de 
água. 
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b) No acabamento liso interno, deve-se aplicar 
massa corrida em camadas finas e duas 
demãos de tinta látex, com diluição de 20 a 
30% de água.  

c) No acabamento acrílico texturado, deve-se 
aplicar uma demão de látex textura acrílica, 
com diluição de 40 a 50% de água (usar rolo 
de lã), uma demão de látex textura acrílica, 
com diluição de 10% de água (usar rolo de 
espuma).  

d) No acabamento liso de áreas molháveis - 
banheiros, cozinhas, etc. - deve-se aplicar 
massa acrílica em camadas finas, duas 
demãos de esmalte sintético brilhante, sendo 
a primeira com diluição de até 15% de 
diluente e a segunda com até 5%.  

e) No acabamento texturado em corredores, 
escadarias, etc. deve-se aplicar uma demão 
de látex textura acrílica, com diluição de 40 a 
50% de água (usar rolo de lã), uma demão 
de látex textura acrílica, com diluição de até 
10% de água (usar rolo de espuma) e, 
finalmente, uma demão de liqui-brilho, com 
diluição de até 10% de água, com a 
finalidade de facilitar a limpeza, aumentando 
o brilho da superfície. 

 
 
30. Para efeito de especificações técnicas e normas 
gerais, o levantamento topográfico deve ser 
abordado nas seguintes fases, EXCETO: 
 

a) Apoio topográfico. 
b) Levantamento de detalhes. 
c) Levantamentos complementares. 
d) Original topográfico. 
e) Execução da obra. 

 
31. Referente aos pontos planimétricos e referências 
de nível é INCORRETO afirmar: 
 

a) Os pontos planimétricos e referências de 
nível devem ser implantados em locais 
seguros, a salvo de danos.  

b) Devem ser materializados por marcos de 
concreto, com base superior de 0,17 m por 
0,17 m, base inferior de 0,25 m por 0,25 m e 
altura de 0,40 m.  

c) Cada marco deve ser encabeçado por uma 
chapa de metal não ferroso com 0,06 m de 
diâmetro e pino de 0,07 m de altura; 

d) Devem ter como inscrições o nome do 
contratante, o nome da empresa executante, 
o nome do vértice e a inscrição “Protegido 
por Lei”. 

e) Devem aflorar cerca de 0,30 m do solo. 
 
32. O mapeamento de risco no Brasil, surgiu através 
da portaria nº 05 de 20/08/92, modificada pelas 
portarias nº 25 de 29/12/94 e portaria 08 de 
23/02/99, tornando obrigatória a elaboração de 
MAPAS DE RISCO pelas CIPA´s. Os tipos de riscos 

são agrupados em cinco grupos classificados por 
cores. O grupo 4 refere-se aos risco: 
 

a) Físicos representado pela cor verde. 
b) Ergonômicos representado pela cor amarela. 
c) Acidentes representado pela cor azul. 
d) Químicos representado pela cor vermelha. 
e) Biológicos representado pela cor marrom. 

 
33. São softwares designados especificamente para 
o trabalho de projeto arquitetônico, EXCETO: 
 

a) ArchiCAD 
b) ArchiStation 
c) Autodesk Architectural Desktop 
d) Microstation 
e) Revit 

 
34. Referente ao projeto de uma cobertura é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Consiste na projeção do telhado sobre um 
plano horizontal, de modo a conhecer a sua 
forma através das linhas de cummeira, 
espigões e rincões. 

b) A cumeeira é um divisor de águas horizontal. 
Os espigões são também divisores de água, 
porém inclinados e os rincões ou águas 
furtadas são receptores de águas inclinadas. 

c) As cumeeiras são linhas paralelas a uma 
direção das paredes e perpendicular a outra 
direção. 

d) Os espigões formam ângulos de 45º com as 
projeções das paredes e partem dos cantos 
externos. 

e) Os rincões ou águas furtadas formam 
ângulos de 60º com as projeções das 
paredes e partem dos cantos internos. 

 
35. De acordo com as Dimensionamento de escadas 
segundo a NBR 9077 (Saídas de Emergência em 
Edificações) e a NBR 9050/2004 (Norma de 
Acessibilidade); O primeiro e o último degraus de um 
lance de escada devem distar pelo menos quantos 
metro da área da circulação adjacente? 
 

a) 0,20 metro. 
b) 0,30 metro. 
c) 0,40 metro. 
d) 0,50 metro. 
e) 1,00 metro. 

 
36. Parte da rua destinada para o trânsito de 
veículos. 
 

a) Terraplanagem. 
b) Declive. 
c) Logradouro. 
d) Arruamento. 
e) Caixa de Rolamento. 
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37. Habitação popular é a que tem as mesmas 
características da unifamiIiar, mas pode ter até três 
dormitórios, perfazendo uma área máxima de: 
 

a) 42m
2
 

b) 53m
2
 

c) 68m
2
 

d) 75m
2
 

e) 89m
2
 

 
38. Uma peça de concreto estará curada, isto é, 
estará com sua resistência plena depois de quantos 
dias?  
 

a) 15 dias 
b) 28 dias 
c) 35 dias 
d) 47 dias 
e) 62 dias 

 
39. É a estrutura de uma edificação que recebe 
todas as cargas próprias ou adicionais e as transmite 
para a base, ou seja, para a fundação. Referente a 
estrutura de edificação é INCORRETO afirmar: 
 

a) As estruturas são classificadas de acordo 
com o material usado: madeira, concreto, 
metal. 

b) A estrutura de madeira é o sistema mais 
antigo e devido a sua fragilidade, sua 
pequena capacidade de vencer vãos, de 
suportar pesos e seu alto custo, é 
empregada apenas em obras de pequeno 
vulto. 

c) A estrutura de madeira é limpa, rápida e que, 
em grande quantidade possui baixo custo. 
Ela exige mão-de-obra mais especializada e, 
portanto, mais cara. 

d) A estrutura de concreto composta de 
cimento, água e agregados e, em alguns 
casos, ferro é muito usada por ter 
consistência, resistência ou plasticidade. 

e) A estrutura metálica é a ideal para grandes 
obras ou para um volume grande de obras 
padronizadas.  

 
40. Referente ao esquema elétrico unifilar é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) O diagrama unifilar representa o sistema 
elétrico de modo simplificado, onde se indica 
o número de condutores e seu trajeto 
atreves de uma única linha. 

b) Normalmente, representa a posição física 
dos componentes da instalação mostrada 
em uma planta arquitetônica, porém não 
mostra com clareza a compreensão de 
funcionamento ou a sequência operacional 
do circuito. 

 
 
 

c) Esse tipo de diagrama geralmente 
representa a posição física dos componentes 
da instalação, porém na representa com 
clareza o funcionamento e a sequência 
funcional dos circuitos.  

d) É o tipo de diagrama usado em instalações 
elétricas prediais. 

e) Os símbolos gráficos usados neste diagrama 
são definidos pela norma NBR 9854, para 
serem usados na planta baixa (arquitetura) 
do imóvel. 

 
 
 
 
 

FIM DO CADERNO 




