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Andando há 40 anos por este país, catando dinheiro 
para levar pra casa, eu aprendi a acreditar. Acreditar 
na terra, no homem, na chuva, na benção, na semen-
te, no fruto, no coração, na mente… na inteligência. 
Aprendi, com o meu povo, que quando uma coisa 
está muito séria, o melhor que se faz é brincar com 
ela. E, naquelas tardes terríveis, sozinho num quarto 
de hotel, esperando a hora do show, eu comecei a 
desenhar o país dos meus sonhos. Um país onde 
cada lavrador tenha um par de bois para puxar seu 
arado e que de tarde, ao voltar para casa, encontre 
um par de filhos o esperando e à noite quando for 
dormir, tenha um par de pernas para amar; no país 
dos meus sonhos, todo pobre vai comer, todo hospital 
terá remédios, todo aluno terá colégio, todo professor 
ganhará um salário decente e todo policial apenas 
prenderá os bandidos, em vez de os ajudar a matar e 
a roubar; no país dos meus sonhos todo cego vai ver, 
todo surdo vai ouvir e todo mudo vai ver e ouvir coi-
sas tão lindas que nem será preciso dizer nada; no 
país dos meus sonhos a integração do homem com a 
natureza será tanta que eu chego a imaginar uma 
árvore dizendo a um homem: “Você me tratou tão 
bem, foi tão legal comigo, que eu gostaria de me 
transformar na mesa da sua casa, nas cadeiras onde 
sua família sentará, no berço do seu filho”. No país 
dos meus sonhos, o homem branco, afinal, vai desco-
brir que o coração do negro é do tamanho do seu e o 
sangue da mesma cor. O país dos meus sonhos um 
dia será verdade. E ele será tão feliz que nem vai pre-
cisar de mim para fazer rir um pouco. Não faz mal. Eu 
perco o emprego, mas não perco o meu sonho. Boa 
noite. 
CHICO ANYSIO.  

http://sitenotadez.net/cronicas/ 
 
1) O termo destacado abaixo possui valor de um sin-
tagma que se encontra na alternativa: 
 
“todo mudo vai ver e ouvir coisas tão lindas que nem 
será preciso dizer nada.” 
 
A) O dinheiro que está em cima do móvel é meu; 
B) Esta é a casa a que fiz referência; 
C) Gosto da mulher que tu és; 
D) Os candidatos cujas provas foram entregues po-
dem sair; 
E) O desejo de quanto quero ser aprovado não é 
muito. 
 
2) A relação sintática, em destaque, no fragmento  
abaixo é a mesma da alternativa: 
 
“Eu perco o emprego, mas não perco o meu so-
nho.” 
 
A) Quando uma coisa está muito séria, o melhor é 
brincar com ela; 
 

B) Todo professor ganhará um salário decente e todo 
policial apenas prenderá os bandidos; 
C) Eu chego a imaginar uma árvore dizendo a um 
homem: “Você me tratou tão bem, foi tão legal co-
migo; 
D) Ele será tão feliz que nem vai precisar de mim; 
E) Andando há 40 anos por este país, catando dinhei-
ro para levar pra casa, eu aprendi a acreditar. 
 
3) O fragmento destacado abaixo possui diretrizes 
sintáticas de: 
 
“No país dos meus sonhos a integração do homem 
com a natureza será tanta que eu chego a imaginar 
uma árvore dizendo a um homem.” 
 
A) Um complemento nominal; 
B) Uma oração consecutiva; 
C) Uma oração causal; 
D) Uma oração comparativa; 
E) Um complemento verbal. 
  
4) A alternativa CORRETA quanto à gramática nor-
mativa se encontra na alternativa: 
 
A) A coerência gramatical permanece a mesma se for 
acrescida a palavra “atrás” em: “Andando há 40 anos 
atrás” assim como ocorrem em: “eu nasci há 10 mil 
anos atrás”; 
B) As vírgulas em “no homem, na chuva, na benção, 
na semente, no fruto, no coração, na mente” são em-
pregadas pela mesma regra do fragmento “E, naque-
las tardes terríveis, sozinho num quarto de hotel”; 
C) Ao substituir a palavra onde em “Um país onde” 
por “aonde” o enunciado permanece em conjuntura 
com a gramática normativa; 
D) O verbo “haver” empregado no primeiro período, 
possui mesma função do verbo em: “ Há vários alu-
nos aqui”; 
E) O sujeito do aprender em “Aprendi, com o meu 
povo” é classificado como elíptico. 
 
5) Depreende-se da charge abaixo: 
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I. A expressão da poupança completa o nome rendi-
mento, sendo classificado como complemento nomi-
nal. 
II. “À taxa Selic” possui características de um comple-
mento verbal, conjunturado ao verbo de forma indire-
ta. 
III. A omissão do acento grave deixa o enunciado com 
as diretrizes gramaticais. 
 
Está CORRETA a alternativa:  
 
A) II; 
B) I e II; 
C) III; 
D) I e III; 
E) I.  
 
6) Assinale a alternativa que melhor completa os es-
paços em branco do fragmento. 
 
“ A ..................... é um ......................... que atinge a 
boa parte dos brasileiros. Dessa forma, as comidas 
devem ser ........................ para que este problema 
seja controlado e a ..................... de sal este-
ja ..................... controle.” 
 
A) Hiper-tensão – mal – insossa – taxa – sob; 
B) Hipertenção – mau – insoça – taxa – sobre; 
C) Hipertensão – mal – insossa – taxa – sob;   
D) Hipertenção – mau – inçossa – tacha – sobre; 
E) Ipertensão – mal – inçoça – tacha – sob. 
 
7) A alternativa em que NÃO foi obedecida às regras 
de concordância é: 
 
A) Fui eu quem falou sobre o seu caso; 
B) Devem haver mais pessoas com cursos de nível 
superior no futuro; 
C) 80% da população brasileira assistiu ao final dos 
campeonatos regionais; 
D) A multidão de fanáticos torcedores aplaudiram 
seus times; 
E) As provas terminarão ao meio dia e meia hora.  
 
8) Observe as placas a seguir: 
 

 
 
 

 
 
I. As partículas “se” presente nos enunciados possu-
em mesmas classificações gramaticais. 
II. Há incoerência gramatical nos dois enunciados, 
haja vista que, os verbos de ambas as placas devem 
estar no plural. 
III. Há incoerência gramatical apenas na placa I, haja 
vista que a partícula “se” apassiva o sujeito e na placa 
II indetermina o sujeito. 
IV. O sujeito da primeira placa é “apartamentos”. E o 
sujeito da segunda placa é “profissionais”.   
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I e IV; 
B) II e IV; 
C) III; 
D) I e III; 
E) I e II. 
 
9) A alternativa que preenche CORRETAMENTE o 
enunciado abaixo se encontra: 
 
I. Com os olhos fixos no rei o servo falou: .............. 
......................... irá ao Brasil. 
II. Logo a notícia se espalhou e chegou distorcida ao 
Brasil, onde se comentava que o príncipe visitaria 
esta Terra, onde falavam que ......................                                
................ chegaria em breve. 
III. É sabido que em breve o Papa visitará o Brasil. Ao 
mencionar o nome do sacerdote indiretamente, deve-
se dizer ........................................ 
 
A) Sua majestade -  Sua alteza – Vossa santidade; 
B) Vossa majestade -  Sua alteza – Vossa santidade; 
C) Vossa majestade -  Vossa alteza – Vossa onipo-
tência; 
D) Vossa majestade – Sua alteza – Sua santidade; 
E) Sua majestade – Vossa alteza – Vossa santidade. 
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10) Transpondo o enunciado abaixo para o plural ob-
tem-se: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Ex-guardas-costas mantém polêmicas sobre  Mi-
chael Jackson; 
B)  Os ex-guardas-costas manteem polêmicas sobre  
Michael Jackson; 
C) Ex-guarda-costas mantéem polêmicas sobre  Mi-
chael Jackson; 
D) Os ex-guarda-costas mantêm polêmicas sobre  
Michael Jackson; 
E) Ex-guarda-costas mantêm polêmicas sobre  Mi-
chael Jackson. 

11) Na lei Orgânica são expostas no Art. 18 as obri-
gações dos Vereadores do Município de Serra Talha-
da (PE). Sobre este assunto analise as proposições 
abaixo: 
 
I. Dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito, conhecer 
de sua renúncia e afastá-los, definitivamente, do exer-
cício do cargo, nos termos desta Lei. 
II. Conceder licença, para afastamento, ao Prefeito, 
ao Vice-Prefeito e aos Vereadores. 
III. Votar moção de censura pública ou mérito aos 
Secretários Municipais, representantes do poder pú-
blico, e aos demais cidadãos em relação ao desem-
penho de suas funções. 
IV. Autorizar o Prefeito a ausentar-se do Município 
por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 
V. Autorizar a referendo e convocar plebiscito, exceto 
os casos previstos nesta Lei. 
 
A) Estão corretas apenas a I, II e III; 
B) Estão corretas apenas a II e IV; 
C) Estão corretas apenas a III, IV e V; 
D) Todas as alternativas estão corretas; 
E) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
12) As ações do Governo Municipal na Educação de 
Serra Talhada receberam o reconhecimento 
__________, a Medalha ______________________. 

O Cerimonial de entrega da premiação aconteceu no 
Centro de Convenções em Olinda - PE, no dia 28 de 
abril de 2012. A secretaria Municipal de Educação 
esteve representada pelo Sr. Joaquim Alves da Silva, 
que assume a Pasta da Diretoria de Planejamento.  
 
A) Do Instituto Tiradentes de Minas Gerais; Instituição 
nota 10; 
B) Do Ministério da Educação e Cultura; Instituição 
nota 10; 
C) Do ENEAD; Jovens Talentos; 
D) Do Ministério da Educação e Cultura; Amigos da 
Escola; 
E) Do Instituto Tiradentes de Minas Gerais; Presiden-
te Tancredo Neves - Mérito Educação. 
 
13) Sobre os ilustres nomes que comandaram o Mu-
nicípio de Serra Talhada (PE), alguns se destacam, 
começando as jornadas políticas com o Barão do Pa-
jeú em 1892, até os dias de hoje. Qual desses senho-
res abaixo citados obtiveram o mandato maior: 
 
A) Hildo Pereira de Menezes; 
B) Sebastião Andrade Oliveira; 
C) José Ferdinando Feitosa; 
D) Augusto César E. de Carvalho; 
E) N.D.A. 
 
14) Serra Talhada (PE) é bastante conhecida como a 
Capital do Xaxado, mas também por ter grandes per-
sonagens históricos talhadenses. Sobre estes nativos 
de Serra Talhada é INCORRETO afirmar: 
 
I. Agamenom Magalhães - Ministro da Justiça e do 
Trabalho no Governo Vargas, Interventor e depois 
Governador de Pernambuco, considerado um dos 
grandes “estadista” da política nacional. 
II. Solidônio Leite - Instrumentista, considerado um 
dos maiores do mundo. 
III. Moacir Santos – Filósofo. 
IV. Arnoud Rodrigues - Ator, escritor, humorista, com-
positor e cantor. 
V. Virgolino Ferreira da Silva (Lampião) - Figura em-
blemática que trafega entre o bem e o mal. Conside-
rado o rei do Cangaço, Lampião “reinou” nos sertões 
de 1922 até 1938 quando foi morto numa emboscada 
em Sergipe. Considerado herói por alguns e bandido 
por outros, escreveu uma das principais páginas da 
história do Nordeste e do Brasil. 
 
A) Estão corretas apenas a I, II e III; 
B) Estão corretas apenas a II e III; 
C) Estão corretas apenas a I, IV e V; 
D) Estão corretas apenas a III, IV e V; 
E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
15) As melhores Secretarias Municipais de Educação 
do Brasil foram homenageadas durante o Congresso 
Nacional da Educação Pública Municipal, em Santa 
Catarina. A educação de Serra Talhada (PE) está 
incluída entre as cem e recebe o 10º Prêmio Educa 
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Brasil, na pessoa do secretário Israel Silveira. A Se-
cretaria de Educação de Serra Talhada (SEST) obte-
ve tal premiação devido a: 
 
A) O trabalho de inclusão e melhoria da qualidade do 
ensino e a política de valorização dos professores; 
B) Melhor estrutura física e equivalente aproveitamen-
to do corpo docente da mesma; 
C) Mais alto percentual de capacitação profissional no 
programa de treinamento de mídias digitais; 
D) Terceira colocação nas Olimpíadas Nacionais de 
Ciências Exatas e suas Tecnologias; 
E) Segundo lugar Nacional no ENEM, nas escolas 
públicas. 
 
16) Antonio Palocci anunciou a saída da casa civil e 
foi o primeiro ministro do governo da presidente Dilma 
Rousseff a deixar o cargo. O ex-chefe da Casa Civil 
anunciou sua saída no dia 7 de junho de 2011, quan-
do foram divulgadas denúncias de que seu patrimônio 
aumentou 20 vezes em quatro anos, entre 2006 e 
2010. Depois da renúncia de Palocci, quem assumiu 
seu lugar: 
 
A) Paulo Bernardo; 
B) Gleisi Hoffman; 
C) Moreira Franco; 
D) Helena Chagas; 
E) Celso Amorim. 
 
17) O primeiro 7 de Setembro, Dia da Independência, 
da presidente Dilma Rousseff foi marcado por protes-
tos em Brasília. Esta manifestação ocorreu a partir de 
mobilizações das pessoas nas redes sociais. Sobre 
esta manifestação é CORRETO afirmar: 
 
A) Foi uma Marcha a favor da Independência das mu-
lheres e contra o machismo; 
B) Foi denominada Marcha Contra a Corrupção; 
C) Foi uma movimentação contra a homofobia; 
D) Foi organizado por jovens, contra as drogas; 
E) Foi uma manifestação em combate ao câncer de 
mama. 
 
18) Começou tímida na Tunísia, ainda no final de 
2010. Logo uma onda varreu o Oriente Médio e o nor-
te da África. A revolta pelo fim dos regimes autoritá-
rios tomou conta de países. Sobre essas revoltas co-
nhecidas como Primavera Árabe, responda: Qual di-
tador foi derrubado pelo povo primeiro: 
 
A) Hosni Mubarak; 
B) Muamar Kadafi; 
C) Zine El Abidine Bem Ali; 
D) Abdullah Saleh; 
E) Rei Hamed. 
 
19) Sobre as atuações do IPHAN em Pernambuco, 
analise as proposições abaixo: 
 
 

I. No município de Jaboatão dos Guararapes, execu-
tou-se obra de preservação na Igreja Nossa Senhora 
dos Prazeres. 
II. Na cidade de Goiana, foi restaurada a Igreja Nossa 
Senhora do Amparo, após trabalho emergencial. 
III. Com a participação dos monges carmelitas na 
contratação de mão-de-obra, a cobertura e as esqua-
drias da nave do Convento de Santo Alberto foram 
restauradas. 
IV. Em Igarassu, a Igreja de São Cosme e São Dami-
ão teve sua rede elétrica refeita, ganhando nova ilu-
minação, obras de recuperação do piso e da cobertu-
ra, com recursos e supervisão do IPHAN. 
V. Em Olinda a igreja abacial do Mosteiro São Bento 
teve seus elementos artísticos restaurados, sobretudo 
o altar-mor; em operação que durou sete meses, en-
volvendo 30 profissionais. 
 
Estão CORRETAS as afirmações: 
 
A) Apenas I, III e V; 
B) Apenas II, IV e V; 
C) Apenas III, IV e V; 
D) Apenas I e II; 
E) I, II, III, IV e V. 
 
20) União para promover os estados do Nordeste no 
país e no exterior. Essa foi a tônica do discurso do 
secretário de Turismo de Pernambuco, Silvio Costa 
Filho, na apresentação, no Recife (PE), sobre os pre-
parativos dos estados nordestinos para a Copa de 
2014. A platéia é composta por empresários brasilei-
ros e estrangeiros que participam do Encontro Inter-
nacional de Investimentos Imobiliários e Turísticos do 
Nordeste Brasileiro. 
 
Qual das alternativas abaixo é uma cidade do Nor-
deste brasileiro que NÃO sediará a Copa do Mundo 
de 2014: 
 
A) Salvador; 
B) Recife; 
C) Natal; 
D) Ceará; 
E) Maceió. 

21) Relacione os itens abaixo e em seguida marque a 
alternativa CORRETA: 
 
1. Terraplanagem.           
2. Aterro. 
3. Afastamento. 
4. Declive. 
5. Logradouro. 
6. Caixa de rolamento. 
 
(    )  Espaço livre destinado pela municipalidade à 
circulação, parada ou estacionamento de veículos, ou 
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à circulação de pedestres. 
(     )  Distância mínima exigida pelo uso do solo, da 
edificação em relação ao terreno. 
(     )  Processo de preparação do terreno onde é pos-
sível da início a construção do empreendimento. 
(     )  Quando a inclinação do terreno está abaixo do 
nível da rua. 
(     )  Parte da rua destinada para locomoção de veí-
culos de tração variada. 
(   ) Preenchimento de uma área com material de bota 
fora. 
 
A) 6,3,1,4,5,2; 
B) 5,3,1,4,6,2; 
C) 5,1,3,2,6,4; 
D) 6,1,3,2,5,4; 
E) 6,2,4,1,5,3. 
 
22) Segundo a ABNT/NBR 6502/95 o solo que apre-
senta baixo ou nenhuma plasticidade, baixa resistên-
cia quando seco ao ar e formado por partículas com 
diâmetros compreendidos entre 0,002mm e 0,06mm. 
É chamado de: 
 
A) Argila; 
B) Areia média; 
C) Areia fina; 
D) Matação; 
E) Silte. 
 
23) São propriedades que auxiliam na identificação 
dos solos, EXCETO: 
 
A) Siltosidade; 
B) Composição granulométrica; 
C) Plasticidade; 
D) Compacidade; 
E) Textura. 
 
24) Conjunto de tubulações que se origina no reser-
vatório e do qual se derivam as colunas de distribui-
ção: 
 
A) Coletor predial; 
B) Distribuidor predial; 
C) Barrilete; 
D) Rede predial; 
E) Alimentador predial. 
 
25) Elemento para preenchimento dos vazios dos blo-
cos e canaletas de concreto para solidarização da 
armadura a estes elementos e aumento de capacida-
de portante, composto de cimento, agregado miúdo, 
agregado graúdo, água e cal ou outra adição destina-
da a conferir trabalhabilidade e retenção de água de 
hidratação à mistura: 
 
A) Argamassa; 
B) Argamassa de assentamento; 
C) Argamassa baritada; 
D) Graute; 

E) Compound.  
 
26) Recurso do AutoCad onde é possível criar uma 
copia idêntica da figura selecionada e apresenta-la 
com imagem invertida: 
 
A) Offset; 
B) Mirror; 
C) Array; 
D) Erase; 
E) Rotate. 
 
27) Um técnico debruçado sobre uma planta baixa de 
uma escola em construção precisava saber o compri-
mento do muro que a envolvia.  Ao ver a ausência da 
informação na planta, fez uso de uma régua comum 
encontrando a medida de 17,55cm. Sabendo-se que 
a escala do projeto é de 1:25 informe o real compri-
mento do muro em cm: 
 
A) 438,75cm; 
B) 44.075cm; 
C) 43.875cm; 
D) 17.550cm; 
E) 2.156,25cm. 
 
28) O projeto arquitetônico e composto de vários de-
senhos, EXCETO: 
 
A) Planta de situação; 
B) Planta de implantação e locação; 
C) Quadro de abertura; 
D) Planta baixa; 
E) Planta estrutural. 
 
29) Acerca de instalação predial de água fria, é IN-
CORRETO afirmar: 
 
A) São conjunto de tubulações, equipamentos, reser-
vatórios e dispositivos, existentes a partir do ramal 
predial, destinados ao abastecimento dos pontos de 
utilização de água do prédio, em quantidade suficien-
te, mantendo a qualidade de água fornecida pelo sis-
tema de abastecimento; 
B) As instalações hidráulicas prediais de água fria são 
contempladas pela norma técnica da NBR 5626; 
C) Para instalações não sujeitas a golpe de aríete, os 
tubos de PVC com juntas soldadas são os preferidos 
devidos sua facilidade de manuseio e também porque 
o seu diâmetro se mantêm praticamente inalterado ao 
longo do tempo; 
D) Garantir o fornecimento de água suficiente, sem 
ruído, com temperatura adequada e com pressão ne-
cessária ao perfeito funcionamento das peças de utili-
zação; 
E) O projeto das instalações hidráulicas prediais de 
água fria deve ser desenvolvido em três etapas distin-
tas e igualmente importantes: concepção do projeto, 
determinação das vazões e dimensionamentos. 
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30) É realizado para verificar a trabalhabilidade do 
concreto em seu estado "plástico" buscando medir 
sua consistência: 
 
A) Teste de pega; 
B) Slump Test; 
C) Teste de compressão; 
D) Teste de fim de pega; 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
31) A mira é um equipamento coadjuvante que auxilia 
nos projetos e execução de nivelamento topográfico. 
Ela é graduada em: 
 
A) Metro; 
B) Polegada; 
C) Centímetro; 
D) Decímetro; 
E) Graus. 
 
32) Uma casa foi construída num terreno medindo 8 
metros de largura por 22 metros de comprimento. Sa-
bendo-se que a razão da área construída com a área 
do terreno equivale a 14/28, informe a área construí-
da desse terreno: 
 
A) 88m²; 
B) 78m²; 
C) 86m²; 
D) 96m²; 
E) 76m². 
 
33) O ângulo que resulta da operação 212º 17’ 32” + 
150,72º – 72º 54” é igual a: 
 
A) 444º 02’ 27”; 
B) 434º 01’ 28”; 
C) 434º 02’ 38”; 
D) 435º 01’ 38”; 
E) 455º 02’ 28”. 
 
34) Segundo o Decreto Estadual 12.342 de 27 de se-
tembro de 1978 é INCORRETO afirmar: 
 
A) A introdução direta ou indireta de águas pluviais ou 
resultantes de drenagem nos ramais prediais de es-
gotos e permitida desde que o sistema comporte e 
mediante expressa autorização do órgão competente; 
B) Todo prédio deverá ser abastecido de água potá-
vel em quantidade suficiente ao fim a que se destina, 
e dotado de dispositivos e instalações adequadas 
destinadas a receber e a conduzir os despejos; 
C) Onde houver redes públicas de água ou de esgo-
tos, em condições de atendimento, as edificações 
novas ou já existentes serão obrigatoriamente a elas 
ligadas e pôr elas respectivamente abastecidas ou 
esgotadas; 
D) Os projetos de sistemas de abastecimento de á-
gua e de coleta e disposição de esgotos deverão ser 
elaborados em obediência às normas e especifica-
ções da Associação Brasileira de Normas Técnicas - 

ABNT e às normas e especificações adotadas pelo 
órgão técnico encarregado de aprová-los; 
E) Os despejos somente serão admitidos às tubula-
ções prediais de esgotos através de aparelhos sanitá-
rios de características e materiais adequados e que 
atendam às normas e especificações da ABNT. 
 
35) Quando a tinta for aplicada sobre reboco úmido 
ou com infiltração ocorrera à migração da umidade do 
interior para o exterior da parede carregando consigo 
sais solúveis. Enquanto a umidade ou os sais solú-
veis não tiverem sido totalmente eliminados, a situa-
ção persistirá. Tal situação provoca manchas esbran-
quiçadas na área pintada. Qual o nome dessas man-
chas: 
 
A) Trincamento; 
B) Mofo; 
C) Eflorescência; 
D) Saponificação; 
E) Calcinação. 
 
36) Estacas escavadas são aquelas executadas “in 
situ” através de perfuração do terreno por um proces-
so qualquer, com remoção de material, com ou sem 
revestimento, com ou sem a utilização de fluido esta-
bilizante. As estacas listadas abaixo são exemplos 
verdadeiros de estacas escavadas, EXCETO: 
 
A) Estaca tipo Strauss; 
B) Estaca trado rotativo; 
C) Estaca hélice contínua; 
D) Estaca de madeira; 
E) Estacas-Raiz. 
 
37) Os principais tipos de aditivos para concreto são, 
EXCETO: 
 
A) Plastificantes; 
B) Impermeabilizantes; 
C) Retardadores de pega; 
D) Aceleradores de pega; 
E) Colantes adesivos. 
 
38) Perfil longitudinal de um logradouro em toda a 
extensão do trecho considerado: 
 
A) Gabarito; 
B) Greide; 
C) Platibanda; 
D) Alinhamento; 
E) Meio-fio. 
 
39) Um piso precisa ser concretado com declividade 
de 2%, foi achada uma cota de 1,0m no ponto A, e 
outra cota de 1,5m no ponto B. Pergunta-se, qual a 
distância do ponto A ao ponto B:   
 
A) 30m;      
B) 27m;      
C) 25m;      
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D) 23m;       
E) 15m. 
 
40) Quando a alvenaria não é dimensionada para re-
sistir cargas verticais além de seu peso próprio é de-
nominada alvenaria de vedação. As paredes utiliza-
das como elemento de vedação devem possuir as 
características técnicas abaixo, EXCETO: 
 
A) Resistência mecânica; 
B) Isolamento térmico e acústico; 
C) Resistência ao fogo; 
D) Estanqueidade; 
E) Flambagem. 
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