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PROVA DE PORTUGUÊS NÍVEL SUPERIOR 

 
Considere o texto abaixo:1 
 
1.“O ser humano evoluiu, tornou se bípede, mas continuou caminhando.  
2. E passou a usar a caminhada para outros fins que não o de chegar a um  
3. lugar específico: o de buscar determinada coisa. Praticar exercícios  
4. físicos é algo relativamente recente, mesmo porque, no passado, o  
5. sedentarismo era a exceção antes que a regra; caçadores, agricultores,  
6. trabalhadores em geral jamais pensariam nisso.” 
 
QUESTÃO 01 
Analise as afirmações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 
 
A) No primeiro período, as vírgulas foram utilizadas para separar um pleonasmo. 
B) No segundo período, os dois pontos foram utilizados para caracterizar  
textualmente o discurso do interlocutor. 
C) Em “caçadores, agricultores, trabalhadores em geral jamais pensariam nisso.”, as 
vírgulas foram utilizadas para separar termos coordenados. 
D) Em “Praticar exercícios físicos é algo relativamente recente, mesmo porque, no 
passado, o sedentarismo era a exceção antes que a regra;” as vírgulas foram empregadas 
para separar orações adjetivas restritivas. 
 
QUESTÃO 02 
Assinale a alternativa cuja sentença esteja de acordo com as regras de ortografia e 
acentuação: 
 
A) Órgãos da prefeitura contrataram profissionais expertos para resolverem os 
problemas da cidade. 
B) A noite, com as ruas iluminadas por esplendidas fogueiras de São João, as pessoas 
dançavam na rua. 
C) Devido às opiniões divergentes na Câmara de Vereadores, a prefeitura desistiu de 
elevar o IPTU. 
D) As discussões sobre o reflorestamento influenciaram na votação favorável ao projeto 
do governo. 
 
QUESTÃO 03 
Assinale a alternativa correta de acordo com as regras gramaticais canônicas. 
 
A) O que sua empresa tem para mim oferecer hoje? 
B) Meu professor de violão mora à Rua Ari Barroso. 
C) Esse caso é análogo daquele do último julgamento. 
D) O carioca Vinícius de Moraes radicou-se na Bahia. 
 
QUESTÃO 04 
 
Complete a frase: Não encontrei a revista ___ você se referiu, razão ___ não a comprei 

                                                 
1 Fonte: http://www2.uol.com.br/vivermente/artigos/a_arte_de_caminhar.html. acesso  
em 11 de março de 2011. 
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A) a que, por que. 
B) à que, porquê. 
C) à que, por quê 
D) a que, porque. 
 
QUESTÃO 05 
Reflita sobre o uso da crase no trecho seguinte: 
“O relatório atribui o alto número de fatalidades às políticas de transporte”. Há crase 
neste caso, pois: 
 
A) “às” indica a junção da preposição “as” com o pronome “a”. 
B) “às” indica a junção do artigo “as” com a preposição “a”. 
C) “às” indica a junção do pronome “as” com o artigo “a”. 
D) “às” indica a junção do artigo “as” com o pronome “a”. 
 
QUESTÃO 06 
Em “...colhem coco, cacau e inhame – e não têm acesso à água potável de qualidade.”, a 
expressão destacada é  
 
A) adjunto adverbial. 
B) complemento nominal. 
C) adjunto adnominal. 
D) objeto indireto. 
 
QUESTÃO 07 
Em “Psicólogos ligados a universidades americanas respeitadas como a Harvard...”, 
NÃO ocorre o acento indicativo de crase porque a expressão universidades americanas 
 
A) está precedida por palavras que estão no masculino plural. 
B) não está precedida de artigo feminino e encontra-se no plural. 
C) foi empregada no plural e encontra-se precedida de artigo. 
D) indica lugar e, como tal, não é precedida de artigo feminino. 
 
QUESTÃO 08 
Indique a alternativa correta 
 
a) Preferia brincar do que trabalhar 
b) Preferia brincar à trabalhar. 
c) Preferia brincar a trabalhar. 
d) Preferia mais brincar que trabalhar. 
 
QUESTÃO 09 
Indique a palavra correta que completa a seguinte frase: “ Eis o secretário ___ eficiência 
e honradez eu lhe falei. 
 
a) cujo. 
b) De cuja. 
c) Cujo a. 
d) De cujos a 
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QUESTÃO 10 
Complete a frase: “ Posso informar ___ senhores ___ ninguém, na reunião, ousou aludir 
____ tão delicado assunto. 
 
(A) aos, de que, o. 
(B) aos, de que, ao. 
(C) os, que, à. 
(D) os, de que, a 
 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ARQUITETO 
 
 
Questões numeradas de 01 a 10 
 
QUESTÃO 11  
1. No dimensionamento dos degraus de uma escada, a relação entre as medidas do 
espelho (B) e do piso (A) de cada degrau é que define o grau de seu conforto. A 
equação 2B+A=C, conhecida como Fórmula de Blondel, diz que (C) varia de: 
a) 65/66 cm 
b) 63/64 cm 
c) 58/60 cm 
d) 60/58 cm 
 
QUESTÃO 12 
Observe o desenho abaixo: 
 

 
De acordo com a NBR 9050/2004, as medidas mínimas (A) e (B) para um box para 
vaso sanitário, que atenda pessoas com deficiência física são, respectivamente: 
a) (A=1,50m) e (B=2,00m) 
b) (A=1,80m) e (B=1,50m) 
c) (A=1,70m) e (B=1,50m) 
d) (A=1,50m) e (B=1,70m) 
 
QUESTÃO 13 
O Plano Diretor foi definido pela Constituição Federal de 1988 como instrumento 
básico da política urbana e de expansão urbana no Brasil, sendo obrigatório para cidades 
com mais de 20.000 habitantes. Em 2001, teve seu papel reforçado pelo Estatuto da 
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Cidade, que regulamentou os instrumentos urbanísticos e estabeleceu novas exigências. 
Considerando as exigências do Plano Diretor, analise as afirmativas abaixo: 
 
I. O Plano Diretor também é obrigatório para cidades pertencentes a regiões 
metropolitanas e aglomerações urbanas, independentemente do seu porte populacional. 
II. O Plano Diretor tem sua aplicação restrita à área urbana do município e deve ser 
revisto a cada dez anos. 
 
 
III. As cidades com mais de 500 mil habitantes são obrigadas a elaborar também um 
plano de transporte integrado, que seja compatível ou que esteja inserido no plano 
diretor. 
IV. A aplicação do direito de preempção depende de lei municipal específica para área 
incluída no Plano Diretor. 
Está CORRETO o que se afirma apenas em: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) I, III e IV. 
d) II, III e IV. 
 
QUESTÃO 14  
Uma Prefeitura Municipal está interessada em implantar um Programa de Regularização 
Fundiária e Construtiva, segundo os princípios do Estatuto da Cidade em uma área de 
propriedade privada, invadida por uma população de baixa renda há mais de sete anos, 
sem manifestação de oposição pelo proprietário. O tamanho dos lotes e a forma de 
ocupação das construções não obedecem aos padrões mínimos estabelecidos pela 
legislação municipal em vigor. Diante desta situação, a Prefeitura: 
a) pode regularizar a propriedade do solo utilizando o instrumento de usucapião 
coletivo, mas não pode regularizar as construções cujo padrão de ocupação não obedece 
à legislação em vigor. 
b) pode regularizar a propriedade do solo e as construções, utilizando o instrumento de 
usucapião coletivo e estabelecendo padrões específicos de ocupação do solo mediante a 
criação de uma ZEIS. 
c) não pode regularizar nem a propriedade do solo nem as construções, porque os 
instrumentos de usucapião coletivo e a criação de ZEIS não se aplicam a esta situação. 
d) pode regularizar a propriedade do solo e as construções, utilizando o instrumento de 
usucapião coletivo e a concessão do direito real de uso, respectivamente. 
 
QUESTÃO 15  
A Lei Federal nº. 6766, de 19 de dezembro de 1979, ao dispor sobre o parcelamento do 
solo urbano, estabeleceu que este poderá ser feito por meio de loteamento ou 
desmembramento. Indique a afirmativa que NÃO diz respeito à modalidade de 
parcelamento decorrente de loteamento: 
a) É considerado a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com 
aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de 
novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação 
dos já existentes. 
b) As vias de loteamento deverão articular-se com as vias adjacentes oficiais, existentes 
ou projetadas, e harmonizar- se com a topografia local. 
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c) Antes da elaboração de seu projeto, o interessado deverá solicitar à Prefeitura 
Municipal, ou ao Distrito Federal quando for o caso, que defina as diretrizes para o uso 
do solo, traçado dos lotes, do sistema viário, dos espaços livres e das áreas reservadas 
para equipamento urbano e comunitário, apresentando, para este fim, requerimento 
conforme especificações da lei. 
d) Pode ser definido como a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com 
abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, 
modificação ou ampliação das vias existentes. 
 
QUESTÃO 16 
A NBR 13.532 (Elaboração de projetos de edificações – arquitetura) estabelece as 
etapas para a execução do projeto de arquitetura, bem como as informações técnicas que 
devem ser produzidas ao final de cada uma delas. Segundo essa norma, ao final da etapa 
de levantamento de dados, devem constar, entre outras, as seguintes informações: 
 
I – a orientação norte-sul, a direção e o sentido dos ventos predominantes; 
II – as edificações existentes no terreno destinado à edificação; 
III – as características funcionais ou das atividades em cada ambiente; 
IV – a legislação municipal de parcelamento de solo e de zoneamento. 
 
Estão corretos os itens: 
a) I e III, apenas; 
b) I, II e III, apenas; 
c)I, II e IV, apenas; 
d) I, II, III, IV 
 
QUESTÃO 17 
O Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional estabelece que, sem a sua prévia 
autorização, não se poderá, na vizinhança da coisa tombada: 
 
I – fazer construção que lhe impeça a visibilidade; 
II – fazer construção que lhe reduza a visibilidade; 
III – colocar anúncios; 
IV – colocar cartazes; 
De acordo com o Decreto-lei nº 25, de 30/11/1937, está correto. 
 
a) I, II, III, IV 
b) I e II 
c) III e IV 
d) I, III e IV 
 
QUESTÃO 18 
De acordo com a Lei nº 8.666/93, o conjunto de elementos necessários e suficientes, 
com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, objeto da licitação, 
é denominado de: 
a) Projeto Executivo. 
b) Anteprojeto. 
c) Projeto Básico. 
d) Projeto Legal. 
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QUESTÃO 19 
Com relação ao coeficiente de aproveitamento de uma edificação é correto afirmar: 
a) è a relação entre a área de projeção e a área do terreno. 
b) é a relação entre a área construída e a área do terreno. 
c) é a relação entre a área de ocupação e a área do terreno 
d) é a relação entre a área de projeção e área construída. 
 
QUESTÃO 20 
De acordo com a lei 93/2011, que estabelece normas e condições para o parcelamento, a 
ocupação e o uso do solo urbano no Município de Ouro Preto, estão sujeitas às 
disposições desta lei, EXCETO: 
 
a) a realização de parcelamentos do solo; 
b) a execução de obras de edificações, em especial quanto aos parâmetros urbanísticos, 
tais como: coeficiente de aproveitamento do solo, quotas de terreno por unidade 
habitacional, taxa de ocupação, gabarito, taxa de permeabilidade, afastamentos, altura 
na divisa, saliências, área de estacionamento e demais condições previstas na presente 
lei complementar; 
c) a determinação da localização de usos e a autorização de funcionamento de 
atividades. 
d) a fiscalização e regularização quanto a propriedade dos terrenos. 
 







