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1. A prova constará de 45 (quarenta e cinco) questões objetivas de múltipla escolha, com 5 (cinco) 
opções de resposta cada uma, sendo atribuído 1(um) ponto para cada resposta correta, totalizando 
45 (quarenta e cinco) pontos.  

2. O Cartão de Respostas será distribuído antes da realização da prova. É de responsabilidade do 
candidato o preenchimento do Cartão de Respostas, bem como sua devolução ao(à) fiscal de sala. 
2.1. Ao preencher o Cartão de Respostas, observe as instruções específicas nele contidas. 
2.2. Ao fazer a prova, fique atento(a) aos fatores que anulam uma questão: marcar mais de uma 

letra ou deixar de marcar uma das letras. 
2.3. Antes de entregar o Cartão de Respostas ao(à) fiscal, verifique cuidadosamente se você 

marcou as respostas de todas as questões. 

3. Durante as provas, você NÃO poderá: 
consultar livros, dicionários, anotações e apostilas; 
usar réguas, calculadoras ou qualquer outro material; 
utilizar telefone celular, bip, Pager ou qualquer aparelho eletrônico; 
levantar-se sem permissão ou comunicar-se com outros(as) candidatos(as); 
retirar-se definitivamente da sala antes de decorridos 90 (noventa) minutos do início das provas 

e, em hipótese alguma, levar o Caderno de Provas. 

4. A duração máxima das provas é de 3h30min (três horas e trinta minutos), já incluído o tempo 
destinado ao preenchimento do Cartão de Respostas. 

   

CADERNO DE 
PROVAS 

Arquiteto 
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Língua Portuguesa 
 

Leia o texto 1 para responder às questões de 1 

a 4. 

 

TEXTO 1 
  

A importância do vínculo 

 

Sabemos que o vínculo entre pais e filhos – 

nos primeiros meses de vida, entre a mãe e o 

bebê, em especial – é fundamental para a vida da 

criança. Inúmeros estudos e pesquisas já 

comprovaram essa tese. 

Bebês ou crianças doentes, em hospital ou 

em casa, e até com risco de morte, podem 

melhorar graças a essa relação tão especial! O 

vínculo com outras pessoas também atua nesse 

sentido. Os "Doutores da Alegria", por exemplo, 

trabalham com essa hipótese e têm o maior êxito 

em sua missão. Quem conhece o trabalho desse 

grupo sabe disso. 

A relação deles com as crianças doentes 

não é regular, sistemática. Mas, quando eles 

estão no hospital, conseguem criar esse vínculo 

ouvindo a criança – e nem sempre ela consegue 

falar – e estabelecem uma intensa e íntima 

comunicação com elas a partir do olho no olho. 

Médicos, enfermeiras e profissionais da 

saúde reconhecem a importância do trabalho 

deles na recuperação de muitas crianças. Sabem, 

também, que, no atendimento de crianças, não 

basta a competência técnica: é preciso saber 

estabelecer esse vínculo com elas. 

Os pais sabem disso muito bem: quando o 

filho adoece, fica manhoso, choroso. E a 

medicação, quando necessária, não basta para 

aliviar o seu sofrimento. A atenção dos pais e o 

acolhimento – que se dá por meio do vínculo – é, 

inclusive, um fator que colabora para o êxito do 

tratamento medicamentoso. 

A educação dos filhos também exige a 

presença dessa relação intensa com a criança: ela 

se deixa ser educada a partir da percepção que 

tem da amorosidade que os pais lhe transmitem, 

mesmo quando precisam conter algum 

comportamento dela, impedir que faça alguma 

coisa que não deve ou levá-la a fazer algo que 

ela não quer naquele momento. 

Essa amorosidade se revela na atenção 

verdadeiramente sincera que os pais estabelecem 

com seus filhos: na escuta atenta deles, mesmo 

quando eles parecem não querer falar, na firmeza 

quando necessária, na disponibilidade para 

conviver com a criança quando estão com ela. 

Hoje, esse vínculo dos pais com os filhos 

está ameaçado: uma pesquisa realizada com 

crianças do mundo todo revelou que a média 

global de crianças que acham que seus pais usam 

demais o aparelho celular é de 54%. 

O assustador é que esse índice, em nosso 

país, é bem mais alto: 87% de nossas crianças se 

sentem ignoradas pelos pais pelo uso exagerado 

que eles fazem do aparelho celular, com todos os 

recursos que ele oferece. São 87%, caro leitor! 

Ao olhar para esse número, entendemos 

perfeitamente o sentido de uma expressão que 

vem sendo utilizada há tempos por muitos 

profissionais: muitas de nossas crianças são órfãs 

de pais vivos. 

Quem trouxe filhos ao mundo precisa 

responsabilizar-se por isso. E a única maneira de 

isso ocorrer é dar prioridade ao filho. Prioridade 

significa que os pais podem ter sua própria vida, 

mas que, acima de tudo, dão importância ao 

filho. Tem sido difícil isso ocorrer com os 

valores socioculturais do mundo atual. 

[...] 
 
SAYÃO, Rosely. A importância do vínculo. Folha de S. Paulo. 

São Paulo, 15 set. 2015. Cotidiano. 

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/rosely 

sayao/>. Acesso em 15 set. 2015 

 

QUESTÃO 1) Ao longo do texto 1, a autora 

discorre sobre a importância do vínculo, 

sobretudo entre pais e filhos, para a educação da 

criança. Em relação ao termo ‘vínculo’, a 

alternativa que melhor expressa o sentido que 

adquire no texto é: 

 

A) Aquilo que estabelece um relacionamento 

lógico de dependência. 

B) Aquilo que impõe uma restrição ou condição. 

C) Aquilo que liga afetiva e moralmente duas 

pessoas; laço. 

D) Aquilo que ata, liga duas ou mais coisas. 

E) Aquilo que traz ônus ou encargo para uma 

pessoa. 
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QUESTÃO 2) Leia as afirmações que se 

seguem a respeito do texto 1. 

 

I. Em relação à tipologia, pode-se considerá-lo 

um texto de caráter dissertativo-

argumentativo. 

II. Em relação ao gênero discursivo, classifica-

se “A importância do vínculo” como sendo 

um artigo de opinião.   

III. Dentre as estratégias de persuasão 

empregadas pela autora para o 

convencimento do leitor, encontra-se o 

emprego de dados percentuais. 

 

Sobre elas, considera-se que é(são) verdadeira(s) 

apenas a(s) afirmativa(s)  

 

A) I. 
B) II. 
C) III. 
D) I e II. 

E) I, II e III. 

 

QUESTÃO 3) Observe no trecho abaixo a 

repetição constante do termo ‘que’. 

“A educação dos filhos também exige a presença 

dessa relação intensa com a criança: ela se deixa 

ser educada a partir da percepção que tem da 

amorosidade que os pais lhe transmitem, mesmo 

quando precisam conter algum comportamento 

dela, impedir que faça alguma coisa que não 

deve ou levá-la a fazer algo que ela não quer 

naquele momento.” 

 

Com o intuito de evitar essa repetição, reescreve-

se o excerto da maneira mais adequada em 

termos de coesão, coerência e concisão em: 

 

A) A educação dos filhos também exige a 

presença dessa relação intensa com a criança: ela 

se deixa ser educada a partir da percepção da 

amorosidade transmitida pelos pais, mesmo 

quando precisam conter-lhe algum 

comportamento, impedi-la de fazer alguma coisa 

indevida ou levá-la a fazer algo não desejado por 

ela naquele momento. 

B) A educação dos filhos também exige a 

presença dessa relação intensa com a criança: ela 

se deixa ser educada a partir da percepção da 

amorosidade que os pais lhe transmitem, mesmo 

quando precisam conter alguma travessura dela, 

impedir que ela faça alguma coisa 

completamente inadequada ou levá-la a fazer 
algo que seja desagradável para ela naquele 

momento. 

C) A educação dos filhos também exige a 

presença dessa relação intensa com a criança: ela 

se deixa ser educada a partir da percepção 

amorosa dos pais transmitida, mesmo nas 

situações em que precisam conter algum 

comportamento dela, impedir que faça alguma 

coisa que não deve ou levá-la a fazer algo que 

ela não quer naquele momento. 

D) A educação dos filhos também exige a 

presença dessa relação de intensidade com a 

criança: ela se deixa ser educada a partir da 

percepção amorosa que tem dos pais, ainda que 

precisem conter algum comportamento dela, 

impedir que ela faça alguma coisa que não é 

devida a ela ou levá-la a fazer algo que não 

querido por ela naquele momento. 

E) A educação dos filhos também exige a 

presença dessa relação intensa com a criança: ela 

se deixa ser trabalhada a partir do instante em 

que percebe a amorosidade que os pais lhe 

transmitem, mesmo que precisem conter algum 

comportamento dela, impedi-la de fazer alguma 

coisa indevida ou levá-la a fazer algo não 

desejado por ela naquele momento. 
 

 

QUESTÃO 4)  Foram recursos utilizados pela 

autora ao longo da construção do texto 1, 

EXCETO: 
 

A) uso de primeira pessoa do singular. 

B) emprego de dados estatísticos. 

C) conversa com o leitor. 

D) traços de oralidade. 

E) apelo aos pais. 

 

 

 

 

Leia o texto 2 para responder às questões 5 e 

6. 
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TEXTO 2 

 

 
Disponível em: 

<http://educarede.gente.eti.br/multimidia/charges/>. 

Acesso em 5 set. 2015. 

 

QUESTÃO 5) A partir da leitura dos textos 1 e 

2 e da percepção da intenção comunicativa 

inerente a cada um, torna-se possível verificar 

uma relação dialógica entre eles que só não 

poderia ser adequadamente expressa por qual 

dos possíveis títulos abaixo relacionados? 

 

A) O distanciamento entre pais e filhos. 

B) A tecnologia e a “promoção” do 

distanciamento entre pais e filhos. 

C) O uso indevido da tecnologia nas relações 

familiares. 

D) O afrouxamento dos laços familiares 

promovido pela má utilização da tecnologia. 

E) As redes sociais e a promoção do encontro 

entre familiares. 

 

QUESTÃO 6) Observe a parte verbal contida na 

charge. 

 

“Querido filho, como você está? Sua mãe e eu 

estamos bem mas com muita saudade. Por favor 

desligue o computador e desça para comer algo. 

Com amor, teus pais” 

 

Nesse texto, verificam-se algumas inadequações 

do ponto de vista formal da linguagem como 

ausência de vírgula em alguns trechos e de ponto 

final ao término do recado, além da falta de 

uniformidade no emprego de pronomes e verbos. 

É claro que, se considerarmos a situação 

comunicativa bem como a relação de intimidade 

esperada entre eles, isso acaba não sendo tão 

relevante. Porém, caso os pais desejassem 

utilizar a segunda pessoa do singular para tratar 

com o filho, qual seria a construção mais 

adequada? 

 

A) Querido filho, como estás? Tua mãe e eu 

estamos bem, mas com muita saudade. Por favor 

desligue o computador e desça agora para comer 

algo. Com amor, teus pais. 

B) Querido filho, como estais? Tua mãe e eu 

estamos bem, mas com muita saudade. Por 

favor, desligueis o computador e desçais para 

comer algo. Com amor, seus pais. 

C) Querido filho, como estás? Sua mãe e eu 

estamos bem, mas com muita saudade. Por 

favor, desliga o computador e desce para comer 

algo. Com amor, teus pais. 

D) Querido filho, como estais? Sua mãe e eu 

estamos bem, mas com muita saudade. Por 

favor, desligai o computador e descei para comer 

algo. Com amor, seus pais. 

E) Querido filho, como estás? Tua mãe e eu 

estamos bem, mas com muita saudade. Por 

favor, desliga o computador e desce para comer 

algo. Com amor, teus pais. 

 

Leia o texto 3 para responder às questões 7, 8 

e 9. 

 

TEXTO 3 

 

‘Há uma crise de atenção’ 

Para pensador polonês Zygmunt Bauman, a 

internet dificulta a lida diária com a realidade. 

 

Uma busca no Google com os termos “O 

que é modernidade líquida?” rende 187 mil 

resultados em 0,34 segundo. São, todos eles, 

“fragmentos de conhecimento”, na visão do 

sociólogo polonês Zygmunt Bauman. [...] Ele 

defende que “não vamos nos livrar da realidade” 

e que “o problema é como utilizar”. 

— A educação é vítima da modernidade 

líquida, que é um conceito meu. O pensamento 

está sendo influenciado pela tecnologia. Há uma 

crise de atenção, por exemplo. Concentrar-se e 

se dedicar por um longo tempo é uma questão 

muito importante. Somos cada vez menos 
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capazes de fazer isso da forma correta — disse o 

pensador. — Isso se aplica aos jovens, em 

grande parte. Os professores reclamam porque 

eles não conseguem lidar com isso. Até mesmo 

um artigo que você peça para a próxima aula eles 

não conseguem ler. Buscam citações, passagens, 

pedaços. 

Como o próprio Bauman mencionou, a 

modernidade líquida — definida nos resultados 

do Google como a época em que vivemos, 

caracterizada por “volatilidade”, “incerteza” e 

“insegurança” — norteou as obras do filósofo; 

ele escreveu cerca de 30 livros apenas em torno 

dessa maneira de enxergar a contemporaneidade. 

— Não há como contestar que a internet 

nos trouxe grandes vantagens. A facilidade de 

acesso à informação, a facilidade com que 

podemos ignorar as distâncias... Lembro-me de 

que, quando era jovem, passava muito tempo na 

biblioteca tentando ler cem livros para encontrar 

um pedacinho de informação de que precisava. 

Agora, basta pedir para o Google. Em décimos 

de segundo ele dá milhares de respostas. Um 

problema foi eliminado: nós não precisamos 

passar horas na biblioteca. Mas há um novo 

problema. Como vou compreender essas 

milhares de respostas? — questionou Bauman, 

logo recorrendo à Grécia Antiga para continuar. 

— Só agora, idoso, consegui entender Sócrates: 

“Só sei que nada sei”. 

Há ainda, na visão de Bauman, outras 

crises que chegam com a internet e precisam ser 

superadas. O filósofo defende que vivemos com 

cada vez menos paciência, pela quantidade de 

informação que recebemos ao mesmo tempo. E, 

quando não temos isso, o resultado é a irritação. 

— Se demoramos mais de um minuto para 

acessar a internet quando ligamos o computador, 

ficamos furiosos. Um minuto só! Nosso limiar 

de paciência diminuiu. As informações mais 

bem-sucedidas, que têm mais probabilidade de 

serem consumidas, são apenas pedaços — diz o 

polonês. — Outra coisa é a persistência. 

Conseguir algo contém em si um número de 

fracassos que faz com que você perca tempo e 

tenha que recomeçar do zero. E isso é muito 

complicado. Não é fácil manter essa persistência 

nesse ambiente com tanto ruído e tantas 

informações que fluem ao mesmo tempo de 

todos os lados. 

Todo esse novo cenário, explicou o 

pensador à plateia de educadores, desafia e 

transforma a posição secular do docente. Para 

Bauman, “não há como voltar à situação em que 

o professor é o único conhecedor, a única fonte, 

o único guia”. E dá caminhos: 

— Não há como conceber a sociedade do 

futuro sem tecnologia. Então, se não pode vencê-

la, una-se a ela. Tente contrabalancear o impacto 

negativo, como a crise da atenção, da 

persistência e de paciência. É preciso ter 

determinadas qualidades se você deseja construir 

conhecimento e não só agregá-lo: paciência, 

atenção e a habilidade de ocupar esse local 

estável, sólido, no mundo que está em constante 

movimento. É preciso trabalhar a capacidade de 

se manter focado. 

[...] 

 
ALFANO, Bruno. Há uma crise de atenção. O Globo. Rio 

de Janeiro, 12 set. 2015. Educação. (Adaptado) 

 

QUESTÃO 7) Nesse texto 3, embora discuta o 

uso da tecnologia tal como é feito nos textos 1 e 

2, o enfoque dado é diferente. Bauman afirma, 

no segundo parágrafo, que “há uma crise de 

atenção”. Com base nas colocações que 

apresenta no decorrer do texto, só não se pode 

considerar que o filósofo relacione essa crise 

 

A) à dificuldade que os estudantes têm de se 

concentrar e se dedicar por um longo tempo. 

B) à falta de leitura por parte dos professores. 

C) à má utilização dos recursos tecnológicos. 

D) à incerteza e à insegurança que permeiam a 

época em que vivemos. 

E) à acumulação de informação fragmentada. 

 

QUESTÃO 8) Ao longo do texto 3, o autor 

utiliza uma série de termos para se referir a 

Zygmunt Bauman de modo a evitar a constante 

repetição de um só vocábulo ou uma mesma 

expressão. Dentre os elementos abaixo listados, 

não se constitui como exemplo disso a palavra 

 

A) filósofo. 

B) sociólogo. 

C) polonês. 

D) pensador. 

E) professor. 
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QUESTÃO 9) Dentre os trechos abaixo, aquele 

que apresenta o sinônimo mais adequado entre 

colchetes para o termo destacado é 

 

A) “São, todos eles, ‘fragmentos de 

conhecimento [...].” [frações] 

B) “A educação é vítima da modernidade 

líquida, que é um conceito meu.” [atributo] 

C) “Não há como contestar que a internet nos 

trouxe grandes vantagens.” [destacar] 

D) “Há ainda, na visão de Bauman, outras crises 

que chegam com a internet e precisam ser 

superadas.” [certezas] 

E) “Nosso limiar de paciência diminuiu.” 

[espaço] 

 

Leia o texto 4 para responder à questão 10. 

 

Texto 4 

 

 

Disponível em: 

<http://gepoteriko.pbworks.com/w/page/78219062/CHAR

GES%20TECNOLOGIA>. Acesso em 5 set. 2015 

 

QUESTÃO 10) De caráter humorístico, o texto 

4 só não tece uma crítica 

 

A) ao mau uso da tecnologia. 

B) ao desinteresse dos discentes. 

C) à redução do número de alunos e professores. 

D) à mudança de paradigma na relação 

professor-aluno. 

E) à dependência da tecnologia. 

 

Matemática 

 

QUESTÃO 11) Numa escola com 450 alunos do 

ensino médio, foi constatado que 298 gostam de 

esportes coletivos (como futebol, vôlei, etc.), 

142 gostam de esportes individuais (como 

ciclismo, natação, etc.) e 55 gostam de esportes 

coletivos e individuais. Com essas informações, 

podemos dizer que o número de alunos que não 

gostam de praticar nenhuma das modalidades de 

esporte (coletivo e individual) é 

 

A) 10. 

B) 65. 

C) 152. 

D) 197. 

E) 385. 

 

QUESTÃO 12) A população de um 

determinado município cresceu a uma taxa de 

2% no ano de 2014. Considerando que sua 

população neste ano era de 20.000 habitantes e 

que essa taxa de crescimento permaneça 

constante, quantos anos, aproximadamente, serão 

necessários para essa população atingir os 

30.000 habitantes? 

(Dados: log 1,02 = 0,0086, log 2 = 0,30 e log 3 = 

0,48) 

 

A) 21 anos. 

B) 35 anos. 

C) 56 anos. 

D) 60 anos. 

E) 65 anos. 

 

QUESTÃO 13) Em relação aos zeros ou raízes 

da função f(x) = 3x2 – 5x + 2, é CORRETO 

afirmar que 

 

A) são dois números reais e de valores iguais. 

B) são dois números reais e de valores 

simétricos. 

C) são dois números reais, sendo um deles igual 

a zero. 

D) são dois números reais diferentes contidos no 

intervalo fechado [0,5; 1,0]. 

E) não pertencem ao conjunto dos números 

reais. 
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QUESTÃO 14) Uma determinada escola 

funciona somente no período da manhã com 5 

horários diários de aula das 7h às 11h30min. Um 

professor irá ministrar 18 aulas por semana nesta 

escola. Suas aulas serão distribuídas em 4 dias 

consecutivos, sendo que na sexta-feira ele não 

lecionará. Para esse professor, suas aulas podem 

ser alocadas em quaisquer dos cinco horários 

diários, ou seja, seu único pedido é que as 18 

aulas sejam dadas nos 4 dias solicitados. O 

número de diferentes distribuições possíveis 

dessas aulas para atender ao pedido do professor 

é 

 

A) 2. 

B) 4. 

C) 6. 

D) 8. 

E) 10. 

 

QUESTÃO 15) Em subidas com um grau de 

inclinação mais elevado, é comum os ciclistas 

usarem a menor coroa e a maior catraca para que 

o esforço exigido no deslocamento seja 

diminuído. Considere que, em uma dessas 

subidas, um ciclista esteja usando uma coroa 

com 24 dentes e uma catraca com 36 dentes. O 

número de pedaladas (correspondente ao número 

de voltas dadas pela coroa) que o ciclista deve 

dar para que a roda traseira (correspondente ao 

número de voltas da catraca) realize 60 voltas é 

 

A) 30. 

B) 60. 

C) 90. 

D) 120. 

E) 150. 

 

QUESTÃO 16) Considere uma lata de 

refrigerante como um cilindro de altura h, raio da 

base r e volume V. Das afirmativas a seguir, a 

única INCORRETA é: 

 

A) Se a altura h do cilindro for multiplicada por 

2, seu volume será o dobro de V. 

B) Se a altura h for dividida por 3, seu volume 

será 1/3 do volume V. 

C) Se o raio da base r for multiplicado por 2 e 

sua altura h for dividida por 4, seu volume não 

será alterado. 

D) Se o raio da base r for multiplicado por 2, seu 

volume será o dobro de V. 

E) Se o raio da base r for multiplicado por 3, seu 

volume será 9 vezes seu volume original V. 

 

QUESTÃO 17) Um dado comum, com seis 

faces, é lançado. Considerando que esse dado é 

não viciado, a probabilidade de ocorrer face 

maior ou igual a 5 é 

 

A) 1/6.  

B) 1/3. 

C) 1/2. 

D) 2/3. 

E) 5/6. 

 

QUESTÃO 18) Uma metalúrgica produz 

parafusos que, ao final do processo produtivo, 

passam por uma inspeção de qualidade. Nessa 

inspeção eles são classificados como 

defeituosos, recuperáveis ou perfeitos com 

probabilidade de 0,05; 0,15 e 0,8, 

respectivamente. De um lote produzido, foram 

sorteados dois parafusos com reposição. A 

probabilidade de pelo menos um ser perfeito é 

 

A) 0,80. 

B) 0,84. 

C) 0,88. 

D) 0,92. 

E) 0,96. 

 

QUESTÃO 19) A caixa d’água de uma 

biblioteca municipal, que tem capacidade de 

2,5m3 será substituída por caixas de fibra de 

vidro que são mais leves e de fácil manutenção. 

Ainda, em função da crise hídrica, pretende-se 

aumentar a capacidade de reserva de água da 

biblioteca em 20%. As novas caixas serão 

embutidas dentro do telhado da biblioteca, 

porém, como ele é baixo só poderão ser 

distribuídas caixas de 500 litros cada uma. O 

número de caixas d’água necessárias para 

atender a essa mudança será de 

 

A) 5. 

B) 6. 

C) 7. 

D) 8. 

E) 9. 
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QUESTÃO 20) Para estimar a população de 

uma determinada comunidade rural de um 

município de Minas Gerais, uma pesquisa foi 

realizada com uma amostra de 50 casas dessa 

comunidade. A variável de interesse foi o 

número de pessoas domiciliadas em cada uma 

das casas sorteadas para a amostra. Os resultados 

encontrados estão no gráfico de distribuição de 

frequências a seguir: 

 

 
 

 

Com as informações contidas neste gráfico pode-

se afirmar que o valor que corresponde à moda 

da variável de interesse é 
 

A) 2. 

B) 3. 

C) 4. 

D) 5. 

E) 6. 

 

 

Noções de Administração Pública 
 

 

QUESTÃO 21) Os servidores públicos são 

profissionais que possuem um vínculo de 

trabalho com órgãos e entidades do governo. 

Dentro do setor público, todas as atividades 

afetam a vida de um país. Por isso, é necessário 

que os servidores apliquem os valores éticos para 

que os cidadãos possam acreditar na eficiência 

dos serviços públicos. 

Considerando-se as informações acima, afirma-

se que: 

 

I - A moralidade da Administração Pública não 

se limita à distinção entre o bem e o mal, 

devendo ser acrescida da ideia de que o fim é 

sempre o bem comum. 

II - O trabalho desenvolvido pelo servidor 

público perante a comunidade deve ser 

entendido como acréscimo ao seu próprio bem-

estar, já que, como cidadão, integrante da 

sociedade, o êxito desse trabalho pode ser 

considerado como seu maior patrimônio. 

III - A função pública deve ser vista como 

exercício profissional e, portanto, não é 

considerada como função integrante na vida 

particular de cada servidor público. Assim os 

fatos e atos verificados na conduta do dia a dia 

em sua vida privada não poderão acrescer ou 

diminuir o seu bom conceito na vida funcional. 

IV - A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o 

tempo dedicados ao serviço público caracterizam 

o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa 

que paga seus tributos direta ou indiretamente 

significa causar-lhe dano moral. 

 

É CORRETO o que se afirma em 
 

A) I e II apenas. 

B) I, II e IV apenas. 

C) II e III apenas. 

D) II, III e IV apenas. 

E) Todas as alternativas. 
 
 

QUESTÃO 22) Durante todo o processo de 

licitação, o licitador e os licitantes devem pautar 

seus atos na conduta honesta e civilizada, 

interditando conluios para afastar disputantes, 

acordos para aumentos de preços, decisões 

desleais (SOUZA, 1997). 

 

A partir das informações acima e daquelas 

contidas na lei regulamentadora do processo 

licitatório, relacione os itens abaixo às lacunas 

que a eles se seguem e depois marque a opção 

que contenha a sequência CORRETA. 

 

1- Concorrência 

2- Leilão 

3- Tomada de preços 

4- Concurso 
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(    ) É uma modalidade de licitação entre 

interessados devidamente cadastrados ou que 

atenderam a todas as condições exigidas para 

cadastramento até o terceiro dia anterior à data 

do recebimento das propostas, observada a 

necessária qualificação. 

(   ) É uma modalidade de licitação entre 

quaisquer interessados que, na fase inicial de 

habilitação preliminar, comprovem possuir os 

requisitos mínimos de qualificação exigidos no 

edital para a execução de seu objeto. 

(    ) É uma modalidade de licitação entre 

quaisquer interessados em comprar bens móveis 

inservíveis para a Administração Pública, 

produtos legalmente apreendidos ou penhorados.  

(   ) É uma modalidade de licitação entre 

quaisquer interessados para escolha de trabalho 

técnico, científico ou artístico, mediante a 

instituição de prêmios ou remuneração aos 

vencedores, conforme critérios constantes no 

edital. 

 

A) 1-3-2-4 

B) 1-2-3-4 

C) 3-1-2-4 

D) 4-3-2-1 

E) 2-1-3-4 
 

QUESTÃO 23) A Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 estabelece, em seu 

artigo 22, a competência privativa da União para 

legislar sobre as normas gerais de licitação e 

contratação, para a administração pública direta 

e indireta (BRASIL, 1988). 

Com base nas normas do processo licitatório, 

marque a opção INCORRETA. 

 

A) A licitação destina-se a garantir a observância 

do princípio constitucional da isonomia e a 

selecionar a proposta mais vantajosa para a 

gestão pública, e será processada e julgada em 

estrita conformidade com os princípios da 

administração pública. 

B) A fase da habilitação representa a admissão, o 

aceite ou o deferimento do proponente como 

participante do processo, sendo por meio deste 

ato que o licitante adquire o direito de ter sua 

proposta comercial aberta. 

C) A qualificação econômico-financeira de um 

licitante exigida nos processos licitatórios nada 

mais é do que a demonstração de sua 

“idoneidade financeira”. 

D) O procedimento licitatório tem início com a 

abertura de um processo administrativo, que 

deverá conter a autorização para a realização do 

certame, a indicação resumida de seu objeto e do 

recurso orçamentário próprio para tal despesa. 

E) A Administração Pública não pode 

descumprir as normas e condições do edital ao 

qual se acha estritamente vinculada, por isso é 

vedado ao cidadão impugnar edital de licitação 

por irregularidade na aplicação da lei que 

regulamenta os processos licitatórios. 

 

QUESTÃO 24) Com relação à organização do 

Estado brasileiro, analise as alternativas a seguir 

e marque a INCORRETA. 

 

A) O Brasil adotou a Federação como forma de 

organização do Estado pela necessidade de 

preservar, ao mesmo tempo, a unidade nacional e 

as autonomias regionais. 

B) No que diz respeito à organização político-

administrativa do Estado brasileiro, a 

Constituição Federal de 1988 estabelece a 

possibilidade excepcional e taxativa de 

intervenção federal para a manutenção do 

equilíbrio federativo. 

C) A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a 

possibilidade objetiva de dissolução da federação 

por parte dos estados membros, Distrito Federal 

e municípios, ao dotá-los de capacidade de auto-

organização, autogoverno e autoadministração. 

D) O município foi consagrado pela Constituição 

Federal de 1988 como uma entidade federativa 

indispensável para a composição do sistema 

federativo nacional e sua auto-organização se dá 

através de sua Lei Orgânica Municipal e demais 

leis municipais. 

E) A Constituição Federal de 1988 autoriza que 

os estados membros criem suas respectivas 

Constituições Estaduais e demais leis, desde que 

observados os princípios constitucionais. 

 

QUESTÃO 25) As afirmativas a seguir, que 

dizem respeito ao orçamento público, possuem 

proposições que podem ser falsas ou verdadeiras. 

Analise cada uma delas e depois marque a 

resposta CORRETA. 
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I- O plano plurianual compreenderá: o 

orçamento fiscal dos Poderes, órgãos e demais 

entidades da administração direta e indireta; o 

orçamento de investimento das empresas; o 

orçamento da seguridade social. 

II- A lei de diretrizes orçamentárias estabelecerá, 

de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e 

metas da administração pública para as despesas 

de capital e outras delas decorrentes e para as 

relativas aos programas de duração continuada. 

III- A lei orçamentária anual compreenderá as 

metas e prioridades da Administração Pública, 

incluindo as despesas de capital para o exercício 

financeiro subsequente, disporá sobre as 

alterações na legislação tributária e estabelecerá 

a política de aplicação das agências financeiras 

oficiais de fomento. 

IV- A Constituição Federal prevê três 

planejamentos orçamentários que são: a lei 

orçamentária anual, o plano plurianual e a lei de 

diretrizes orçamentárias. 

 

A) Apenas duas afirmativas são verdadeiras. 

B) Apenas uma afirmativa é verdadeira. 

C) Apenas três afirmativas são verdadeiras. 

D) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

E) Todas as afirmativas são falsas. 

 

QUESTÃO 26) Os princípios orçamentários têm 

por objetivo estabelecer regras básicas para 

conferir racionalidade, eficiência e transparência 

para os processos de elaboração, execução e 

controle do Orçamento Público. Com relação a 

esses princípios, analise as afirmativas e marque 

a INCORRETA. 

 

A) O princípio da exclusividade impede que 

sejam introduzidos na lei orçamentária quaisquer 

dispositivos que tenham natureza diversa da 

receita e fixação da despesa pública. 

B) O princípio da universalidade determina que 

a Lei Orçamentária Anual de cada ente federado 

deverá obrigatoriamente conter todas as receitas 

e despesas de todos os poderes, órgãos, 

entidades, fundos e fundações instituídas e 

mantidas pelo poder público. 

C) O princípio do equilíbrio orçamentário 

estabelece que o montante da despesa autorizada 

em cada exercício financeiro não poderá ser 

superior ao total de receitas estimadas para o 

mesmo período. 

D) O princípio da publicidade diz que é 

necessário divulgar o orçamento público de 

forma ampla à sociedade; publicar relatórios 

sobre a execução orçamentária e a gestão fiscal, 

vetando a disponibilização de informações sobre 

a arrecadação da receita e a execução da despesa. 

E) O princípio da transparência delimita que o 

projeto de lei orçamentária deverá ser 

acompanhado de demonstrativo regionalizado do 

efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de 

isenções, anistias, remissões, subsídios e 

benefícios de natureza financeira, tributária e 

creditícia. 

 

QUESTÃO 27) As afirmativas a seguir possuem 

proposições que podem ser falsas ou verdadeiras 

no que diz respeito ao município enquanto 

entidade federativa. Analise cada uma delas e 

depois marque a resposta CORRETA. 

 

I- A autonomia municipal configura-se pela 

capacidade de auto-organização, por meio de sua 

Lei Orgânica e normatização própria; de 

autogoverno, mediante eleição de prefeito, vice-

prefeito e vereadores; e de autoadministração 

pelo exercício de suas competências 

administrativas, tributárias e legislativas 

conferidas pela Constituição Federal de 1988. 

II- A Constituição Federal de 1988 autoriza a 

organização de iniciativa popular para a 

propositura de projetos de lei de interesse 

específico do município, da cidade ou de bairros, 

por meio de manifestação de pelo menos cinco 

por cento do eleitorado. 

III- No que diz respeito às infrações político-

administrativas (crimes de responsabilidade 

próprios), a competência para julgamento é da 

Assembleia Legislativa Estadual, uma vez que se 

trata de responsabilidade política do chefe do 

Poder Executivo local. 

IV- A Lei Orgânica organizará os órgãos da 

Administração, disciplinando as competências 

legislativas do município, observadas suas 

peculiaridades locais bem como suas 

competências comuns e suplementares 

delimitadas no âmbito da Constituição Federal 

de 1988. 
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A) Apenas duas afirmativas são verdadeiras. 

B) Apenas uma afirmativa é verdadeira. 

C) Apenas três afirmativas são verdadeiras. 

D) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

E) Todas as afirmativas são falsas. 

 

QUESTÃO 28) As afirmativas a seguir possuem 

proposições que podem ser falsas ou verdadeiras 

no que diz respeito à organização do Estado e à 

estrutura dos poderes públicos. Analise cada uma 

delas e depois marque a resposta CORRETA. 

 

I- O Senado Federal é composto por três 

representantes dos Estados e Distrito Federal, 

eleitos pelo princípio majoritário, com mandatos 

de oito anos, para os quais cada Senador é eleito 

com dois suplentes. 

II- A principal função do Congresso Nacional é 

legislar, elaborar, discutir e aprovar projetos de 

leis, sujeitos à sanção ou ao veto do Presidente 

da República, em todas as matérias de 

competência legislativa da União. 

III- Município é a entidade federativa voltada 

para assuntos de interesse local, sendo admitido 

pela Constituição Federal de 1988 sua criação, 

incorporação, fusão e desmembramento.  

IV- No que diz respeito à repartição de 

competências materiais e legislativas, a 

Constituição Federal de 1988 optou por 

enumerar as atribuições da União e dos 

Municípios e reservar o restante, ou seja, as 

remanescentes, aos Estados. 

 

A) Apenas duas afirmativas são verdadeiras. 

B) Apenas uma afirmativa é verdadeira. 

C) Apenas três afirmativas são verdadeiras. 

D) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

E) Todas as afirmativas são falsas. 

 

QUESTÃO 29) As afirmativas a seguir possuem 

proposições que podem ser falsas ou verdadeiras. 

Analise cada uma delas e depois marque a 

resposta CORRETA. 

 

 

I- Pela análise do princípio da separação de 

Poderes, previsto pela Constituição Federal de 

1988, tem-se que o mesmo garante a 

independência absoluta entre os três Poderes: 

Legislativo, Executivo e Judiciário.  

II- A Constituição Federal de 1988 proíbe que os 

estados mantenham relação de aliança com 

representantes de cultos religiosos ou igrejas a 

não ser que seja em caso de interesse público.  

III- De acordo com os preceitos contidos na 

Constituição Federal de 1988, é possível dizer 

que nenhum governo, seja ele federal, estadual, 

municipal ou do Distrito Federal, é soberano já 

que todos sofrem limitações pelas normas 

constitucionais.  

IV- Os territórios não constituem entidades 

federativas por não serem dotados de autonomia 

política, por isso representam descentralizações 

administrativo-territoriais da União. 

 

A) Apenas duas afirmativas são verdadeiras. 

B) Apenas uma afirmativa é verdadeira. 

C) Apenas três afirmativas são verdadeiras. 

D) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

E) Todas as afirmativas são falsas. 

 

QUESTÃO 30) As afirmativas a seguir possuem 

proposições que podem ser falsas ou verdadeiras 

no que diz respeito ao orçamento público do 

Estado brasileiro. Analise cada uma delas e 

depois marque a resposta CORRETA. 

 

I- No que diz respeito ao seu aspecto econômico, 

o orçamento funciona como um instrumento de 

otimização dos recursos financeiros, 

compatibilizando as necessidades da 

coletividade com as receitas estimadas e 

efetivamente ingressadas nos cofres públicos. 

II- A fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial da 

União e das entidades da administração direta e 

indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 

economicidade, aplicação das subvenções e 

renúncia de receitas, será exercida pelo 

Congresso Nacional, mediante controle externo, 

e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 

III- Na perspectiva atual, o orçamento deixou de 

ser um mero documento de caráter contábil e 

administrativo para espelhar toda a vida 

econômica da Nação, constituindo-se em um 

importante instrumento dinâmico do Estado a 

orientar sua atuação sobre a economia. 

IV- O orçamento é conhecido como uma peça 

que contém a aprovação prévia da despesa e da 

receita para um período de tempo determinado. 
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A) Apenas duas afirmativas são verdadeiras. 

B) Apenas uma afirmativa é verdadeira. 

C) Apenas três afirmativas são verdadeiras. 

D) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

E) Todas as afirmativas são falsas. 

 

 

Conhecimentos Específicos 
 

 

QUESTÃO 31) De acordo com o Código de 

Ética e Disciplina para Arquitetos e Urbanistas, 

no item   4.º “Obrigações   para   com   a 

profissão”, o arquiteto e urbanista deve 

 

 

A) favorecer a integração social estimulando a 

participação dos cidadãos no debate 

arquitetônico e urbanístico e no processo 

decisório sobre a cidade, em tudo o que diz 

respeito ao ambiente, ao urbanismo e à 

edificação. 

B) considerar os colegas como seus pares, 

detentores dos mesmos  direitos  e  dignidade  

profissionais  e,  portanto,  tratá-los  com  

respeito enquanto pessoas e enquanto produtores 

de relevante atividade profissional. 

C) reconhecer e  respeitar  o  Conselho  de  

Arquitetura  e Urbanismo  (CAU)  como  órgão  

de  regulação  e  fiscalização  do  exercício  da  

Arquitetura  e Urbanismo,  e  colaborar  no  

aperfeiçoamento  do  desempenho  do  Conselho  

nas  atividades concernentes às suas funções e 

prerrogativas legais. 

D) exercer, nas  relações  com  seus  

contratantes,  suas atividades profissionais de 

maneira consciente, competente, imparcial e sem 

preconceitos, com habilidade, atenção e 

diligência, respeitando as leis, os contratos e as 

normas técnicas reconhecidas. 

E) defender o  direito  à  Arquitetura  e  

Urbanismo,  às políticas urbanas e ao 

desenvolvimento urbano, à promoção da justiça 

e inclusão social nas cidades,  à  solução  de  

conflitos  fundiários,  à  moradia,  à  mobilidade,  

à  paisagem,  ao ambiente sadio, à memória 

arquitetônica e urbanística e à identidade 

cultural. 

 

QUESTÃO 32) O Plano Diretor Municipal 

(PDM) e o Planejamento Estratégico Municipal 

(PEM) são instrumentos de importância para o 

desenvolvimento e expansão urbana das cidades. 

Sobre o Plano Diretor, podemos afirmar que 

 

A) aprovado por lei federal, é o instrumento 

básico da política de desenvolvimento e 

expansão urbana. 

B) é parte integrante do processo de 

planejamento municipal, devendo o plano 

plurianual, as diretrizes orçamentárias e o 

orçamento anual incorporar as diretrizes e as 

prioridades nele contidas. 

C) a lei que o institui não precisa ser revista. 

D) em seu processo de elaboração e na 

fiscalização de sua implementação, os Poderes 

Legislativo e Executivo municipais garantirão a 

promoção de audiências públicas e debates com 

a participação apenas dos representantes 

municipais. 

E) é obrigatório para cidades com mais de dez 

mil habitantes. 

 

QUESTÃO 33) A figura abaixo se reporta às 

dimensões do módulo de referência (MR) 

ocupada por uma pessoa utilizando cadeira de 

rodas, de acordo com a ABNT/NBR 9050:2004. 

Assim, para x e y temos as seguintes dimensões: 

 
Fonte: ABNT – NBR 9050:2004 

 

A) X= 1,00m e Y= 0,60m 

B) X= 1,10m e Y= 0,75m 

C) X= 0,90m e Y= 0,60m 

D) X= 1,00m e Y= 0,80m 

E) X= 1,20m e Y= 0,80m 

 

 

 

Y 

x 
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QUESTÃO 34) De acordo com INMETRO, os 

revestimentos cerâmicos são classificados   

segundo teste de resistência do esmalte ao 

desgaste por abrasão. Essa classificação é 

conhecida como Índice PEI, que indica os 

ambientes mais adequados para a aplicação dos 

revestimentos.  Marque a opção CORRETA. 
 

A) PEI 1: produto recomendado para ambientes 

residenciais onde se caminha geralmente com 

chinelos ou pés descalços. Exemplo: banheiros e 

dormitórios residenciais sem portas para o 

exterior. 

B) PEI 2: produto recomendado para ambientes 

comerciais onde se caminha geralmente com 

sapatos. Exemplo: todas as dependências 

residenciais, com exceção das cozinhas e 

entradas. 

C) PEI 3: produto recomendado para ambientes 

residenciais onde se caminha geralmente sem 

nenhuma quantidade de sujeira. 

D) PEI 4: produto recomendado para ambientes 

comerciais com baixo tráfego. Exemplo: 

restaurantes, churrascarias, lojas, bancos, 

entradas, caminhos referenciais, vendas e 

exposições abertas ao público e outras 

dependências. 

E) PEI 5: produto recomendado para ambientes 

comerciais com tráfego muito reduzido. 

Exemplo: restaurantes, churrascarias, 

lanchonetes, lojas, bancos, entradas, corredores, 

exposições abertas ao público, consultório, 

outras dependências. 

 

QUESTÃO 35) De acordo com os materiais 

presentes nas argamassas e concretos, podemos 

definir os aglomerantes como materiais ligantes, 

em geral pulverulentos, que servem para 

solidarizar os grãos de agregados inertes. Assim, 

a adição de aglomerante com outros materiais 

específicos pode gerar diferentes componentes 

construtivos, tais como: 

 

A) pasta = adição de agregado miúdo + água 

potável. 

B) argamassa armada  = adição de aglomerante 

aéreo + agregado graúdo + água destilada. 

C) argamassa = adição de aglomerante  

hidráulico + agregado miúdo + água potável. 

D) concreto = adição de aglomerante hidráulico 

+ agregado graúdo + água destilada. 

E) concreto armado = aglomerante aéreo + 

agregado miúdo + agregado graúdo + água 

destilada + argila. 

 

QUESTÃO 36) De acordo com a NBR 

6492:2015, que fixa as condições exigíveis para 

representação gráfica de projeto de arquitetura e 

para a boa compreensão dos projetos, temos que 

a planta de situação deve conter indicação 

 

A) dos níveis de piso. 

B) das áreas a serem edificadas. 

C) do sistema estrutural. 

D) das cotas verticais. 

E) dos cortes e das fachadas. 

 

QUESTÃO 37) Em projeto de edificação, há 

diversas etapas das atividades técnicas, de seus 

elementos, instalações e componentes. Dentre 

elas, podemos citar: 

 

I. Levantamento (LV): etapa destinada à coleta 

das informações de referência que representem 

as condições preexistentes, de interesse para 

instruir a elaboração do projeto. 

II. Programa de Necessidades (PN): etapa 

destinada à determinação das exigências de 

caráter prescritivo ou de desempenho da 

edificação. 

III. Componentes Construtivos (CC): etapa 

destinada à determinação e representação prévia 

dos atributos, funcionais, formais técnicos dos 

componentes das edificações bem como 

aplicação dos acabamentos. 

IV. Acabamento Final (AF): etapa destinada à 

execução do acabamento da edificação. 

 

Estão CORRETOS 

 

A) apenas os itens I e II. 

B) apenas os itens I e III. 

C) apenas os itens III e IV. 

D) apenas os itens II e III. 

E) todos os itens. 
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QUESTÃO 38) De acordo com Corbella, em 

busca de uma arquitetura sustentável, a 

iluminação natural proporciona inúmeras 

vantagens aos usuários das edificações e, sendo 

assim, algumas estratégias para conseguir uma 

boa iluminação natural devem ser definidas. 

Marque a alternativa que expressa uma ação 

correta em relação a isso. 

 

A) Apresentar conhecimento das propriedades 

sonoras do ambiente e do entorno. 

B) Apresentar padrão único para qualquer 

ambiente, da localização, da forma e das 

dimensões das aberturas. 

C) Apresentar estudo de geometria e cores das 

superfícies internas, de maneira a conseguir uma 

distribuição homogênea da luz no interior. 

D) Não apresentar, de maneira alguma, 

componentes fixos ou móveis que controlam a 

entrada de luz e a radiação direta. 

E) Apresentar projeto rígido com nível de 

iluminação natural no interior das edificações, 

independentemente da função do local. 

 

QUESTÃO 39) Na arquitetura paisagística, há 

diferentes possibilidades de se trabalhar com 

árvores, mas é preciso identificar as áreas 

disponíveis para o projeto. Geralmente os 

espaços livres que possibilitam o plantio 

resultam dos seguintes fatores: 

 

I. formato dos lotes, dimensões das glebas, taxa 

de ocupação máxima, recuo mínimo, índices 

máximos de aproveitamento, porcentagens de 

áreas permeáveis e de áreas ajardinadas. 

II. largura dos passeios, largura das ruas, dos 

canteiros centrais e dimensionamento das praças 

rotatórias. 

III. distribuição e frequência das praças, áreas 

verdes. 

IV. localização das áreas institucionais, áreas 

militares e áreas verdes nos condomínios. 

 

Estão CORRETOS: 

A) os fatores I e II apenas. 

B) os fatores II e III apenas. 

C) os fatores I e IV apenas. 

D) os fatores II e IV apenas. 

E) Todos os fatores listados. 
 

QUESTÃO 40) Em 1926, Le Corbusier e P. 

Jeanneret publicaram um documento intitulado 

“Os cinco pontos de uma nova arquitetura”. Esse 

texto provocou inúmeras discussões entre os 

modernistas e os tradicionalistas, defensores das 

antigas tipologias. Assim, de acordo com os 

cincos pontos descritos nesse documento, 

podemos afirmar que 

 

A) pilotis: definem a localização da edificação, 

na qual a casa fica no subsolo, abaixo do nível da 

via principal, para aproveitar melhor o espaço. 

B) tetos-jardins: são criados para facilitar as 

passagens entre os pavimentos. 

C) planta: deve ser livre, com definição rígida 

das paredes internas. 

D) janelas em fita: fixam as aberturas de acordo 

com a divisão interna do ambiente. 

E) fachada livre: compõe-se de frágeis 

membranas, de paredes isoladas ou de janelas. 

 

QUESTÃO 41) Kelvin Lynch define a cidade 

como uma organização mutável e polivalente, 

um espaço com muitas funções, erguido por 

muitas mãos num período de tempo 

relativamente rápido. Há, sobretudo, algumas 

funções fundamentais que as cidades devem 

expressar, entre elas podemos citar 

 

A) limites urbanos definitivos e permanentes. 

B) a circulação, usos principais do espaço 

urbano, pontos focais chaves. 

C) uma forma fixa e rígida com entrelaçamento 

definitivo e inadaptável. 

D) o desinteresse, a vontade pessoal, a ligação 

íntima, visível do morador das cidades. 

E) nulidade a paisagens do lugar. 

 

QUESTÃO 42) O conhecimento das 

propriedades térmicas dos materiais de 

construção e das leis básicas de transferência de 

calor permite prever qual será a resposta de um 

prédio às variações do clima externo.  Assim, 

uma análise prévia pode melhorar o conforto 

térmico dos usuários. Das alternativas abaixo, 

assinale aquela que NÃO proporciona esse 

conforto. 

 

A) As superfícies mais castigadas pelo sol, o teto 

ou as paredes do leste e as do oeste, se não forem 
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protegidas com elementos externos ou 

vegetação, deveriam conter uma camada de 

isolante térmico, além de materiais pesados. 

B) Se as variações diárias de temperatura 

(amplitude térmica diária = máxima-mínima, em 

média mensal) forem menores que 5°C, para 

paredes que não recebem sol, ou para divisórias 

internas, podem ser usados materiais leves. 

C) As paredes que separam ambientes habitados 

de setores não habitados e sem sol (garagens, por 

exemplo) podem ser feitos com materiais de 

baixa condução de calor para dissipar o calor 

interno. 

D) Retardar a propagação da onda de 

temperatura pelo corpo da parede para que não 

cause problemas na hora de sua chegada ao 

interior do edifício. 

E) Se a amplitude térmica diária, durante 

períodos longos, for frequentemente maior que 

10°C, seria conveniente utilizar materiais 

pesados para as paredes internas e externas. 

 

QUESTÃO 43) Para a boa organização de um 

canteiro de obras, são necessárias algumas 

considerações, sem as quais pode ficar 

comprometido o sucesso de instalação. São 

elementos que devem ser considerados na 

escolha da metodologia a ser adotada para a 

execução das obras, EXCETO: 

 

A) Tipo de obra: em função da peculiaridade da 

obra, são definidas as instalações do canteiro, 

bem como os tipos de equipamentos a serem 

utilizados. 

B) Área disponível para instalação do canteiro: 

para armazenamento e transporte dos materiais. 

C) Posição relativa do canteiro em relação à obra 

no terreno. 

D) Método executivo: esse item está diretamente 

relacionado ao planejamento e orçamento da 

obra. 

E) Conhecimento dos encargos trabalhistas 

aplicados à mão de obra. 

 

QUESTÃO 44) Fundações são elementos 

estruturais destinados a suportar toda a carga de 

pressão proveniente dos carregamentos de 

esforços oriundos do peso próprio dos elementos 

estruturais como um todo, acrescidos dos 

carregamentos provenientes do uso. Assinale a 

alternativa que faz parte do grupo de fundações 

superficiais. 

A) Estacas de concreto pré-fabricadas ou pré-

moldadas: pilares de concreto pré-fabricados, 

cravados do solo por meio de percussão. 

B) Tubulões a céu aberto: escavação de “poço”, 

por meios mecânicos. 

C) Radier: uma laje sobre o solo com finalidade 

de receber todos os pilares de uma obra ou 

carregamentos da edificação. 

D) Estaca moldada no local: tipo broca. 

E) Estaca Franki: é colocada posicionando um 

tubo-camisa no local e realizando um 

enchimento com o concreto quase seco na sua 

extremidade. 

 

QUESTÃO 45) O conhecimento dos 

instrumentais de informática para tratamento de 

informações e representação aplicada à 

arquitetura, ao urbanismo, ao paisagismo e ao 

planejamento urbano e regional é habilidade e 

competência aplicada ao curso de Arquitetura e 

Urbanismo. Assim, analise as afirmativas abaixo 

relacionadas aos comandos de desenho/edição no 

AutoCAD 2010. 

 

I. O comando de concordância de linhas, 

(Fillet) permite desenhar cantos arredondados a 

partir de uma medida de raio definida pelo 

usuário. No canto de paredes retas, poderemos 

usar este comando para aparar as arestas das 

linhas se definirmos o raio como 0 (zero). 

II. O comando de linhas paralelas (offset) 

permite criar linhas com propriedades idênticas 

às originais, na camada (layer) vigente ou na 

camada do objeto fonte. Este ajuste é feito na 

caixa de diálogo do gerenciador de camadas. 

III. O comando de aplicar propriedade 

(Matchprop) permite criar novas propriedades a 

um único objeto selecionado. 

IV. O comando de espelhar (Mirror) permite a 

criação de cópias múltiplas do objeto 

selecionado. 

 

Estão CORRETAS apenas as afirmativas: 

A) I e III. 

B) I e IV. 

C) I e II. 

D) II e III. 

E) II e IV. 
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Assinatura do candidato conforme identidade 

 

 

 

 

 
Confira o seu nome, o número da sua inscrição e os demais dados impressos neste CARTÃO DE 
RESPOSTAS e assine no local apropriado. 

Marque as respostas neste CARTÃO DE RESPOSTAS, no campo correspondente a cada questão. 

O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento que será utilizado para a correção de sua prova 
objetiva. Não amasse, não dobre nem rasure a seu CARTÃO DE RESPOSTAS. As marcações no 
CARTÃO DE RESPOSTAS só podem ser feitas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, 
fabricada em material transparente. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira (grafite) e/ou 
borracha. 

Em nenhuma hipótese haverá substituição deste CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de 
preenchimento do candidato. 

Não é permitida marca identificadora nesta parte do CARTÃO DE RESPOSTAS. 

 
 

 

Questão/resposta 

1 A B C D E 

2 A B C D E 

3 A B C D E 

4 A B C D E 

5 A B C D E 

6 A B C D E 

7 A B C D E 

8 A B C D E 

9 A B C D E 

10 A B C D E 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

 

 

Questão/resposta 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 

21 A B C D E 

22 A B C D E 

23 A B C D E 

24 A B C D E 
 

 

 

Questão/resposta 

25 A B C D E 

26 A B C D E 

27 A B C D E 

28 A B C D E 

29 A B C D E 

30 A B C D E 

31 A B C D E 

32 A B C D E 

33 A B C D E 

34 A B C D E 

35 A B C D E 

36 A B C D E 
 

 

 

Questão/resposta 

37 A B C D E 

38 A B C D E 

39 A B C D E 

40 A B C D E 

41 A B C D E 

42 A B C D E 

43 A B C D E 

44 A B C D E 

45 A B C D E 

  

  

  
 

 

 

  Inscrição: 

 

  Identidade: 

 

  Cargo: 

 

  Nome: 

 

 

 

 
 

 

 
  Local de Prova: 

 

 RESPOSTAS 

 

 
 

Instruções para o candidato 




