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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do 
cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova;
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número de 
inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferen-
tes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a 
resposta correta em relação ao enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da prova, 
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova 
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e 
assinado.

novembro

22 22 de novembro

das 15 às 18h

35 questões

3h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 
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Língua Portuguesa 5 questões

Viver em sociedade

A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade de se 
ajudarem umas às outras, a fim de que possam garantir a continuidade da vida e 
satisfazer seus interesses e desejos.

Sem vida em sociedade, as pessoas não conseguiriam sobreviver, pois o ser 
humano, durante muito tempo, necessita de outros para conseguir abrigo e ali-
mentação. E no mundo moderno, com a grande maioria das pessoas morando na 
cidade, com hábitos que tornam necessários muitos bens produzidos pela indús-
tria, não há quem não necessite dos outros muitas vezes por dia.

Mas as necessidades dos seres humanos não são apenas de ordem material, 
como os alimentos, a roupa, a moradia, os meios de transportes e os cuidados de 
saúde. Elas são também de ordem espiritual e psicológica. Toda pessoa humana 
necessita de afeto, precisa amar e sentir-se amada, quer sempre que alguém lhe 
dê atenção e que todos a respeitem. Além disso, todo ser humano tem suas cren-
ças, tem sua fé em alguma coisa, que é a base de suas esperanças.

Os seres humanos não vivem juntos, não vivem em sociedade, apenas porque 
escolheram esse modo de vida, mas porque a vida em sociedade é uma necessi-
dade da natureza humana. Assim, por exemplo, se dependesse apenas da vontade, 
seria possível uma pessoa muito rica isolar-se em algum lugar, onde tivesse armaze-
nado grande quantidade de alimentos. Mas essa pessoa estaria, em pouco tempo, 
sentindo falta de companhia, sofrendo a tristeza da solidão, precisando de alguém 
com quem falar e trocar ideias, necessitada de dar e receber afeto. E muito provavel-
mente ficaria louca se continuasse sozinha por muito tempo.

Mas, justamente porque vivendo em sociedade é que a pessoa humana pode 
satisfazer suas necessidades, é preciso que a sociedade seja organizada de tal 
modo que sirva, realmente, para esse fim. E não basta que a vida social permita 
apenas a satisfação de algumas necessidades da pessoa humana ou de todas as 
necessidades de apenas algumas pessoas. A sociedade organizada com justiça é 
aquela em que se procura fazer com que todas as pessoas possam satisfazer todas 
as suas necessidades, é aquela em que todos, desde o momento em que nascem, 
têm as mesmas oportunidades, aquela em que os benefícios e os encargos são 
repartidos igualmente entre todos.

Para que essa repartição se faça com justiça, é preciso que todos procurem 
conhecer seus direitos e exijam que eles sejam respeitados, como também devem 
conhecer e cumprir seus deveres e suas responsabilidades sociais.

Dalmo de Abreu Dallari. In: Viver em sociedade.

Conhecimentos Gerais (15 questões)
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3. Assinale a alternativa que apresenta pontuação 
correta para a seguinte frase.

“Ontem pela manhã eu que sou fã de esportes ao ar 
livre fui bem cedinho à praça para pedalar pois esse é 
um esporte de que me agrado muito e isso é vida em 
sociedade.”

a. ( ) Ontem, pela manhã eu, que sou fã de espor-
tes, ao ar livre, fui bem cedinho à praça, para 
pedalar pois esse é um esporte de que me 
agrado muito, e isso é vida em sociedade.

b. ( ) Ontem pela manhã, eu que, sou fã de espor-
tes ao ar livre, fui bem cedinho à praça, para 
pedalar pois esse é um esporte de que me 
agrado muito e isso é vida, em sociedade.

c. ( ) Ontem, pela manhã, eu, que sou fã de espor-
tes ao ar livre fui, bem cedinho, à praça, para 
pedalar pois esse é um esporte de que me 
agrado muito; e isso é vida em sociedade.

d. ( ) Ontem, pela manhã, eu que sou fã de espor-
tes ao ar livre, fui, bem cedinho à praça para 
pedalar, pois esse é um esporte, de que me 
agrado muito e, isso, é vida em sociedade.

e. ( X ) Ontem, pela manhã, eu, que sou fã de espor-
tes ao ar livre, fui, bem cedinho, à praça para 
pedalar, pois esse é um esporte de que me 
agrado muito e isso é vida em sociedade.

4. Assinale a alternativa correta sobre parônimos e 
seus significados.

a. ( X ) Infligir (aplicar uma pena);  
infringir (desobedecer)

b. ( ) Cede (lugar onde funciona um governo);  
sede (vontade de beber água)

c. ( ) Descrição (ser discreto); discrição (representar 
algo ou alguém por palavras)

d. ( ) Deferir (discordar); diferir (concordar)
e. ( ) Comprimento (saudação);  

cumprimento (extensão)

1. Assinale a alternativa que define corretamente a 
tese defendida pelo autor.

a. ( ) A justiça é dispensável na sociedade humana.
b. ( X ) As pessoas não conseguiriam sobreviver sem 

sociedade.
c. ( ) As pessoas podem melhorar a vida em socie-

dade mesmo sem se organizarem com justiça 
e equidade.

d. ( ) Todas as pessoas devem satisfazer suas neces-
sidades na sociedade humana.

e. ( ) Os seres humanos vivem juntos por consequ-
ência de suas escolhas.

2. Observe as frases retiradas do texto e assinale a 
alternativa em que a análise colocada entre parênte-
ses está correta.

a. ( ) Os seres humanos não vivem juntos. (Esta 
frase apresenta linguagem conotativa pelo 
seu forte poder emotivo)

b. ( ) Para que essa repartição se faça com justiça… 
(O termo sublinhado completa o sentido da 
palavra “repartição”, ou seja, “é preciso justiça 
na repartição de deveres e direitos”)

c. ( X ) A sociedade humana é um conjunto de pes-
soas ligadas pela necessidade. (Em uma aná-
lise sintática, no termo sublinhado, temos a 
presença de um predicado nominal)

d. ( ) E muito provavelmente ficaria louca se conti-
nuasse sozinha por muito tempo. (A palavra 
sublinhada é um adjunto adnominal, já que é 
um adjetivo e como tal, um termo acessório 
na oração)

e. ( ) E não basta que a vida social permita apenas 
a satisfação de algumas necessidades da pes-
soa humana. (Se o termo sublinhado fosse 
trocado por “convivências sociais”, os verbos 

“bastar e permitir” deveriam estar no plural 
também, por questão de concordância verbal 
adequada)
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7. Identifique abaixo as afirmativas que correspon-
dem à Antártida (Antártica).

1. Continente onde se registradam temperaturas 
muito baixas.

2. É o continente mais inóspito do planeta.
3. Possui muitas regiões que ainda não foram 

exploradas.
4. Quase todo o seu território é coberto pelo gelo.
5. Possui uma grande diversidade biológica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
e. ( X ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

8. Analise o texto abaixo:

Lentamente, a bandeira vermelha, negra, branca e 
verde começou a subir. As máquinas fotográficas 
captaram o momento: eram 13h16 desta quarta-feira 
(18h16 em Lisboa) e, pela primeira vez, o símbolo  
             estava a ser hasteado na 
sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, onde flutua 
agora, tal como as dos 193 membros e a do Vaticano, 
também ele “Estado observador não membro”.

Fonte: Público, Portugal. Versão digital. 30/9/2015. Disponível em:  
http://www.publico.pt/mundo/noticia/

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto.

a. ( ) da ISIS
b. ( ) do Qatar
c. ( X ) da Palestina
d. ( ) da China
e. ( ) da Síria

5. Suponha que você necessite escrever ao seu chefe 
sobre a convivência social em seu ambiente de traba-
lho e, para isso, vale-se de um memorando.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente 
uma possível frase de desfecho do texto e um fecho 
da referida correspondência.

a. ( ) Assim, contamos com vosso apoio. 
Respeitosamente.

b. ( ) Sem mais para o momento, contamos com 
seu apoio. Atenciosamente.

c. ( ) Seu apoio é importante para nosso pedido. 
Atenciosamente.

d. ( X ) Diante do contexto apresentado, contamos 
com seu apoio. Respeitosamente.

e. ( ) Vosso apoio é importante para nosso pedido. 
Respeitosamente.

Aspectos históricos,  
geográficos e culturais 5 questões

6. O relatório “Perspectivas da População Mundial: 
A Revisão de 2015”, publicado pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), traz dados extremamente preo-
cupantes sobre o crescimento da população.

Assinale a alternativa correta sobre o assunto.

a. ( X ) A população mundial deve ter grande cresci-
mento nas próximas décadas, prevendo-se que 
em 2100 seja superior a 11 bilhões de pessoas.

b. ( ) Embora o número de crianças tenha crescido 
nas últimas décadas, diminui sensivelmente o 
número de pessoas idosas.

c. ( ) Na maior parte dos países a população de 
idosos é quase o dobro da população em 
idade produtiva, inviabilizando os sistemas de 
saúde e previdência públicos.

d. ( ) É uma tendência, que se registra desde a 
década de 60 do século XX, o declínio da 
população mundial, provavelmente em razão 
das baixas taxas de fertilidade.

e. ( ) Até o final do século XXI, dois terços da popu-
lação mundial vai ser formada por “Latinos” 
e vai habitar o território que vai da Baixa 
Califórnia ao Golfo do México.
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Noções de Informática 5 questões

11. O MS Word 2007 em português permite localizar 
uma série de caracteres ou elementos especiais de um 
documento. Dentre esses, pode-se citar:

1. Espaço em branco
2. Caractere de seção
3. Caractere de tabulação
4. Caractere de paginação

Assinale a alternativa que indica todos os itens 
corretos.

a. ( ) São corretos apenas os itens 2 e 4.
b. ( X ) São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
c. ( ) São corretos apenas os itens 1, 2 e 4.
d. ( ) São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretos os itens 1, 2, 3 e 4.

12. A função ARRUMAR do MS Excel 2007 em portu-
guês tem a função de:

a. ( ) Ajustar a quantidade de casas decimais de um 
número ao padrão da planilha.

b. ( ) Ajustar o sinal de um número, colocando-o 
entre parênteses no caso de ser negativo.

c. ( ) Transformar em número inteiro um número 
real.

d. ( ) Realizar divisões sem saldo, arrumando o 
número dividendo para eliminar restos após a 
divisão.

e. ( X ) Remover os espaços de uma sequência de 
caracteres de texto, com exceção dos espaços 
simples entre palavras.

13. Qual o número máximo de colunas de texto que 
o MS Word 2010 em português pode trabalhar em 
uma página com orientação Retrato?

a. ( ) 2
b. ( ) 3
c. ( ) 5
d. ( X ) 11
e. ( ) 19

9. Na VI Cúpula, realizada em Fortaleza no mês de 
julho de 2014), foram assinados os acordos consti-
tutivos do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) e 
do Arranjo Contingente de Reservas (ACR) destinado 
a prover apoio mútuo aos membros em cenários de 
flutuações no balanço de pagamentos.

Assinale a alternativa que identifica o mecanismo 
inter-regional a que se referem as informações acima e 
os países que dele fazem parte.

a. ( ) IBAS: Índia, Brasil, Argentina e África do Sul.
b. ( X ) BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do 

Sul.
c. ( ) CPLP: Brasil, Portugal, Angola, Moçambique e 

Cabo Verde.
d. ( ) MERCOSUL: Brasil, Argentina, Paraguai, 

Uruguai e outros países da América do Sul.
e. ( ) UNASUL: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 

Equador, Guiana, Peru, Suriname, Uruguai e 
Venezuela.

10. Um conjunto de atividades que objetivam a 
orientação e prevenção ao câncer de próstata e saúde 
do homem, realizadas em Balneário Camboriú, fazem 
parte do mês mundial de conscientização sobre a 
importância da prevenção e do diagnóstico do câncer 
de próstata.

Esse mês é conhecido como:

a. ( ) Janeiro verão.
b. ( ) Fevereiro carnaval saúde.
c. ( ) Outubro Rosa.
d. ( X ) Novembro Azul.
e. ( ) Dezembro verão saudável.
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

14. Pode-se inserir um comentário sobre uma dada 
seleção em um documento do MS Word 2010 em 
português a partir da guia:

a. ( ) Exibição
b. ( ) Inserir
c. ( X ) Revisão
d. ( ) Referências
e. ( ) Página Inicial

15. Ao copiar um intervalo de células contíguas de 
um única coluna no MS Excel 2010 em português, 
deseja-se colar seu conteúdo em um intervalo de 
células de uma única linha.

Para tanto, deve-se selecionar a opção de Colar:

a. ( X ) Transpor
b. ( ) Sem bordas
c. ( ) Manter largura da coluna original
d. ( ) Valores e formatação original
e. ( ) Valores
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Conhecimentos Específicos (20 questões)

16. A propriedade urbana cumpre sua função social 
quando atende às exigências fundamentais de orde-
nação da cidade expressas no plano diretor, assegu-
rando o atendimento das necessidades dos cidadãos 
quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desen-
volvimento das atividades econômicas.

No processo de elaboração do plano diretor e na fisca-
lização de sua implementação, os Poderes Legislativo 
e Executivo municipais garantirão:

1. a promoção de audiências públicas e debates 
com a participação da população e de asso-
ciações representativas dos vários segmentos 
da comunidade.

2. a publicidade quanto aos documentos e infor-
mações produzidos.

3. o acesso de qualquer interessado aos docu-
mentos e informações produzidos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 1.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ( X ) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

17. Estudo executado de forma a contemplar os 
efeitos positivos e negativos do empreendimento ou 
atividade quanto à qualidade de vida da população 
residente na área e suas proximidades.

a. ( ) Plano diretor
b. ( ) Estudo orçamentário
c. ( ) Estudo de viabilidade econômica
d. ( X ) Estudo de impacto de vizinhança (EIV)
e. ( ) Estudo de impacto ambiental (EIA)

18. De acordo com o Estatuto das Cidades, Lei 
10257/01, o plano diretor é obrigatório para cidades:

1. Com mais de 30 mil habitantes.
2. Integrantes de regiões metropolitanas e aglo-

merações urbanas.
3. Integrantes de áreas de especial interesse 

turístico.
4. Inseridas na área de influência de empreendi-

mentos ou atividades com significativo impacto 
ambiental de caráter apenas municipal.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
c. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

19. Com relação ao projeto complementar das insta-
lações hidrossanitárias, é a tubulação que se origina 
no reservatório e da qual derivam as colunas de dis-
tribuição, quando o tipo de abastecimento é indireto. 
No caso de tipo de abastecimento direto, pode ser 
considerado como a tubulação diretamente ligada ao 
ramal predial ou diretamente ligada à fonte de abaste-
cimento particular.

Trata-se da definição de:

a. ( X ) Barrilete.
b. ( ) Duto.
c. ( ) Refrossifonagem.
d. ( ) Alimentador predial.
e. ( ) Dispositivo de prevenção ao refluxo.
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20. O software AutoCAD, no que se refere a softwares 
gráficos, tem um importante papel como ferramenta 
de apoio computacional aos arquitetos.

Existem vários comandos para desenhar linhas, que 
são utilizados em diferentes ocasiões. Os comandos se 
situam no Menu Draw. São eles:

1. POLYLINE – Constrói várias linhas em série 
formando uma só entidade. Esse estilo de 
linha pode fazer arcos, splines (linhas com 
cantos arredondados), criar espessuras, etc. O 
comando POLYLINE também pode ser “explo-
dido” e transformado em várias entidades.

2. SKETCH – Constrói linhas que parecem ser 
feitas à mão. São linhas formadas por peque-
nas outras linhas e tomam o formato com 
que percorremos o cursor de tela na área de 
trabalho. Esse comando pede um incremento, 
uma vez que cada vez menor, menores e mais 
realistas são seus traços.

3. RAY - Constrói linhas, propriamente ditas, 
clicando na área de trabalho ou dando uma 
dimensão via teclado. Esse comando pede 
um ponto inicial e um ponto final da linha. 
Pode-se fechar um “polígono de linhas” digi-
tando C (Close) na Linha de Comando. Pode-se 
também voltar (apagar) a última linha sem sair 
do comando através do comando UNDO utili-
zado dentro do comando LINE. Basta digitar U.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 3.
b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

21. O orçamentista, antes de iniciar a elaboração do 
orçamento de uma determinada obra, deve examinar 
cuidadosamente certas condições ou fatores, nem 
sempre expressos no projeto, que podem influenciar o 
custo da obra, podendo-se destacar:

1. Leitura minuciosa das condições do edital de 
licitação com todos os seus anexos, em que 
devem constar todos os elementos técnicos 
disponíveis, tais como especificações técnicas, 
cadernos de encargos, minuta de contrato, 
planilha de quantitativos e serviços, as taxas 
de Leis Sociais básicas, a composição do BDI.

2. O prazo da obra é um dos fatores que menos 
influencia tanto os custos diretos e indiretos 
da obra como também as despesas diretas, 
sendo componente principal do BDI.

3. Análise de todos os projetos que compõem o 
escopo do trabalho com todos os elementos 
técnicos disponíveis, especificações, cadernos 
de encargos, critérios de medições.

4. Conferência da existência ou não de omissões 
de serviços na planilha de custos e conferên-
cia cuidadosa de todos os quantitativos de 
cada serviço envolvido, a fim de evitar sur-
presas que possam vir a comprometer o valor 
final a ser contratado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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22. Documento que serve de instrumento teórico, 
ele não tem a função de legislar sobre o Patrimônio 
Histórico, mas fornecer embasamento filosófico 
para que os órgãos competentes possam legislar. 
Documentação imprescindível para profissionais, 
instituições e interessados da área de preservação 
patrimonial.

a. ( X ) Cartas patrimoniais
b. ( ) Zoneamento ambiental
c. ( ) Cartas de qualidade ambiental
d. ( ) Projeto de viabilidade histórica
e. ( ) Cadastro técnico multifilitário

23. As linhas do telhado são linhas que resultam do 
encontro de águas do telhado ou que indicam seus 
términos.

1 

2

3

Assinale a alternativa que indica corretamente as 
linhas do telhado numeradas na figura.

a. ( ) 1. rincão • 2. tesoura • 3. espigão
b. ( ) 1. rincão • 2. espigão • 3. cumeeira
c. ( X ) 1. rincão • 2. cumeeira • 3. espigão
d. ( ) 1. espigão • 2. cumeeira • 3. rincão
e. ( ) 1. terças • 2. cumeeira • 3. ripas

24. Toda atividade destinada a obter determinada 
utilidade de interesse para a Administração, tais como: 
demolição, conserto, instalação, montagem, opera-
ção, conservação, reparação, adaptação, manutenção, 
transporte, locação de bens, publicidade, seguro.

De acordo com a Lei 8666/93, essa atividade é definida 
como:

a. ( ) Obra.
b. ( X ) Serviço.
c. ( ) Compra.
d. ( ) Contrato.
e. ( ) Execução direta.

25. De acordo com a Lei 8666/93, quando se contrata 
um empreendimento em sua integralidade, compre-
endendo todas as etapas das obras, dos serviços e das 
instalações necessárias, sob inteira responsabilidade 
da contratada até a sua entrega ao contratante em 
condições de entrada em operação, atendidos os 
requisitos técnicos e legais para sua utilização em con-
dições de segurança estrutural e operacional e com as 
características adequadas às finalidades para que foi 
contratada, pode-se dizer que ocorreu:

a. ( ) Execução direta – tarefa.
b. ( ) Execução direta – empreitada integral.
c. ( ) Execução direta – empreitada por preço 

global.
d. ( ) Execução indireta – empreitada por preço 

global.
e. ( X ) Execução indireta – empreitada integral.
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26. Analise o texto abaixo:

De acordo com o Decreto no 5296/04, com relação aos 
estacionamentos externos ou internos das edifica-
ções de uso público ou de uso coletivo, ou naqueles 
localizados nas vias públicas, serão reservados, pelo 
menos,     do total de vagas para veículos que 
transportem pessoa portadora de deficiência física ou 
visual definidas neste Decreto, sendo assegurada(s), 
no mínimo,          , em locais próximos 
à entrada principal ou ao elevador, de fácil acesso à 
circulação de pedestres, com especificações técnicas 
de desenho e traçado conforme o estabelecido nas 
normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. ( ) 1% • 2 vagas
b. ( X ) 2% • 1 vaga
c. ( ) 8% • 1 vaga
d. ( ) 10% • 2 vagas
e. ( ) 10% • 1 vaga

27. O Código de Obras de Balneário Camboriú clas-
sifica Residência Unifamiliar R1 como edificações 
destinadas à habitação permanente, correspondendo 
a uma residência por lote, obedecendo às disposições 
da zona na qual se situa.

O uso na Zona Beiramar (ZB) da categoria R1 obede-
cerá às seguintes disposições:

a. ( ) taxa de ocupação: 40% da área do lote.
b. ( ) altura máxima: 4 pavimentos;  

taxa de ocupação: 50% da área do lote.
c. ( ) recuo mínimo de divisas laterais: um de 

 cinquenta centímetros e outro de um metro.
d. ( X ) recuo do alinhamento: mínimo de três metros; 

altura máxima: dois pavimentos.
e. ( ) recuo mínimo de divisas laterais: um de um 

metro e outro de dois metros.

28. Considerando a norma técnica de acessibilidade 
NBR9050:

1. Objetos tais como corrimãos e barras de 
apoio, entre outros, devem ter seção circular 
com diâmetro entre 3,0 cm e 4,5 cm e devem 
estar afastados no mínimo 4,0 cm da parede 
ou outro obstáculo.

2. Para a inclinação de rampas entre 6,25% e 
8,33% devem ser previstas áreas de descanso 
nos patamares, a cada 50 m de percurso.

3. Quando se tratar de escadas ou rampas com 
largura superior a 2,40 m é necessária a insta-
lação de corrimão intermediário.

4. Nas rotas acessíveis devem ser utilizados 
degraus e escadas fixas com espelhos 
vazados.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

29. De acordo com a NBR 5410 de instalações elétri-
cas de baixa tensão:

1. Em banheiros, os pontos de tomada devem 
estar a uma distância mínima de 60 cm do boxe.

2. Para qualquer comando de iluminação, os 
condutores fase e retorno são conectados no 
receptáculo das lâmpadas.

3. O quadro de distribuição deve ser localizado 
em ambiente de fácil acesso.

4. A norma vigente NBR 5410 estabelece crité-
rios para determinação de quantidade mínima 
de pontos de iluminação externa.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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30. Analise as afirmativas abaixo de acordo a NBR 
13532/1995 - Elaboração de projetos de edificações 
– Arquitetura, quanto à aceitação e rejeição das avalia-
ções técnicas.

1. A aceitação, pelo contratante, dos documen-
tos técnicos (desenhos e textos) produzidos 
em cada etapa da elaboração do projeto de 
arquitetura, dentro de prazo razoável estipu-
lado em contrato, é condição indispensável 
para que seja iniciada a elaboração dos refe-
rentes à etapa subsequente; se este prazo 
for ultrapassado, sem a devida manifestação 
do contratante, o autor do projeto pode se 
considerar autorizado ao prosseguimento ou 
à suspensão dos serviços, conforme estiver 
estabelecido no contrato pertinente.

2. As avaliações do contratante devem ser feitas 
em conformidade com as condições exigíveis 
estabelecidas previamente em contrato espe-
cífico, na legislação pertinente, nas normas 
técnicas brasileiras e nos documentos técni-
cos aceitos nas etapas anteriores ao projeto.

3. O contratante deve formalizar a aceitação 
dos documentos técnicos (desenhos e textos) 
correspondentes a cada etapa do projeto de 
arquitetura.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ( X ) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

31. Transmitância térmica pode ser definida como o 
fluxo de calor transmitido por unidade de área e por 
unidade de diferença de temperatura.

Assinale a alternativa que indica corretamente a uni-
dade de medida da transmitância térmica.

a. ( X ) W/m2.°C
b. ( ) kW/m
c. ( ) kJ/kg.k
d. ( ) m2/°C
e. ( ) m2.kW/°C.k

32. Com relação às exigências do Corpo de Bombeiro 
de Santa Catarina, o artigo 216 refere-se às escadas 
enclausuradas, à prova de fumaça.

Essas devem atender aos seguintes requisitos:

1. Iniciar no último pavimento útil e acabar no 
pavimento de descarga, mantendo continui-
dade de enclausuramento até a saída.

2. Ter suas caixas envolvidas por paredes resis-
tentes ao fogo por um período de 20 minutos.

3. Possuir antecâmara ventilada por dutos de 
ventilação e com dutos de entrada de ar.

4. As portas de acesso à antecâmara e à escada 
deverão ser do tipo corta-fogo.

5. Serão permitidos apenas degraus em leque.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.

33. De acordo com a NBR 6492:1994, que trata da 
representação de projetos de arquitetura, observe a 
definição a seguir:

“Texto que evidencia o atendimento às condi-
ções estabelecidas no programa de necessidades. 
Apresenta o partido arquitetônico adotado que é 
definido no estudo preliminar.”

A alternativa que identifica o termo técnico definido 
no trecho acima é:

a. ( ) Implantação.
b. ( ) Especificação.
c. ( ) Lista de materiais.
d. ( X ) Memorial justificativo.
e. ( ) Discriminação técnica.
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em Branco.
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34. De acordo com a Lei 8666/93, não poderá parti-
cipar, direta ou indiretamente, da licitação ou da exe-
cução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a 
ele necessários:

1. servidor ou dirigente de órgão ou entidade 
contratante ou responsável pela licitação.

2. empresa, isoladamente ou em consórcio, res-
ponsável pela elaboração do projeto básico 
ou executivo ou da qual o autor do projeto 
seja dirigente, gerente, acionista ou deten-
tor de mais de 5% do capital com direito a 
voto ou controlador, responsável técnico ou 
subcontratado.

3. o autor do projeto, básico ou executivo, pes-
soa física ou jurídica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ( X ) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

35. A NBR-5665 – Cálculo de Tráfego nos Elevadores – 
estabelece o dimensionamento de elevadores.

Assinale a alternativa correta em relação ao cálculo da 
população.

a. ( ) Hospitais = 5 pessoas por leito.
b. ( ) Hotéis = 4 pessoas por dormitório.
c. ( X ) Apartamentos = 2 pessoas por dormitório.
d. ( ) Escritórios de uma única entidade =  

2 pessoas por 7,00 m² de sala.
e. ( ) Restaurantes = 3 pessoas por 1,50 m² de salão 

de refeições.
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