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CONHECIMENTOS GERAIS QUESTÕES de 01 a 30
Leia com atenção o texto a seguir para responder às questões de 01 a 20.
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A AMÉRICA LATINA DEPENDE DAS MULHERES
Sri Mulyani Indrawati *
As mulheres latino-americanas se tornaram um instrumento de mudança em seus
países. Mais de 70 milhões de mulheres ingressaram no mercado de trabalho nos últimos
anos. Dois terços do aumento na participação da mão de obra feminina, nas duas últimas
décadas, podem ser atribuídos a um nível educacional mais elevado e às mudanças na
formação familiar, como o casamento tardio e a menor fertilidade.
Educação e capacitação econômica estão intimamente ligadas. Ao apoiar a educação
de mulheres e meninas, a América Latina conseguiu reduzir a disparidade no ensino,
levando mais mulheres do que homens às escolas.
Os rendimentos das mulheres contribuíram para a redução de cerca de 30% da
pobreza extrema e da desigualdade na região entre 2000 e 2010. Elas desempenham um
papel fundamental na condução do crescimento necessário para acabar com a pobreza
extrema e na construção de sociedades resilientes.
Para que a América latina faça a transição de uma região de renda média para alta,
homens e mulheres precisam empurrar as fronteiras da igualdade de oportunidades. Mas,
para chegar lá, é preciso lidar com três questões principais.
Primeiro, as taxas de violência e gravidez na adolescência permanecem altas. Quase
uma em cada três mulheres da América Latina já sofreu algum tipo de violência
perpetrada pelo companheiro. Combater a violência doméstica é vital, tanto pelo dano
terrível que causa aos indivíduos quanto pelo impacto sobre famílias, comunidade,
economia. O Brasil perde 1,2% do seu PIB devido a perdas de produtividade ligadas à
violência de gênero. [...]
Em segundo lugar, a região encontra dificuldade de fortalecer a capacidade das
mulheres para assumir o controle de suas vidas; quer seja a menina boliviana que fala
quéchua e se esforça para concluir o ensino médio; a mãe moradora de uma favela nos
arredores de Lima que luta para ter acesso à assistência médica; ou uma trabalhadora do
Rio que tenta competir em condições de igualdade por empregos com maiores salários.
Mesmo possuindo níveis de formação mais elevados, as mulheres, no Brasil, Chile,
México, ou Peru, recebem salários inferiores aos dos homens, especialmente nas
profissões mais qualificadas.
Finalmente, bons modelos femininos de liderança podem fazer a diferença. A região
tem um número recorde de mulheres chefes de Estado e uma média de 26% de mulheres
em Parlamentos. [...]
Eu me lembro da primeira reunião com a minha equipe administrativa quando me
tornei Ministra das Finanças da Indonésia. Eu era a pessoa mais nova e a primeira mulher
a ocupar esse cargo. Todos na sala eram homens. Naquele momento, soube que deveria
me esforçar mais do que qualquer homem para provar que poderia ocupar o cargo. Tenho
certeza de que muitas mulheres na América Latina passaram por experiências
semelhantes.
Nenhum país pode alcançar seu potencial até que todos os seus habitantes sejam
capazes de fazer o mesmo. A América latina tem muito a compartilhar sobre suas
experiências e deve manter o foco para fechar as lacunas que ainda persistem. A região
dispõe dos homens e, certamente, das mulheres para realizar esse trabalho.

* SRI MULYANI INDRAWATI, doutora em Economia pela Universidade de Illinois, e
oficial-chefe de Operações do Banco Mundial.
INDRAWATI, Sri Mulyani. A América Latina depende das mulheres. Folha de São Paulo. São Paulo,
04 mar.2015. Opinião, p. A3.
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Questão 01 (Peso 2)
“As mulheres latino-americanas se tornaram um instrumento de mudança em seus países.” (linhas 1-2).
Constitui uma razão para esse fato:
A) O início da luta na defesa de seus direitos.
B) O aumento no rendimento obtido com o trabalho.
C) O aumento do nível educacional e do ingresso no mercado de trabalho.
D) A redução gradual da violência doméstica, tanto física como psicológica.
E) A redução das perdas de produtividade no país, em função do aumento do PIB.
Questão 02 (Peso 2)
A expressão “disparidade no ensino” (linha 7) refere-se a uma situação anterior, em que
A) havia poucas escolas públicas de pleno acesso.
B) mesmo os meninos não tinham nível educacional elevado.
C) mais meninas do que meninos tinham acesso à escolaridade formal.
D) as chances de acesso ao sistema educacional era menor para as mulheres.
E) a maioria dos meninos deixava a escola para ingressar no mercado de trabalho.
Questão 03 (Peso 2)
O texto destaca como importante um fenômeno ocorrido na primeira década do século atual. Tal fenômeno é
A) o aumento do salário médio das mulheres na América Latina.
B) o aumento das taxas de violência e de gravidez na adolescência.
C) a transição da América Latina de uma renda média para uma renda alta.
D) o acirramento nas condições adversas de competição entre homens e mulheres.
E) a redução da pobreza extrema com a contribuição dos rendimentos das mulheres.
Questão 04 (Peso 1)
Para que a América Latina supere sua atual situação de renda, uma das questões a serem enfrentadas é
A) aumentar significativamente o salário das mulheres.
B) combater a violência doméstica pelos prejuízos individuais e coletivos que ela gera.
C) promover as condições de todas as mulheres concluírem, pelo menos, o ensino médio.
D) aumentar o número de mulheres que ocupam cargos de chefia em países latino-americanos.
E) promover ações que impulsionem o aumento do PIB e o desenvolvimento econômico dessa região.
Questão 05 (Peso 2)
A expressão “capacidade das mulheres para assumir o controle de suas vidas” (linhas 22-23), no texto,
refere-se à conquista de
A) poder.
B) autonomia.
C) consciência política.
D) igualdade de direitos.
E) liberdade de expressão.
Questão 06 (Peso 2)
A situação atual da mulher, nas profissões qualificadas, apresenta a seguinte contradição:
A) recebe salário menor, mesmo com formação mais elevada.
B) possui uma formação inferior ao nível de salário que recebe.
C) tem restrições de acesso a cargos compatíveis com a sua formação.
D) exerce cargos de prestígio, mesmo sem ter o reconhecimento de tal situação.
E) não tem acesso a uma formação superior, embora exerça cargos desse nível.
Questão 07 (Peso 3)
Constitui uma consideração conclusiva do texto:
A) É necessário um compartilhamento de experiências entre os países pobres da América Latina, para que
ela possa alcançar seu potencial de desenvolvimento, com a participação de homens e mulheres.
B) Para alcançar seu potencial de bem estar econômico e social, a América Latina deverá identificar com
clareza as lacunas que existem quanto à situação de homens e mulheres no mercado de trabalho.
C) Para que todos os países da América latina possam alcançar um nível desejável de desenvolvimento
econômico, é necessário que homens e mulheres recebam igual atenção das políticas públicas.
D) Somente com a participação das mulheres a América Latina poderá superar seus problemas de
crescimento econômico e bem estar social, alcançando um patamar superior ao apresentado
atualmente.
E) O desenvolvimento pleno da América latina só será alcançado quando o foco de suas ações políticas se
voltar para a emancipação das mulheres e seu pleno acesso a postos importantes no mercado de
trabalho.
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Questão 08 (Peso 1)
São palavras acentuadas pela mesma razão:
A) “últimos” e “nível”.
B) “média” e “doméstica”.
C) “países” e “atribuídos”.
D) “necessário” e “América”.
E) “décadas” e “contribuíram”.
Questão 09 (Peso 1)
“Dois terços do aumento na participação da mão de obra feminina, nas duas últimas décadas, podem ser
atribuídos a um nível educacional mais elevado...” (linhas 3 e 4)
No trecho acima, as vírgulas foram usadas para marcar
A) a presença de um aposto.
B) a existência de uma conjunção.
C) a intercalação de adjunto adverbial.
D) a inserção de expressão explicativa.
E) a enumeração de elementos coordenados.
Questão 10 (peso 2)
A expressão “podem ser atribuídos” (linha 4) estabelece uma relação de concordância com
A) “70 milhões de mulheres” (linha 2).
B) “Dois terços do aumento...” (linha 3).
C) “duas últimas décadas” (linhas 3-4).
D) “mudanças na formação familiar” (linhas 4-5).
E) “o casamento tardio e a menor fertilidade” (linha 5).
Questão 11 (Peso 2)
Há um caso de regência nominal em
A) “contribuíram para a redução” (linha 9).
B) “desempenham um papel” (linhas 10-11).
C) “condução do crescimento” (linha 11).
D) “acabar com a pobreza” (linha 11).
E) “faça a transição” (linha 13).
Questão 12 (Peso 3)
A expressão “sociedades resilientes” (linha 12) refere-se a sociedades que
A) possuem capacidade de se recuperar facilmente e se adaptar a mudanças.
B) resistem a aceitar as mudanças naturais decorrentes da evolução dos tempos.
C) são mais intolerantes com as desigualdades, mas aceitam passivamente as injustiças sociais.
D) vivenciaram um longo processo histórico de dependência de nações colonizadoras europeias.
E) não encontraram ainda condições de superação da pobreza extrema consolidada em muitos séculos de
atraso econômico.
Questão 13 (Peso 2)
A expressão “empurrar as fronteiras da igualdade de oportunidades” (linha 14) sugere
A) redução.
B) negação.
C) equilíbrio.
D) ampliação.
E) manutenção.
Questão 14 (Peso 2)
“Mesmo possuindo níveis de formação mais elevados...” (linha 27)
O trecho acima equivale a:
A) Ao possuírem níveis de formação mais elevados...
B) Caso possuíssem níveis de formação mais elevados...
C) Quando possuíam níveis de formação mais elevados...
D) Apesar de possuírem níveis de formação mais elevados...
E) Ao mesmo tempo em que possuíam níveis de formação mais elevados...
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Questão 15 (Peso 1)
“Mesmo possuindo níveis de formação mais elevados, as mulheres no Brasil, Chile, México, ou Peru
recebem salários inferiores aos dos homens...” (linhas 28-29)
Há uma relação de concordância nominal estabelecida entre a palavra destacada no trecho acima e
A) “de formação”.
B) “elevados”.
C) “mulheres”.
D) “inferiores”.
E) “dos homens”.
Questão 16 (Peso 1)
“Eu me lembro da primeira reunião...” (linha 33).
A frase acima, no plural, teria o seguinte início:
A) Eles se lembram.
B) Vós vos lembrais.
C) Vocês se lembram.
D) Eles se lembrariam.
E) Nós nos lembramos.
Questão 17 (Peso 3)
Considere as expressões: “Primeiro” (linha 16), “Em segundo lugar” (linha 22) e “Finalmente” (linha 30).
Essas expressões criam vínculos coesivos entre os parágrafos que elas introduzem e a expressão
A) “30% da pobreza extrema” (linhas 9-10).
B) “construção de sociedades resilientes” (linha 12).
C) “transição” (linha 13).
D) “empurrar as fronteiras” (linha 14).
E) “três questões principais” (linha 15).
Questão 18 (Peso 3)
Releia o seguinte trecho:
“Naquele momento, soube que deveria me esforçar mais do que qualquer homem para provar que poderia
ocupar o cargo.” (linhas 35-36)
Esse período está reestruturado corretamente, mantendo-se o sentido original em:
A) Soube, naquele momento, que poderia me esforçar mais do que qualquer homem, para poder ocupar o
cargo.
B) Para ocupar o cargo, naquele momento, deveria provar que poderia me esforçar mais do que qualquer
homem.
C) Para provar que poderia me esforçar mais do que qualquer homem, naquele momento, soube que
poderia ocupar o cargo.
D) Para provar que poderia ocupar o cargo, soube, naquele momento, que deveria me esforçar mais do que
qualquer homem.
E) Soube, naquele momento, que poderia ocupar o cargo se provasse que poderia me esforçar mais do que
qualquer homem.
Questão 19 (Peso 3)
A autora quebra a impessoalidade do texto para relatar uma experiência pessoal no
A) primeiro parágrafo.
B) terceiro parágrafo.
C) quinto parágrafo.
D) sétimo parágrafo.
E) nono parágrafo.
Questão 20 (Peso 2)
As palavras “trabalhadora” (linha 25) e “trabalho” (linha 43) são
A) cognatas.
B) sinônimas.
C) antônimas.
D) parônimas.
E) homônimas.
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Questão 21 (Peso 2)
A preservação dos mananciais de água é um dos desafios da atualidade. Nesse contexto, as ações
governamentais, no Município de Amargosa (Bahia), devem incluir medidas relacionadas ao principal rio
que corta seu território, que é o Rio
A)
B)
C)
D)
E)

Amargosa.
Amazonas.
Jequitinhonha.
Jiquiriçá-Mirim.
São Francisco.

Questão 22 (Peso 2)
Em 1798, o economista inglês Thomas Malthus teria previsto que, com o acelerado crescimento
populacional, iria faltar comida para a humanidade. Contudo, hoje, má distribuição à parte, há mais
alimentos do que a população mundial pode comer. Isso se deveu, em grande parte, a avanços
tecnológicos que garantiram o aumento da produção de alimentos no mundo. Dentre esses avanços, está a
técnica que consiste em “plantar” vegetais em uma solução nutritiva de água e sais minerais, num ambiente
controlado, que é denominada de
A)
B)
C)
D)
E)

apicultura.
hidroponia.
piscicultura.
nutrigenômica.
nanotecnologia.

Questão 23 (Peso 2)
Tendo como critério a taxa de homicídios por cada 100 (cem) mil habitantes, dados estatísticos de uma
organização mexicana, denominada “Conselho Cidadão para a Segurança Pública e Justiça Penal”, do ano
de 2013, apontaram as dez cidades com mais mortes por armas de fogo no mundo. Assim, é correto dizer
que todas essas dez cidades estão situadas na:
A)
B)
C)
D)
E)

África, das quais três no Egito.
Europa, das quais três na Espanha.
Oceania, das quais três na Austrália.
Ásia, das quais três no Oriente Médio.
América Latina, das quais três no Brasil.

Questão 24 (Peso 2)
Em 09 de março de 2015, foi sancionada a Lei Federal nº 13.104/15, que alterou o Código Penal para
prever o chamado “feminicídio”, como uma nova modalidade de homicídio qualificado, incluindo-o, também,
no rol dos denominados “crimes hediondos”. O “feminicídio” é caracterizado quando a mulher é assassinada
justamente pelo fato de ser mulher. Essa nova lei tem, portanto, o papel de evidenciar a existência de
homicídios de mulheres por questões de:
A)
B)
C)
D)
E)

raça.
etnia.
gênero.
crença religiosa.
convicção partidária.

Questão 25 (Peso 2)
A cidade de Amargosa (Bahia) possui belas praças arborizadas, razão pela qual é popularmente conhecida
como
A)
B)
C)
D)
E)

Boa Terra.
Cidade Luz.
Cidade Jardim.
Cidade Eterna.
Cidade Maravilhosa.
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Questão 26 (Peso 3)
Sobre a atual realidade econômica brasileira, especialmente no tocante ao comércio exterior, analise as
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

O país que mais importa produtos brasileiros é a China.
O Brasil é o maior exportador mundial de suco de laranja.
O minério de ferro é nosso produto de exportação mais rentável.
As exportações brasileiras ocorrem apenas para os países do Mercosul.
O cinema brasileiro produz filmes para consumo exclusivamente doméstico, não havendo registro de
exibição noutros países.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VFVFV
VVVFF
VFFVF
FVFVF
FFVFV

Questão 27 (Peso 3)
No primeiro semestre de 2013, uma série de manifestações populares ocorreu nas ruas de várias cidades
brasileiras, inclusive naquelas que sediaram o torneio internacional de futebol denominado Copa das
Confederações, tendo repercutido amplamente nos meios de comunicação de massa. Sobre as
manifestações populares, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.
( )
( )
( )
( )
( )

Transcorreram em perfeita harmonia, já que não houve registro de atos de violência.
Inicialmente, tiveram, como foco de reivindicação, a redução das tarifas do transporte coletivo.
Proporcionaram um debate sobre a situação política do país e estimularam a participação política de
um número maior de pessoas.
Foram antecedidas, no início da década de 1980, pelas manifestações da campanha pelas “Diretas
Já!”, cujo objetivo era possibilitar a eleição direta para Presidente da República.
Os jovens que delas participaram, conhecidos como “caras pintadas”, por pintarem em seus rostos
pequenas faixas com as cores da bandeira do Brasil, pediam o impeachment do Presidente da
Confederação Brasileira de Futebol.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VFVFV
VFFVV
VVFVF
FVVVF
FFVFV

Questão 28 (Peso 3)
O esporte possui relevante papel na política internacional. Nos últimos anos, o Brasil tem se notabilizado por
conseguir atrair eventos de grande porte, a exemplo da Copa do Mundo de Futebol, realizada em 2014. Isso
destaca nosso país no cenário global. Em um futuro próximo, novas competições de realce também
ocorrerão em solo brasileiro. Considerando esse cenário, analise as assertivas e identifique com V as
verdadeiras e com F as falsas.
(
(
(
(

)
)
)
)

Em 2016, tendo como cidade-sede Rio de Janeiro (RJ), serão disputados os Jogos Paraolímpicos.
Acontecerão, em 2016, tendo como cidade-sede Rio Grande (RS), os Jogos Olímpicos de Inverno.
Acontecerão, em 2016, tendo como cidade-sede Rio de Janeiro (RJ), os Jogos Olímpicos de Verão.
Em 2018, tendo como cidade-sede Rio Grande (RS), serão disputados os Jogos Olímpicos de Inverno.

A alternativa que contém sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VVFF
VFVF
VFFV
FVFF
FFVV
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Questão 29 (Peso 3)
A atual realidade econômica brasileira, com a retomada da inflação e um quadro de recessão, tem
preocupado os analistas. Nesse contexto, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F
as falsas.
( )
( )
( )
( )
( )

Popularmente, a palavra inflação provoca aumento de preços.
O aumento do preço dos combustíveis contribui para a redução da inflação.
A estimativa de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil, em 2015, é maior que a da
China.
A retração geral na atividade econômica, por um certo período de tempo, é denominada de recessão.
A elevação da taxa de juros é um instrumento utilizado pelo governo, no âmbito da política monetária,
para tentar conter a alta inflacionária.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VFVFV
VFFVV
VVFVF
FVFVF
FFVFV

Questão 30 (Peso 3)
A lei que desvincula o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar da Bahia foi recentemente sancionada. Assim,
o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia passará a integrar a estrutura da Secretaria da Segurança Pública
da Bahia (SSP-BA). Sobre as outras organizações que integram a estrutura da SSP-BA, analise as
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Polícia Civil da Bahia.
Polícia Militar da Bahia.
Polícia Ferroviária Federal.
Polícia Rodoviária Federal.
Guarda Municipal de Amargosa (Bahia).

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VFVFV
VVFFF
VFVVF
FVFFV
FVVVF
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS QUESTÕES de 31 a 40
Questão 31 (Peso 2)
Com base nos conhecimentos sobre instalações prediais, é correto afirmar que
A) o símbolo
representa tomada de luz alta (2.000mm do piso acabado).
B) o ramal predial é a tubulação destinada a escoar o eventual excesso de água de reservatórios onde foi
superado o nível de transbordamento.
C) o reservatório deve ser um recipiente estanque, que possua tampa ou porta de acesso transparente,
firmemente presa na sua posição, com vedação que impeça a entrada de líquidos, poeiras, insetos e
outros animais no seu interior.
D) a caixa coletora é destinada a reter, na sua parte superior, as gorduras, graxas e óleos contidos no
esgoto, formando camadas que devem ser removidas periodicamente, evitando que esses componentes
escoem livremente pela rede, obstruindo-a.
E) os tubos de queda devem, sempre que possível, ser instalados em um único alinhamento. Quando
necessário, os desvios devem ser feitos com peças formando ângulos centrais iguais ou inferiores a 90º,
de preferência com curvas de raio longo ou duas curvas de 45º.
Questão 32 (Peso 3)
Com relação à representação gráfica dos materiais mais utilizados na construção civil, as figuras _________
apresentam as convecções utilizadas para representar uma mistura homogênea de cimento, agregados
miúdos e graúdos, com ou sem incorporação de componentes minoritários (aditivos químicos e adições)
que desenvolve suas propriedades pelo endurecimento da pasta de cimento.
Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

A alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima é
A) 1 e 3.
B) 1 e 4.
C) 2 e 4.
D) 2 e 5.
E) 3 e 5.
Questão 33 (Peso 3)
A prevenção é o conjunto de medidas que visam a evitar que os sinistros surjam; mas, não havendo essa
possibilidade, que sejam mantidos sob controle, evitando-se a propagação e facilitando o combate.
Com base nos conhecimentos sobre prevenção contra incêndios, é correto afirmar que
A) as escadas, rampas e descargas são dimensionadas em função do total da população da edificação.
B) no dimensionamento da descarga, devem ser consideradas somente as saídas horizontais que para ela
convergirem.
C) em todo ponto de luz deve ser utilizado um anteparo translúcido, de forma a evitar o ofuscamento nas
pessoas durante seu deslocamento.
D) as escadas, quando não enclausuradas, além da incombustibilidade, devem oferecer, nos elementos
estruturais, resistência ao fogo de, no mínimo, 20min.
E) as portas das rotas de saída e aquelas das salas com capacidade acima de 50 pessoas e em
comunicação com os acessos e descargas devem abrir no sentido do trânsito de saída.
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Questão 34 (Peso 3)
Sobre poços artesianos, fossas sépticas e captação de águas pluviais, analise as assertivas e identifique
com V as verdadeiras e com F as falsas:
( ) O esgoto afluente é matéria graxa e sólidos em mistura com gases que flutuam no líquido em
tratamento.
( ) A água da chuva reservada deve ser protegida contra a incidência direta da luz solar e do calor,
bem como de animais que possam adentrar o reservatório através da tubulação de extravasão.
( ) O sistema de poço deve assegurar vazão contínua e constante sem prejuízo da qualidade da
água; durante a sua vida útil, deve ser controlado e monitorizado como parcela do recurso hídrico
regional, através de poço piezométrico.
( ) O volume não aproveitável da água da chuva deve ser lançado na rede de galerias de águas
pluviais, na via pública, ou ser infiltrado total ou parcialmente, desde que não haja perigo de
contaminação do lençol freático, a critério da autoridade local competente.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A) V F V F
B) V F F V
C) V V F F
D) F V V V
E) F V F V
Questão 35 (Peso 2)
Com base nos conhecimentos sobre sinalização horizontal e observando a Figura 6, analise as assertivas
sobre a sinalização tátil direcional e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.
Figura 6

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Ter largura entre 20 e 60 cm.
Ser instalada no sentido do deslocamento.
Ser cromodiferenciada em relação ao piso adjacente.
Ter textura com seção retangular, qualquer que seja o piso adjacente.
Quando o piso adjacente tiver textura, recomenda-se que a sinalização tátil direcional seja lisa.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VFVFV
VVVFV
VFFVF
FFVFF
FVFVV
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Questão 36 (Peso 2)
No universo da informática, sempre que os assuntos projeto civil, desenho técnico e design de interiores são
abordados, é inevitável que todos pensem no AutoCAD. A sigla CAD significa “Computer Aided Design”,
Desenho Assistido por Computador, que pode ser utilizado em desenhos técnicos em duas dimensões (2D)
ou três (3D).
Com base nos conhecimentos sobre AutoCAD, analise a figura 7.
Figura 7

Analisando a figura 7, observa-se que o comando da linha “prompt” indica
A)
B)
C)
D)
E)

desenhar um arco com 45º.
desenhar um círculo com uma (1) unidade desenho.
desenhar uma linha com uma (1) unidade de desenho a 45º.
desenhar uma linha com quarenta e cinco (45) unidades de desenho.
desenhar uma linha com uma (1) unidade de desenho menor do que 45º.

Questão 37 (Peso 2)
Arquitetura paisagista é a arte e técnica de promover o projeto, o planejamento, a gestão e a preservação
de espaços livres, urbanos ou não, de forma a processar micro e macropaisagens.
Sobre o Urbanismo paisagista, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas
( )
( )
( )
( )

Roberto Burle Marx, que nasceu em São Paulo em 1990, foi o paisagista de maior destaque no
Brasil.
No início do século XIX, houve uma forte reação frente aos horrores das cidades industriais, o que
deu origem às cidades-jardim.
O Plano Piloto de Brasília, no Distrito Federal, foi projetado por Oscar Niemeyer, que, aproveitando o
relevo da região, adequou-o ao projeto do lago Paranoá.
Todos os elementos paisagísticos que devem ser considerados ao se iniciar um projeto na área de
paisagismo são somente a vegetação, a terra e a inclinação do terreno.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VFVV
VVFF
VVVF
FVFV
FFVF

Questão 38 (Peso 2)
Com base nos conhecimentos sobre isolamento térmico, analise as assertivas e identifique com V as
verdadeiras e com F as falsas.
( ) Considera-se que um plástico tem retardo de chama quando não segue ardendo, uma vez eliminada
a fonte de ignição.
( ) A cortiça é o material isolante térmico de uso mais recente. Normalmente, é usada na forma de
aglomerados, formando painéis.
( ) Chama-se isolante térmico um material ou estrutura que dificulta a dissipação de calor, usado na
construção e caracterizado por sua alta resistência térmica.
( ) Há vários tipos de materiais sólidos que podem ser bons isolantes, e isso depende da utilidade
dada, da temperatura de trabalho, do local de instalação, entre outros.
( ) No isolamento de uma parede, é essencial identificar suas características, tais como as zonas de
maior perda de calor (janelas, portas, orientação da própria parede), presença de caixa de ar e
espessura.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VVFFV
VFVFV
VFVVV
FVFVF
FFVFV
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Questão 39 (Peso 3)
As primitivas sólidas são objetos básicos utilizados para criar a maioria dos modelos de formas geométricas
tridimensionais simples no Auto Cad 3D.
Sobre os modelos de formas geométricas apresentados no Auto Cad 3D, numere a segunda coluna de
acordo com a primeira.
(1)

( )

box

(2)

( )

cone

(3)

( )

wedge

(4)

( )

sphere

(5)

( )

cylinder

(6)

( )

torus

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

145362
231456
324615
463152
613524
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Questão 40 (Peso 3)
O Isolamento acústico tem o objetivo de impedir a passagem ou a saída dos sons entre distintos ambientes,
entre edificações e o ambiente.
Com base nos conhecimentos sobre isolamento acústico, é correto afirmar que
A) a combinação de materiais de diferentes densidades atrapalha o isolamento acústico.
B) o forro suspenso diminui consideravelmente o isolamento de um piso referente aos ruídos aéreos.
C) a quantidade de isolamento produzida independe das características construtivas das paredes e da
intensidade do som incidente.
D) a parede drywall é constituída por uma estrutura de perfis de aço galvanizado, na qual são parafusadas,
em ambos os lados, chapas de gesso para drywall.
E) os materiais refletores desgastam a onda sonora, retirando parte de sua energia de propagação e
transformando-a em calor; são materiais leves, de baixa densidade, fibrosos ou de poros bem abertos.
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