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26/04/2015 
 

Caderno de Questões 
 

ARQUITETURA 
 

Preencha seus dados com letra de forma utilizando caneta esferográfica azul ou preta. 

Nome Completo:  

R.G.:  C.P.F.:  

Curso:     Tel: (        ) 

Assinatura:  

 
 

Preencha o quadrado que corresponde à resposta correta, conforme modelo:   
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
         

Questão  A  B  C  D 
         

01         
         

02         
         

03         
         

04         
         

05         
         

06         
         

07         
         

08         
         

09         
         

10         

 
 

     NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
         

Questão  A  B  C  D 
         

01         
         

02         
         

03         
         

04         
         

05         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ATUALIDADES 
         

Questão  A  B  C  D 
         

01         
         

02         
         

03         
         

04         
         

05         
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
         

Questão  A  B  C  D 
         

01         
         

02         
         

03         
         

04         
         

05         
         

06         
         

07         
         

08         
         

09         
         

10         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Na correção do Cartão Resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas ou que contiverem mais de uma 
alternativa marcada ou emenda ou rasura, ainda que legível. 

Boa Sorte! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto adaptado abaixo para responder às questões 
1 e 2. 

 
A era do Ego 

 
A historinha tem origem desconhecida, mas vale a 

pena contar. 

Um escritor, vaidoso como costumam ser alguns 

escritores, está conversando com um amigo. Fala sem 

parar sobre seu tema preferido: ele próprio. Fala, fala, até 

que de repente se dá conta de que aquilo não é justo: só 

falamos de mim, diz, vamos falar um pouco de você. E 

pergunta: 

– O que você acha da minha obra? 

O anônimo escritor não é um caso isolado. O 

pronome “eu” está cada vez mais presente em livros, em 

blogs, em artigos. Na ficção, o tradicional narrador 

onisciente, que falava na terceira pessoa, foi para o 

espaço. Uma tendência que, é bom ressaltar, não vem de 

hoje. Ela faz parte da História, com H maiúsculo. 

*** 

A modernidade vê o despertar do eu. A noção de 

indivíduo afirma-se cada vez mais e é reforçada por um 

sistema econômico que privilegia a iniciativa privada. 

Desse processo dá testemunho um objeto que então se 

torna muito popular: o espelho. Todo mundo quer ter 

espelho: todo mundo cultiva a própria imagem. 

Desaparece o anonimato na arte, na literatura. Autores de 

textos como o Antigo Testamento eram desconhecidos, e o 

mesmo sucedia com as obras de arte que figuravam nas 

igrejas. Agora, não. Agora os autores querem ser 

conhecidos, prestigiados, e, se possível, bem pagos. 

*** 

Sigmund Freud, que adorava ficção, criou três 

míticos personagens para explicar o funcionamento de 

nosso psiquismo: o Id, que corresponde aos nossos 

instintos, o Ego, que somos nós mesmos ou a imagem que 

de nós fazemos, e o Superego, que corresponde aos 

dispositivos morais que nos guiam. Ao longo da história da 

humanidade, cada uma dessas figuras teve o seu período 

de predominância, a começar pelo Id, o troglodita. O 

homem das cavernas era guiado pelos dois instintos 

básicos, o instinto de sobrevivência e o instinto da 

reprodução. Faria o que pudesse para conseguir comida e 

fêmeas; inclusive mataria seus competidores sem o menor 

problema. Mas, à medida que a vida social foi se 

desenvolvendo, esse estilo de conseguir as coisas revelou-

se contraproducente, quando não, perigoso. Tornava-se 

necessário um jeito de conter a violência. É então que 

emerge o Superego.  

A melhor representação do Superego é a divindade, 

sobretudo o Deus do monoteísmo, o Deus barbudo, 

poderoso, o Deus que vê tudo, que sabe tudo, que castiga 

o Mal e recompensa o Bem. É o Deus das três religiões: 

judaísmo, cristianismo, islamismo, e consolidou-se na 

Idade Média. 

Ego, Superego, Id. O cenário para a grande 

encenação de nossas vidas está armado e nele o Ego será 

o ator principal. 

 
SCLIAR, Moacyr. Moacyr Scliar: contos e crônicas para ler na 

escola. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011. 
 

1. De acordo com o texto, analise as assertivas abaixo. 
 

I. O autor do texto menciona que o “eu” está 
presente nas obras de escritores dos tempos 
atuais. Os escritores de antigamente falavam 
sempre em terceira pessoa. 

II. O despertar do “eu” ocorre por causa do 
espelho. Se ninguém tivesse espelho em casa, 
o indivíduo daria maior valor para a 
coletividade. 

III. O autor expõe que entre os três míticos 
personagens criados por Freud para explicar o 
funcionamento de nosso psiquismo, o Ego será 
o ator principal. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) II, apenas. 
 

2. De acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa e quanto à acentuação, assinale a 
alternativa em que a palavra deva ser acentuada de 
acordo com a mesma regra de acentuação da 
palavra apresentada abaixo. 

 
Cenário 

 
(A) Organico. 
(B) Mes. 
(C) Maracuja. 
(D) Binario. 
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3. De acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa e quanto à ortografia, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) A história narra as peripéssias de um jovem 

pintor português. 
(B) Meu filho naisceu prematuro. 
(C) Ele é um rapaz muito extrovertido. 
(D) Ela está atráz de você para conversar. 
 

4. De acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa e quanto à concordância verbal, assinale 
a alternativa correta. 

 
(A) A maioria dos candidatos não conseguiu 

realizar o teste. 
(B) Basta cópias dos documentos para dar 

andamento ao processo. 
(C) Falta 10 dias para o meu aniversário. 
(D) Haviam graves problemas com a estrutura do 

prédio. 
 

5. De acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa e quanto à regência nominal, assinale a 
alternativa incorreta. 

 
(A) Fazer exercícios é essencial para manter o 

corpo saudável. 
(B) Ando meio escasso com ideias e críticas. 
(C) Ela está habituada a cuidar de crianças. 
(D) Eles estão satisfeitos com o dinheiro recebido. 

 

6. De acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa e quanto à ocorrência de crase, assinale 
a alternativa correta. 

 
(A) Não podemos conversar no momento porque 

estamos à serviço. 
(B) Esta alteração fica à critério dos diretores. 
(C) Quando ela começou à ofender o rapaz, pensei 

que ele fosse reagir. 
(D) Às vezes, ela chora sem que ninguém perceba. 

 

7. De acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa e quanto ao emprego dos sinais de 
pontuação, assinale a alternativa correta. 

 
(A) Palma de ouro em Cannes, A doce vida é a 

obra-prima de Frederico Fellini, cultuado diretor 
italiano, mestre na arte de conjugar cinema e 
poesia. 

(B) Palma, de ouro em Cannes, A doce vida, é a 
obra-prima de Frederico Fellini, cultuado diretor 
italiano, mestre, na arte de conjugar cinema e 
poesia. 

(C) Palma de ouro em Cannes, A doce vida, é a 
obra-prima de Frederico Fellini, cultuado 
diretor, italiano, mestre na arte de conjugar 
cinema, e poesia. 

(D) Palma de, ouro em Cannes, A doce vida é a 
obra-prima, de Frederico Fellini, cultuado 
diretor italiano, mestre na arte de conjugar 
cinema e poesia. 

 

8. De acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa e quanto à ortografia, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) Ele foi empedido de entrar no auditório. 
(B) Ele não conseguiu decorar o trajeto. 
(C) Ela tem um largato de estimação. 
(D) Apezar de tudo, ele é um grande pai. 

 

9. De acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa e quanto ao emprego de verbos, assinale 
a alternativa em que o verbo destacado esteja 
conjugado corretamente. 

 
(A) Ela pediu para ele folear o livro. 
(B) Se a caixa não for armazenada corretamente, o 

produto vai detenhorar. 
(C) Não se pode privilegiar ninguém. 
(D) Ele conseguiu desentopir a pia. 

 

10. De acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa e quanto à concordância nominal, 
assinale a alternativa correta. 

 
(A) Minha irmã teve menas oportunidade do que 

eu. 
(B) Liberdade é necessário. 
(C) Ela estava meia transtornada ontem. 
(D) Seguem anexos as cópias dos processos. 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
1. Leia o texto abaixo e, em seguida, assinale a 

alternativa que preenche correta e respectivamente 
as lacunas. 

 
“Hardware já vem de ‘hard’, que pode ser traduzido 

por ‘duro’. Digamos que é a parte ‘sólida’ da máquina, tudo 

que pode ser tocado com a mão. Incluem-se aí desde 

componentes internos, como __________, ___________, 

___________, até monitor e gabinete, passando por 

periféricos como ___________ e ___________. A função 

do hardware é processar o software. 

Software, por sua vez, é a parte “abstrata” da 

máquina, aquilo em que não podemos encostar. Não 

podemos, por exemplo, tocar em um ___________, nem 

em um ____________.” 
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(A) placas-mãe/ HD/ cabos/ mouse/ teclado/ 
navegador de internet/ sistema operacional 

(B) placas-mãe/ Outlook/ cabos/ mouse/ teclado/ 
navegador de Internet/ sistema operacional 

(C) painel de controle/ disco rígido/ cabos/ mouse/ 
teclado/ navegador de Internet/ sistema 
operacional 

(D) driver/ discos rígidos/ cabos/ mouse/ teclado/ 
navegador de Internet/ sistema operacional 

 
2. Observe a figura e, em seguida, analise as assertivas 

abaixo. 
 

 
 

I. Não é possível ativar o compartilhamento de 
arquivos entre o PC1 e PC2. O motivo é que o 
PC1 possui instalado Windows XP, e o PC2 
possui instalado o Windows Vista. 

II. A velocidade e desempenho da conexão de 
Internet do PC3 podem ser afetados por se 
tratar de uma conexão sem fio. 

III. O PC3 possui instalada uma versão de Linux. 
Se ele fosse diretamente plugado no modem 
através de um cabo de rede, todos os outros 
computadores iriam continuar navegando na 
Internet. 

 
É correto o que se afirma em 

 
(A) I e II, apenas. 
(B) II e III, apenas.  
(C) II, apenas. 
(D) III, apenas. 
 

3. Correlacione a coluna A, que contém os atalhos de 
teclado do Microsoft Word 2010 (versão português 
BR) com suas respectivas funções da coluna B e, em 
seguida, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

 
Coluna A 
1. Ctrl + L 
2. Ctrl + N 
3. Ctrl + Z 

 
Coluna B 

(   ) Desfazer ação. 
(   ) Localiza uma palavra no texto. 
(   ) Texto em Negrito. 

 
(A) 1/ 2/ 3  
(B) 3/ 1/ 2 
(C) 2/ 1/ 3 
(D) 3/ 2/ 1 
 

4. Com relação às ferramentas de gerenciamento de 
conteúdo, analise as assertivas abaixo. 

 
I. Com um CMS, boa parte dos problemas com 

gestão de conteúdo deixa de existir ou é 
minimizada. Dessa forma, pode haver um 
ganho substancial em velocidade de criação e 
atualização de conteúdo pois o conteúdo é 
inserido ou atualizado pela Internet por 
usuários devidamente autenticados e na hora 
que for necessário. 

II. O Drupal pode criar temas e definir layouts 
contendo mais de uma coluna. 

III. O Joomla não cria um site gratuito, é apenas 
pago. 

 
É correto o que se afirma em 

 
(A) I e II, apenas. 
(B) II e III, apenas.  
(C) I, apenas. 
(D) III, apenas. 
 

5. Observe a figura abaixo, representando um efeito 
aplicado em um texto utilizando o Corel Draw, em 
qualquer versão: 

 

 
 
 É correto afirmar que os efeitos aplicados foram os 

seguintes: 
 

(A) ferramenta de sombreamento e tamanho de 
fonte. 

(B) ferramenta de distorção e tamanho de preview. 
(C) ferramenta de sombreamento e tamanho de 

preview. 
(D) ferramenta de preview e tamanho de 

sombreamento. 
 

 

ATUALIDADES 
 
1. Os novos secretários de governo nomeados pelo 

governador de Goiás foram empossados no dia 
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02/01/2015, no Centro Cultura Oscar Niemeyer, em 
Goiânia. Além do primeiro escalão, os presidentes de 
autarquias, estatais e fundações ligadas ao governo 
também estiveram presentes na cerimônia. Assinale 
a alternativa que apresenta o nome do governador 
de Goiás. 

 
(A) Luiz Fernando Pezão. 
(B) Marconi Perillo. 
(C) Geraldo Alckmin. 
(D) José Ivo Sartori. 

 
2. Estão abertas, até o dia 22 de abril de 2015, as 

inscrições para o evento que está em sua 17ª edição 
e ocorre na cidade de Goiás. Este evento recebe 
películas do mundo inteiro relacionadas à temática 
ambiental. Neste ano, o filme vencedor irá receber 
uma premiação de R$50 mil. Assinale a alternativa 
que apresenta o nome do evento a que o texto se 
refere. 

 
(A) Festival de Cinema Mudo 2015. 
(B) Cine Goiás 2015. 
(C) Festival Internacional de Cinema e Vídeo 

Ambiental (FICA) 2015. 
(D) Cine Meio Ambiente Goiás 2015. 

 
3. A casa em que viveu o artista plástico Dirso José de 

Oliveira, conhecido como D.J. Oliveira, no Entorno do 
Distrito Federal, está abandonada há quase 10 anos. 
Todos os móveis, livros, objetos históricos e muitas 
obras de sua autoria que estavam no local estão 
destruídos. Um projeto para restauração chegou a 
ser discutido em julho de 2013, mas não avançou. O 
casarão colonial, construído no século XIX, é 
tombado como Patrimônio Histórico de Goiás e fica 
em  

 
(A) Luziânia. 
(B) Caldas Novas. 
(C) Anápolis. 
(D) Nova Trindade. 

 
4. O delegado Waldir Soares (PSDB) foi o mais votado 

da história de Goiás em seu cargo e lançou uma 
consulta popular em seu perfil no Facebook para 
saber como devem ser gastos os R$10 milhões de 
reais a que tem direito como parlamentar, para 
aplicação em obras no estado. Segundo o político, 
essa é uma maneira do cidadão goiano ver, de forma 
direta, onde são investidos os impostos que paga. 
Assinale a alternativa que apresenta o cargo para o 
qual o delegado foi eleito. 

 
(A) Vereador. 
(B) Deputado Estadual. 
(C) Prefeito. 
(D) Deputado Federal. 

 

5. O portal G1 veiculou, no dia 29/12/2014, com 
atualização em 05/01/2015, que o índio xerente 
Dansonkekwa, professor em sua aldeia, esforça-se 
para concluir seu mestrado em Direitos Humanos na 
Universidade Federal de Goiás (UFG). Sobre o 
assunto, analise as assertivas abaixo. 

 
I. O professor luta por uma educação indígena de 

qualidade para que as tradições de sua cultura 
sejam mantidas. 

II. O indígena pretende concluir o mestrado para 
provar que sua etnia é superior a outras, e que 
os indígenas não podem ser subestimados. 

III. O maior objeto é garantir que as leis 
relacionadas ao povo indígena sejam 
cumpridas, inclusive o acesso às crianças a 
livros didáticos na língua nativa da etnia, e não 
em português. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) I e III, apenas. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
1. Considerando o programa AutoCAD, assinale a 

alternativa que apresenta os comandos indicados 
que permitem, respectivamente, remover do banco 
de dados objetos nomeados não usados e criar 
múltiplas cópias de maneira circular. 

 
(A) PURGE e ARRAY.  
(B) HACTH e POLYLINE.  
(C) TRIM e CHAMFER. 
(D) FIND e SCALE. 

 
2. Considerando os principais conceitos relacionados 

ao software Revit Architecture, marque V para 
verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta.  

 
(...) Usuários do software Revit Architecture podem 

criar seus próprios objetos 2D e 3D para 
modelagem e elaboração de projetos ou 
importá-los de uma outra plataforma CAD, por 
exemplo, DWG, DXF, DGN, SAT ou SKP.  

(...) O Revit Architecture permite ao usuário criar 
utilizando modelagem paramétrica de 
elementos. O software utiliza a extensão RVT 
para armazenar seus arquivos. Os 
componentes paramétricos são guardados no 
formato RFA.  

(...) O BIM pressupõe que quando o arquiteto 
modela o edifício virtual, utilizando Revit, toda a 
informação necessária à representação gráfica, 
à análise construtiva, à quantificação de 
trabalhos e tempos de mão de obra, desde a 
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fase inicial do empreendimento até sua 
conclusão, ou até mesmo ao processo de 
desmontagem ao fim do ciclo de vida útil, se 
encontra no modelo. 

(...) BIM é diferente de CAD 3D. Em um BIM, a 
informação encontra-se interligada por via de 
relações paramétricas, o que significa que as 
alterações são processadas em tempo real em 
todo o modelo, evitando a propagação de erros 
e dinamizando os processos de atualização.  

 
(A) V/ V/ V/ V 
(B) F/ V/ F/ V 
(C) F/ V/ V/ F 
(D) F/ F/ F/ F 

 
3. Considerando a ABNT NBR 9050/2004, assinale a 

alternativa que apresenta o tipo de piso que deve ser 
utilizado em espaços amplos, como calçadão, por 
exemplo, para que a pessoa não se perca ou onde a 
guia de balizamento não seja contínua, tais como 
galerias recuadas com pilares na frente, arame 
farpado no limite do lote, lixeiras sobre o passeio, 
recuos sem muro e estacionamento de veículos no 
recuo. 

 
(A) Piso tátil direcional.  
(B) Piso tátil de alerta.  
(C) Piso guia.  
(D) Piso cromo-diferenciado.  

 
4. Identifique a alternativa que não atende aos 

requisitos da Lei nº 15.802/2006 – Código Estadual 
de Proteção Contra Incêndio, Explosão Pânico e 
Desastres. 

 
(A) Edificações destinadas a escolas que possuam 

alojamentos ou dormitórios devem ser 
protegidas pelo sistema de segurança contra 
descargas atmosféricas.  

(B) Para implementação das instalações de 
segurança contra incêndio e pânico nas 
edificações que tiverem saídas para mais de 
uma via pública, em níveis diferentes, 
prevalecerá a de maior altura.  

(C) Em edificações do grupo “A” (residencial/ 
habitação multifamiliar) com área construída 
superior a 750m2, o sistema de alarme pode ser 
substituído pelo sistema de interfone, desde 
que cada apartamento possua um ramal ligado 
à central, que deve ficar numa portaria com 
vigilância humana 24 horas e tenha uma fonte 
autônoma, com duração mínima de 60 minutos.  

(D) Em edificações do grupo “F” (museus, 
bibliotecas, igrejas, templos e cemitérios) com 
altura superior a 12,00 metros, o Plano de 
Intervenção de Incêndio é exigido somente 
para locais com público igual ou superior a 
1.000 pessoas.  

 
 

5.  Considerando a NBR 6492, assinale a alternativa que 
conceitua um programa de necessidades. 

 
(A) Texto que evidencia o atendimento ao partido 

arquitetônico definido no estudo preliminar.  
(B) Documento preliminar do projeto que 

caracteriza o empreendimento ou o projeto 
objeto de estudo, que contém o levantamento 
das informações necessárias, incluindo a 
relação dos setores que o compõem, suas 
ligações, necessidades de área, características 
gerais e requisitos especiais, posturas 
municipais, códigos e normas pertinentes. 

(C) Documento escrito do projeto, que, de forma 
precisa, completa e ordenada, descreve os 
materiais de construção a serem utilizados, 
indica os locais onde estes materiais devem ser 
aplicados e determina as técnicas exigidas para 
o seu emprego.  

(D) Conjunto de diretrizes gerais que serão 
determinantes para o projeto arquitetônico, tais 
como programa do edifício, conformação 
topográfica do terreno, a orientação e o clima, o 
sistema estrutural adotado, as condições locais, 
a verba disponível, as codificações das 
posturas que regulamentam as construções, o 
entorno da obra e, principalmente, as intenções 
plásticas do arquiteto.  

 
6. Considerando as definições de concreto estrutural 

estabelecidas nas NBR 6118, assinale a alternativa 
que apresenta elementos de concreto protendido. 

 
(A) Elementos estruturais elaborados com concreto 

que não possui qualquer tipo de armadura, ou 
que a possui em quantidade inferior ao mínimo 
exigido para o concreto armado.  

(B) Aqueles cujo comportamento estrutural 
depende da aderência entre concreto e 
armadura e nos quais não se aplicam 
alongamentos iniciais das armaduras antes da 
materialização dessa aderência. 

(C) Aqueles nos quais parte das armaduras é 
previamente alongada por equipamentos 
especiais de protensão com a finalidade de, em 
condições de serviço, impedir ou limitar a 
fissuração e os deslocamentos da estrutura e 
propiciar o melhor aproveitamento de aços de 
alta resistência no estado limite último. 

(D) Processo construtivo que se caracteriza pelo 
uso de paredes como principal estrutura de 
suporte do edifício, dimensionadas através de 
cálculo racional. A parede de concreto 
protendido desempenha um duplo papel: 
vedação vertical e suporte estrutural.  

 
7. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de 

estacas que são indicadas para reforços de 
fundação, complementação de obras (ampliações), 
locais de difícil acesso e em obras onde é necessário 
ultrapassar camadas rochosas, fundações de obras 
com vizinhança sensível a vibrações, poluição 
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sonora, ou ainda, para obras de contenções de 
taludes.  

 
(A) Estacas tipo raiz.  
(B) Estacas brocas. 
(C) Estacas pré-moldadas de concreto armado. 
(D) Estacas Franki. 

 
8. Considerando as definições de estruturas e da 

concepção estrutural, leia o trecho abaixo e, em 
seguida, assinale a alternativa que preenche correta 
e respectivamente as lacunas.  

 
Uma laje é o elemento estrutural de uma edificação 

responsável por transmitir as ações que nela chegam para 

_______________ que a sustentam, e destas para 

_____________. ___________________ são elementos 

estruturais bidimensionais, caracterizadas por ter a 

espessura muito menor do que as outras duas dimensões. 

 
(A) as vigas/ os pilares/ As lajes 
(B) os pilares/ as lajes/ As vigas 
(C) as paredes/ as fundações/ As lajes 
(D) as vigas/ os pilares/ As fundações 

 
9. Assinale a alternativa que apresenta as 

recomendações para conforto térmico ambiental em 
uma edificação localizada em clima tropical úmido 
composto de duas estações, a saber: 

 
 Uma estação chuvosa (tendo 5 meses com 

precipitação em cerca de 200mm). 
 Uma estação seca (com 3 meses 

praticamente secos e 2 meses de pouca 
chuva). 

 
(A) Como a região apresenta um clima composto 

de duas estações (chuvosa e seca), não há 
vantagem no uso da inércia térmica dos 
edifícios, portanto, devem-se adotar edifícios 
estreitos, em formas alongadas e com grandes 
aberturas além de criar barreiras ao vento.  

(B) Deve-se adotar o uso de massas construídas 
compactas, com a mínima superfície exposta 
ao exterior, materiais isolantes e hermeticidade 
(evitar correntes de ar); ventilação higiênica.  

(C) Deve-se adotar o uso de isolamento térmico 
interno, um maior aproveitamento dos ventos 
menos quentes, a diminuição da incidência de 
radiação solar e o sombreamento na maior 
parte do dia, quando as temperaturas se 
encontram mais elevadas.  

(D) Como a região apresenta amplitude térmica 
diária elevada (em especial no período da 
seca) deve-se adotar inércia térmica da 
construção. A região apresenta temperatura e 
umidade relativa elevadas (no período das 
chuvas), portanto deve-se adotar ventilação 

intensiva e ventilação cruzada com as 
aberturas voltadas para o leste; aberturas 
médias (de 15% a 25% da área do piso) e 
cobertura leve e isolada. 

 
10. Assinale a alternativa que apresenta o principal 

instrumento da política de desenvolvimento urbano e 
de ordenamento da expansão urbana capaz de 
orientar a atuação da administração pública e da 
iniciativa privada. 

 
(A) Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano.  
(B) Zoneamento Urbano Territorial. 
(C) Parcelamento do Uso e Ocupação do Solo 

Urbano.  
(D) Outorga Onerosa do Direito de Construir. 

 
 
 

 
 




