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LÍNGUA PORTUGUESA  
 

TEXTO – A ENERGIA E OS CICLOS INDUSTRIAIS 
 Demétrio Magnoli e Regina Araújo 

 
No decorrer da história, a ampliação da capacidade produtiva das 
sociedades teve como contrapartida o aumento de consumo e a 
contínua incorporação de novas fontes de energia. Entretanto, 
até o século XVIII, a evolução do consumo e o aprimoramento de 
novas tecnologias de geração de energia foram lentos e 
descontínuos. 
A Revolução Industrial alterou substancialmente esse panorama. 
Os ciclos iniciais de inovação tecnológica da economia industrial 
foram marcados pela incorporação de novas fontes de energia: 
assim, o pioneiro ciclo hidráulico foi sucedido pelo ciclo do 
carvão, que por sua vez cedeu lugar ao ciclo do petróleo. 
Em meados do século XIX, as invenções do dínamo e do 
alternador abriram o caminho para a produção de eletricidade. A 
primeira usina de eletricidade do mundo surgiu em Londres, em 
1881, e a segunda em Nova York, no mesmo ano. Ambas 
forneciam energia para a iluminação. Mais tarde, a eletricidade iria 
operar profundas transformações nos processos produtivos, com 
a introdução dos motores elétricos nas fábricas, e na vida 
cotidiana das sociedades industrializadas na qual foram 
incorporados dezenas de eletrodomésticos. 
Nas primeiras décadas do século XX, a difusão dos motores a 
combustão explica a importância crescente do petróleo na 
estrutura energética dos países industrializados. Além de servir 
de combustível para automóveis, aviões e tratores, ele também é 
utilizado como fonte de energia nas usinas termelétricas e, ainda, 
é matéria-prima para muitas indústrias químicas. Desde a década 
de 1970, registrou-se também aumento significativo na produção 
e consumo de energia nuclear nos países desenvolvidos. 
Nas sociedades pré-industriais, entretanto, os níveis de consumo 
energético se alteraram com menor intensidade, e as fontes 
energéticas tradicionais – em especial a lenha – ainda são 
predominantes. Estima-se que o consumo de energia comercial 
per capita no mundo seja de aproximadamente 1,64 toneladas 
equivalentes de petróleo (TEP) por ano, mas esse número 
significa muito pouco: um norte-americano consome anualmente, 
em média, 8 TEPs contra apenas 0,15 consumidos por habitantes 
em Bangladesh e 0,36 no Nepal. 
Os países da OCDE, que possuem cerca de um sexto da 
população mundial, são responsáveis por mais da metade do 
consumo energético global. Os Estados Unidos, com menos de 
300 milhões de habitantes, consomem quatro vezes mais energia 
do que o continente africano inteiro, onde vivem cerca de 890 
milhões de pessoas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 – O título do texto inclui dois termos: energia / ciclos 
industriais. A relação que se estabelece, no texto, entre esses 
dois termos é: 
 
(A) os diferentes ciclos industriais foram progressivamente 

acoplados a novas tecnologias de geração de energia; 
(B) as novas fontes de energia foram progressivamente sendo 

substituídas em função de seu progressivo esgotamento 
causado pelos ciclos industriais; 

(C) os diferentes ciclos industriais foram a conseqüência 
inevitável de mudanças na vida social, como a grande 
profusão de eletrodomésticos; 

(D) a criação de novas fontes de energia fizeram aparecer novas 
necessidades no corpo social;  

(E) os ciclos industriais tornaram a evolução do consumo e o 
aprimoramento de novas tecnologias lentos e descontínuos. 

 
 
02 – “No decorrer da história...”; essa expressão equivale 
semanticamente a: 
 
(A) com o advento dos tempos históricos; 
(B) ao longo da história humana; 
(C) após o surgimento da História; 
(D) antes do início da História; 
(E) depois dos tempos históricos. 
 
 
03 – Ao dizer que a ampliação da capacidade produtiva das 
sociedades teve como contrapartida o aumento de consumo e a 
contínua incorporação de  novas fontes de energia, o autor do 
texto quer dizer que os dois últimos elementos funcionam, em 
relação ao primeiro, como: 
 
(A) oposição; 
(B) comparação; 
(C) resultado; 
(D) reação; 
(E) compensação. 
 
 
04 – As alternativas abaixo apresentam adjetivos do texto; a 
alternativa em que os substantivos correspondentes a esses 
adjetivos podem ser formados com a mesma terminação é: 
 
(A) produtiva – contínua – novas; 
(B) lentos – descontínuos – iniciais; 
(C) pioneiro – produtivos – elétricos; 
(D) industralizadas -  crescente – energética; 
(E) significativo – desenvolvidos – tradicionais. 
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05 – “A Revolução Industrial alterou substancialmente esse 
panorama”; a forma de reescrever essa mesma frase que altera o 
seu sentido original é: 
 
(A) A Revolução Industrial alterou esse panorama 

substancialmente; 
(B) Esse panorama foi substancialmente alterado pela Revolução 

Industrial; 
(C) Esse panorama, a Revolução Industrial o alterou 

substancialmente; 
(D) A Revolução Industrial causou a alteração substancial desse 

panorama; 
(E) A alteração substancial desse panorama causou a Revolução 

Industrial. 
 
 
06 – “A Revolução Industrial alterou substancialmente esse 
panorama”; esse panorama a que se refere a frase é: 
 
(A) o da ampliação da capacidade produtiva das sociedades; 
(B) o aumento do consumo e a incorporação de novas fontes; 
(C) a evolução do consumo e o aprimoramento de novas 

tecnologias de geração de energia; 
(D) o ritmo lento e descontínuo da evolução do consumo e do 

aprimoramento de novas tecnologias de geração de energia; 
(E) a ausência de novas tecnologias de geração de energia. 
 
 
07 – A alternativa em que o antecedente do pronome sublinhado 
NÃO está corretamente indicado é: 
 
(A) “assim, o pioneiro ciclo hidráulico foi sucedido pelo ciclo do 

carvão, que por sua vez cedeu lugar ao ciclo do petróleo” = 
o pioneiro ciclo hidráulico; 

(B) “com a introdução dos motores elétricos nas fábricas, e na 
vida cotidiana das sociedades industrializadas na qual foram 
incorporados dezenas de eletrodomésticos” = vida 
cotidiana; 

(C) “Os países da OCDE, que possuem cerca de um sexto da 
população mundial” = países da OCDE; 

(D) “Além de servir de combustível para automóveis, aviões e 
tratores, ele também é utilizado como fonte de energia” = 
petróleo; 

(E) “consomem quatro vezes mais energia do que o continente 
africano inteiro, onde vivem cerca de 890 milhões de 
pessoas” = continente africano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08 – Apesar de ser um texto informativo, há certas quantidades 
no texto que são expressas sem precisão absoluta; assinale a 
EXCEÇÃO: 
 
(A) “onde vivem cerca de 890 milhões de pessoas”; 
(B) “o consumo de energia per capita seja de aproximadamente 

1,64 toneladas equivalentes de petróleo”; 
(C) “que possuem cerca de um sexto da população mundial”; 
(D) “8 TEPs contra apenas 0,15 consumidos por habitante em 

Bangladesh e 0,36 no Nepal”; 
(E) “os Estados Unidos, com menos de 300 milhões de 

habitantes”. 
 
 
09 – O texto se estrutura prioritariamente: 
 
(A) pela relação de causa e conseqüência; 
(B) pelo comparação entre várias épocas; 
(C) pela evolução cronológica de fatos; 
(D) pela noção de progresso e atraso; 
(E) pela oposição entre países ricos e pobres. 
 
 
10 – No terceiro parágrafo do texto aparece a frase “Ambas 
forneciam energia para a iluminação”; pode-se inferir dessa frase 
que: 
 
(A) as usinas referidas forneciam eletricidade para toda a 

indústria da época; 
(B) as usinas citadas iluminavam as cidades inglesas e 

americanas, respectivamente; 
(C) as usinas citadas só produziam energia para iluminação; 
(D) as usinas forneciam eletricidade para as indústrias e também 

para a iluminação; 
(E) as usinas eram tremendamente atrasadas para a época em 

que surgiram. 
 
 
11 – Norte-americano e matéria-prima , dois vocábulos 
presentes no texto, fazem corretamente como plural: 
 
(A) norte-americanos / matéria-primas; 
(B) norte-americanos / matérias-primas; 
(C) nortes-americanos / matérias primas; 
(D) nortes-americanos / matérias-prima; 
(E) nortes-americanos / matéria-primas. 
 
 
12 – A alternativa em que o elemento sublinhado indica o agente 
e não o paciente do termo anterior é: 
 
(A) “a importância crescente do petróleo”; 
(B) “a ampliação da capacidade produtiva”; 
(C) “a contínua incorporação de nova fontes de energia”; 
(D) “o aprimoramento de novas tecnologias”; 
(E) “as invenções do dínamo e do alternador”. 
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13 – O penúltimo parágrafo do texto fala de “sociedades pré-
industriais”; pode-se depreender do texto que essas sociedades 
são as que: 
 
(A) existiram antes da Revolução Industrial; 
(B) reagem contra a poluição energética; 
(C) se caracterizam pelo atraso industrial; 
(D) só consomem energia natural;  
(E) destroem a cobertura vegetal do planeta. 
 
 
14 – “Estima-se que o consumo de energia comercial per capita 
no mundo seja de aproximadamente 1,64 toneladas equivalentes 
de petróleo (TEP) por ano, mas esse número significa muito 
pouco: um norte-americano consome anualmente, em média, 8 
TEPs contra apenas 0,15 consumidos por habitantes em 
Bangladesh e 0,36 no Nepal”; o número citado é muito pouco 
porque: 
 
(A) há uma enorme quantidade de energia produzida e não 

consumida; 
(B) há países que se negam a destruir ecologicamente o meio 

ambiente; 
(C) poderia haver um consumo bastante menor;  
(D) alguns países têm pouco consumo de energia, se comparado 

ao dos EUA; 
(E) nos países industrializados o consumo é bastante grande. 
 
 
15 – A expressão per capita na frase “o consumo de energia 
comercial per capita no mundo” significa: 
 
(A) por capital de cada país; 
(B) por cidade importante de cada país; 
(C) por grupo humano identificado; 
(D) por unidade monetária de cada país; 
(E) por cada indivíduo. 
 
 
16 – O último parágrafo do texto tem por finalidade mostrar: 
 
(A) que os maiores consumidores de energia são os países 

menos populosos do planeta; 
(B) que há uma enorme desproporção de riqueza se 

observarmos a distribuição do consumo de energia no 
mundo; 

(C) que o continente africano é a região do planeta onde se 
preserva mais o ambiente natural; 

(D) que os EUA consomem injustamente a energia que deveria 
ser consumida por países bem mais pobres; 

(E) que os EUA são autoritários e tirânicos em relação aos 
países africanos. 

 
 
 
 
 

17 – O fato de os EUA serem um país de alto consumo de energia 
mostra que: 
 
(A) os países mais ricos consomem mais energia do que a 

necessária; 
(B) os países mais pobres devem cobrar nas cortes 

internacionais o direito à energia; 
(C) há uma relação entre riqueza, industrialização e consumo de 

energia; 
(D) os países de grande injustiça social são os mais 

industrializados do globo; 
(E) os países mais pobres são os que mais utilizam as fontes 

naturais de energia. 
 
 
18 – Ao dizer que um norte-americano consome “em média” 8 
TEPs contra apenas 0,15 consumidos por habitante em 
Bangladesh, com a expressão “em média”, o autor do texto quer 
dizer que: 
 
(A) às vezes consomem mais, às vezes consomem menos; 
(B) sempre consomem mais que nos países pobres; 
(C) o total de energia consumida é dividido entre todos os norte-

americanos; 
(D) a energia consumida é dividida matematicamente entre 

aqueles que a consomem;  
(E) na maior parte dos habitantes, o consumo de energia atinge 

o nível indicado. 
 
 
19 – A alternativa em que o vocábulo sublinhado tem seu valor 
semântico ERRADAMENTE indicado é: 
 
(A) “Entretanto, até o século XVIII” = oposição; 
(B) “assim, o pioneiro ciclo hidráulico” = modo; 
(C) “surgiu em Londres” = lugar; 
(D) “em 1881” = tempo; 
(E) “Mais  tarde” = tempo. 
 
 
20 – “um norte-americano consome anualmente, em média, 8 
TEPs contra apenas 0,15 consumidos por habitante em 
Bangladesh e 0,36 no Nepal”; nesse segmento do texto a 
presença do vocábulo sublinhado indica que: 
 
(A) o consumo de energia nos países citados está de acordo 

com seu desenvolvimento industrial;  
(B) Bangladesh e Nepal consomem menos energia que os EUA; 
(C) só nos locais citados o consumo de energia é tão baixo; 
(D) o consumo em Bangladesh é ainda inferior que ao do Nepal;  
(E) o autor considera, nesse caso, o consumo de energia 

bastante baixo. 
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LÍNGUA INGLESA 
 

READ TEXT I AND ANSWER QUESTIONS 21 TO 24: 
 

TEXT I 
 

Brazil poised to join the world's nuclear elite 
 

By Jack Chang 
Knight Ridder Newspapers 

RIO DE JANEIRO, Brazil - While the world community 
scrutinizes Iran's nuclear plans, Latin America's biggest 
country is weeks away from taking a controversial step and 
firing up the region's first major uranium enrichment plant.  

That move will make Brazil the ninth country to produce large 
amounts of enriched uranium, which can be used to generate 
nuclear energy and, when highly enriched, to make nuclear 
weapons.  

Brazilians, who have long nurtured hopes of becoming a 
world superpower, are reacting with pride to the new facility 
in Resende, about 70 miles from Rio de Janeiro.  

Other countries enriching uranium on an industrial scale are 
the United States, the United Kingdom, France, Germany, the 
Netherlands, Russia, China and Japan.  

The plant initially will produce 60 percent of the nuclear fuel 
used by the country's two nuclear reactors. A third reactor is 
in the planning stages. The government hopes to increase 
production eventually to meet all of the reactors' needs and 
still have enough to export, Brazilian officials said.  

Unlike Iran, Brazil is considered a good global citizen that isn't 
seeking nuclear weapons, although its military ran a secret 
program to develop a nuclear weapon as recently as the early 
1990s.  

Still, some U.S. observers fear Brazil's program will encourage 
more countries to make nuclear fuel, raising the danger of 
nuclear weapons proliferation.  

(adapted from 
http://www.realcities.com/mld/krwashington/13842944.htm)  

 
 
 
21 – The title points at Brazil’s:   
 
(A) readiness;    
(B) disadvantage;   
(C) pretence;  
(D) limitation;   
(E) provocation.   
 
 
 
 

22 – The US observers´ attitude is one of: 
 
(A) encouragement; 
(B) mistrust;    
(C) praise; 
(D) rejection; 
(E) denial. 
 
 
23 – As far as enriching uranium is concerned, Brazilians seem to 
be: 
 
(A) wary; 
(B) critical; 
(C) willing; 
(D) reticent; 
(E) outraged. 
 
 
24 -  seeking in “Brazil is considered a good global citizen that 
isn't seeking nuclear weapons, ...” (l.22) can be replaced by: 
 
(A) looking up; 
(B) looking after; 
(C) looking for; 
(D) looking out; 
(E) looking up to. 
 

READ TEXT II AND ANSWER QUESTIONS 25 TO 30: 
 

TEXT II 
 
This article appeared  in the February 24, 2006 issue of 
Executive Intelligence Review.  

A Renaissance in Nuclear Power Is Under Way 
Around the World 

by Marsha Freeman 

On virtually every continent of the world, nations are making 
the determination that "the future is nuclear." In an article 
with that title, printed by United Press International on Feb. 
13, Russian Academician and renowned physicist Yevgeny 
Velikhov stated; "Nuclear power engineering is capable of 
reassuring all those who are not certain about having 
sufficient energy today and tomorrow. There is no doubt it is 
the only source of energy that can ensure the world's steady 
development in the foreseeable future. Today, this fact is 
understood not only by physicists, but also by politicians, 
who have to accept it as an axiom.... Thank God, today's 
world compels politicians to think about the future." 

The dramatic shift in international energy policy that is under 
way, is evident in nations that had expansive nuclear power 
generation programs in the past, but abandoned them, as well 
as those that had tried, but until now, had not been allowed 
to succeed, in going nuclear. 

(http://www.larouchepub.com/other/2006/3308nuclear_revival.html) 
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25 – The title implies that nuclear power is being:   
 
(A) reappraised; 
(B) regulated; 
(C) rebuffed; 
(D) rejected; 
(E) reduced. 
 
 
26 -  Velikhov’s statement is : 
 
(A) contradictory; 
(B) startling; 
(C) uncompromising; 
(D) supportive; 
(E) misleading. 
 
 
27 - The underlined word in “today's world compels politicians to 
think about the future." (l.12) means: 
 
(A) hinders; 
(B) allows; 
(C) advises;  
(D) halts; 
(E) urges. 
 
 
28 - “The dramatic shift in international energy policy ...” (l.13) 
refers  to the: 
 
(A) new police force being implemented; 
(B) surprising change in political attitude; 
(C) gradual acceptance of new principles; 
(D) deep concern for  the world’s future; 
(E) balanced sharing of energy forces. 
 
 
29 - abandoned  in “but abandoned them” (l.15) suggests that the 
nations mentioned gave the plans:   
 
(A) up; 
(B) in; 
(C) out;  
(D) away; 
(E) back. 
 
 
30 - The underlined expression in “but until now “ (l.16) can be 
replaced by:   
 
(A) now and then; 
(B) at last; 
(C) by then; 
(D) at least; 
(E) so far. 
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31 - Na etapa preliminar de um projeto arquitetônico com 
características industriais, a concepção e definição dos espaços 
internos (layouts) devem seguir uma lógica construtiva de 
acordo com o programa da edificação. A respeito dos sistemas 
prediais, indique qual seria a melhor alternativa projetual para 
minimizar custos de construção: 
 
(A) definição da infra-estrutura portante; locação dos pontos de 

utilidades; definição das cotas de piso; 
(B) definição da locação das redes dos sistemas prediais; 

locação de pilares; definição de cotas de piso; 
(C) locação de fundações; locação dos pontos de utilidades; 

definição de cotas de piso; 
(D) definição da infra-estrutura portante; locação das redes dos 

sistemas prediais; locação das prumadas; 
(E) locação dos pontos de utilidades; locação das redes dos 

sistemas prediais; locação de fundações. 
 
 
32 - Os projetos de arquitetura em sua etapa de Projeto Executivo 
deverão possuir em seus desenhos/especificações detalhes que 
possibilitem uma perfeita compreensão e facilitem nos 
procedimentos executivos na obra. Para que isso seja possível, 
deverão ser empregadas escalas gráficas corretas. Identifique a 
alternativa que mostra escalas adequadas aos desenhos: 
 
(A) plantas de situação em escala 1:50, 1:125, 1:200 e 1:20; 
(B) plantas de cobertura (telhado) em escala 1:25, 1:50, 1:500 e 

1:1000; 
(C) plantas baixas dos pavimentos em escala 1:25, 1:200, 1:250 e 

1:125; 
(D) plantas de detalhamento em escala 1:1000, 1:200, 1:25 e 1:50; 
(E) plantas baixas em escala 1:50, 1:75, 1:100 e 1:125. 
 
 
33 - Na harmonização dos projetos de arquitetura e de 
instalações prediais, faz-se necessário possibilitar a 
compatibilização das informações inerentes e relevantes em uma 
planta baixa. No estudo preliminar dos ambientes, no desenho de 
arquitetura, devem ser lançados dados referentes às instalações 
elétricas. Esses dados são: 
 
(A) linha elétrica, caixas de passagem, quadros de distribuição e 

prumadas; 
(B) quadros de distribuição, prumadas, caixas de passagem e 

pontos de utilização; 
(C) quadros de distribuição, condutores, distribuição das 

tubulações e caixas de passagem;  
(D) linha elétrica, eletrodutos, caixas de passagem e condutores; 
(E) linha elétrica, condutores, quadros de distribuição e pontos 

de utilização. 
 
 
 
 

34 - Em projetos de urbanização, é necessário haver harmonia 
entre paisagismo, mobiliário, comunicação visual e iluminação, 
demandando cada um desses itens um projeto específico a ser 
desenvolvido. Sobre os aspectos que devem ser levados em 
consideração num projeto de iluminação, é correto afirmar que:  

 
(A) a eqüidistância padrão da distribuição das luminárias é 

fundamental para alcançar a eficiência pretendida; 
(B) quando a distribuição das luminárias for unilateral na via, o 

posteamento deverá ocupar preferencialmente as calçadas 
da face norte, para melhoria do conforto ambiental; 

(C) a altura de montagem das luminárias deve garantir a 
circulação livre e segura de pedestres, devendo ser 
estabelecida, em ruas arborizadas, acima das copas; 

(D) a rede deve acompanhar a escala do espaço onde será 
implantada, não chamando atenção para si própria  em 
conseqüência de sua altura ou envergadura exagerada; 

(E) nos espaços de circulação, vias, calçadas e praças, o 
sistema de iluminação deve transmitir um ritmo linear e 
contínuo. 

 
 
35 - Em uma instalação de esgoto sanitário predial, os ramais de 
esgoto e descarga devem atender a diâmetros mínimos em sua 
seção. A esse respeito, indique a opção correta: 
 
(A) ramal de esgoto da bacia sanitária tem como diâmetro 

mínimo ∅  75 mm; 
(B) ramal de esgoto do ralo sifonado tem como diâmetro mínimo 

∅  100 mm; 
(C) ramal de descarga do ralo sifonado tem como diâmetro 

mínimo ∅  75 mm; 
(D) ramal de esgoto do bidê tem como diâmetro mínimo ∅      50 

mm; 
(E) ramal de descarga do ralo do chuveiro tem como diâmetro 

mínimo ∅  50 mm. 
 
 
36 - Em uma instalação elétrica predial em baixa tensão, a norma 
brasileira NBR – 5410 prescreve que uma linha elétrica deve 
atender aos seguintes parâmetros relativos à sua instalação:  
 
(A) o conduto (eletroduto) elétrico embutido deverá ser 

exclusivamente não isolante; 
(B) o conduto (eletroduto) elétrico admite no máximo 8 

condutores (fios/cabos) em seu interior; 
(C) os condutores (fios/cabos) dos circuitos elétricos para 

iluminação têm diâmetro mínimo de ∅  4,0 mm2; 
(D) os condutores (fios/cabos) dos circuitos elétricos de 

tensões distintas devem ser instalados no mesmo conduto; 
(E) os condutores (fios/cabos) dos circuitos elétricos para 

motores têm diâmetro mínimo de ∅  2,5 mm2. 
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37 - Em uma instalação hidráulica predial os elementos 
constituintes de sua distribuição seguem a seguinte hierarquia 
funcional:  
 
(A) barrilete, ramal, coluna (prumada), sub-ramal e ponto de 

utilização; 
(B) válvula de pé, sucção, bomba, recalque e torneira de bóia; 
(C) sucção, válvula de retenção, bomba, recalque e barrilete; 
(D) barrilete, coluna, subramal, ramal e ponto de utilização; 
(E) válvula de retenção, sucção, bomba, recalque e ramal. 
 
 
38 - Em uma instalação predial de gás natural, os ramais internos 
deverão ser assentados em locais que possam oferecer 
segurança aos usuários e à edificação. NÃO está em 
conformidade com o regulamento das normas pertinentes:  
 
(A) tubulação assentada em alvenaria de tijolo cerâmico maciço; 
(B) tubulação assentada em contra-piso de concreto; 
(C) tubulação aparente instalada em pavimento garagem provido 

de ventilação natural;  
(D) tubulação assentada sob a linha (base) de parede em 

alvenaria de tijolo cerâmico; 
(E) tubulação assentada em piso de compartimento habitável. 
 
 
39 - As instalações prediais de esgoto sanitário e águas pluviais 
possuem características específicas quanto à instalação de 
conexões que permitam manutenção periódica. Essas conexões 
devem ser instaladas em locais visitáveis. Identifique a 
alternativa que relaciona essas conexões com seu emprego 
correto nas tubulações de esgoto sanitário e águas pluviais: 
 
(A) tubos de queda primário (TQ), de ventilação (CV) e de 

gordura (TG) com tubo operculado; 
(B) tubos de águas pluviais (AP), de queda secundário (TS) e 

de ventilação (CV) com tubo operculado; 
(C) tubos de queda primário (TQ), de gordura (TG), ventilador 

primário (VP) com tubo operculado; 
(D) tubos de esgoto secundário (TS), de gordura (TG) e águas 

pluviais (AP) com tubo operculado; 
(E) tubos de esgoto secundário (TS), ventilador primário (VP) e 

de gordura (TG) com tubo operculado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 - A respeito das ações de utilização normal da estrutura de 
concreto armado o ESTÁDIO II (estado de utilização), 
representa as condições da seção transversal fletida: 
 

(A) enquanto o concreto resiste às tensões de tração no regime 
plástico; 

(B) quando as tensões de compressão são resistidas pelo 
concreto em regime plástico; 

(C) enquanto o concreto ainda resiste às tensões de tração; 
(D) quando as tensões de tração são resistidas pela armadura 

simples em deformação plástica; 
(E) enquanto o concreto resiste às tensões de compressão em 

regime elástico e as de tração são resistidas apenas pela 
armadura. 

 
 

41 - No esquema estrutural de uma tesoura de telhado 
apresentado a seguir, há um espaço entre o pendural e a linha.  
 

 
 

 
 

 
 
Identifique a razão para que não haja necessidade dessa ligação: 
 
(A) não há transmissão direta de carga do pendural para a linha; 
(B) as madeiras especificadas para a estrutura de telhados são 

suficientemente resistentes para possibilitar esse detalhe; 
(C) pode ocorrer mediante um dimensionamento eficaz das 

peças de madeira da tesoura; 
(D) do ponto de vista estrutural, é uma falha não ocorrer esta 

ligação; 
(E) para compensar a expansão proveniente da secagem da 

madeira, principalmente em climas quentes. 
 
 
42 - As sapatas, um tipo de fundação direta, deverão ter suas 
dimensões determinadas, entre outros aspectos, de forma a: 
 

(A) garantir o equilíbrio das tensões admissíveis; 
(B) reduzir somente os recalques diferenciais entre pilares de 

uma mesma estrutura; 
(C) transmitir ao terreno tensões não maiores que as 

admissíveis; 
(D) garantir a distribuição das cargas verticais e horizontais pelo 

seu fuste; 
(E) garantir a ancoragem e a punção entre o próprio elemento de 

fundação e o solo adjacente. 
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43 - Em uma instalação industrial com características de 
produção metalúrgica, a iluminação artificial deverá atender 
algumas diretrizes que permitam uma qualidade de conforto 
visual, eficiência energética e temperatura de cor baixa. 
Identifique a alternativa de melhor aplicação para as condições 
acima: 
 
(A) fluxo luminoso  em conformidade, luminária de alta 

refletância, lâmpada incandescente; 
(B) fluxo luminoso em conformidade, lâmpada de vapor de 

sódio, fator de potência elevado; 
(C) luminária de alta refletância, lâmpada mista, controle de 

ofuscamento; 
(D) luminária de alta refletância, lâmpada fluorescente tubular, 

altura de montagem elevada; 
(E) fluxo luminoso em conformidade, lâmpada incandescente, 

reator de alto fator de potência. 
 
 
44 -  A ventilação natural consiste em proporcionar a entrada e a 
saída do ar de um ambiente sob uma forma controlada e 
intencional graças a aberturas existentes para esse fim. O fluxo de 
ar que penetra ou sai pelas aberturas deste ambiente, por 
ventilação natural, depende dos seguintes fatores: 
 
(A) pressões iguais existentes no exterior e nas proximidades da 

abertura permitem o fluxo de ar no local; 
(B) pressões diferentes no interior e resistência oferecida pelas 

aberturas permitem o fluxo de ar no local; 
(C) pressões diferentes existentes no exterior e no interior 

permitem o fluxo de ar no local; 
(D) resistência oferecida à passagem do fluxo de ar nas aberturas 

devido a pressões diferentes no interior;  
(E) resistência oferecida à passagem do fluxo de ar nas aberturas 

devido a pressões iguais no exterior. 
 
 
45 - O emprego da iluminação natural nos ambientes possibilita 
uma redução no custo da tarifa elétrica e diminuição no tempo de 
utilização de fontes artificiais. O CLD (coeficiente de luz diurna) é 
um dos requisitos básicos que devem ser considerados em um 
projeto lumínico. CLD é a relação entre: 
 
(A) a intensidade luminosa e o fluxo incidente em uma superfície 

ótica; 
(B) a intensidade luminosa e a refletância das superfícies 

internas de um ambiente; 
(C) o somatório das componentes da abóbada celeste e a 

reflexão externa e interna; 
(D) o somatório das intensidades luminosas e do fluxo luminoso 

incidente; 
(E) a refletância das superfícies externas e a intensidade 

luminosa da luz solar direta. 
 
 
 
 
 

46 - A carga térmica absorvida por um fechamento opaco (parede 
de alvenaria) de uma fachada induz a trocas térmicas que advêm 
de mudança de estado de agregação da água, do estado líquido 
para o estado de vapor e do estado de vapor para o estado 
líquido, denominando-se “trocas úmidas”. Os seus mecanismos 
são a evaporação e a condensação. A esse respeito é correto 
afirmar que: 
 
(A) condensação é a troca térmica decorrente da absorção da 

água pela evaporação; 
(B) evaporação é a troca térmica proveniente da mudança do 

estado gasoso para o estado líquido; 
(C) condensação é a troca térmica decorrente da mudança do 

estado gasoso para o estado líquido; 
(D) condensação é a troca térmica decorrente da absorção da 

água no estado gasoso; 
(E) evaporação é a troca térmica decorrente da mudança do 

estado líquido para o estado gasoso. 
 
 
47 - A correção acústica dos ambientes para assegurar a 
inteligibilidade das palavras depende de vários fatores, entre os 
quais: 
 
(A) distribuição da potência sonora; influência sonora interna; 

baixa intensidade sonora; 
(B) intensidade energética do som; tempo de reverberação; 

distribuição da onda sonora; 
(C) espessura das paredes; reverberação no forro; distribuição 

da onda sonora; 
(D) tempo de reverberação; rumores externos; espessura das 

paredes; 
(E) influência sonora interna; reverberação do forro; espessura 

das paredes. 
 
 
48 - Em sistemas de tratamento de esgotos sanitários 
domésticos, é norma classificar as instalações em função da 
eficiência das unidades empregadas. Um sistema de tratamento 
primário é composto das seguintes etapas:  
 
(A) filtração biológica; desinfecção; digestão do lodo; filtragem 

final; 
(B) remoção de sólidos grosseiros; desinfecção; filtração 

biológica; secagem do lodo; 
(C) sedimentação; flotação; digestão do lodo; secagem do lodo; 
(D) filtração biológica; desinfecção; lagoa de maturação; 

filtragem final; 
(E) remoção de sólidos grosseiros; remoção de gorduras; 

filtração biológica; flotação. 
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49 - A pavimentação do leito viário melhora as condições gerais 
da urbanização num loteamento. Dependendo do tipo de solo 
existente, das condições econômicas e do volume/tipo de 
tráfego previsto, pode ser indicado um ou outro tipo de 
pavimento para o local. Sobre a pavimentação urbana, é correto 
afirmar que: 
 
(A) a hierarquização das vias, sendo uma diretriz de 

classificação para projeto, não fará diferença na escolha do 
material e nos custos; 

(B) apesar de seguir basicamente os mesmos critérios de 
dimensionamento, os custos de manutenção em 
decorrência de um eventual sub-dimensionamento são 
maiores nos pavimentos de blocos articulados de concreto 
do que nos pavimentos asfálticos; 

(C) os pavimentos asfálticos, conhecidos por serem flexíveis, 
reagem bem às condições desfavoráveis de umidade 
presentes em sua base; 

(D) como a capacidade de suporte da pavimentação de 
concreto moldado in loco é maior em relação a outros tipos 
de pavimentos, pode-se dispensar o sistema subleito-base 
para o seu apoio; 

(E) solo melhorado com cimento ou estabilizado 
granulometricamente são algumas das opções para escolha 
das camadas de apoio para o pavimento asfáltico. 

 
 
50 - O tempo de duração de um projeto ou obra constitui um dos 
elementos fundamentais em seu planejamento. A sua 
determinação é feita a partir da duração de cada atividade, as 
quais poderemos gerenciar por meio de cronogramas em redes. 
Normalmente são empregadas duas técnicas, como o PERT e o 
CPM. Identifique a alternativa correta: 
 
(A) PERT é uma técnica de cunho probabilístico; 
(B) CPM é uma técnica de cunho estatístico; 
(C) CPM é uma técnica de cunho estatístico e probabilístico; 
(D) PERT é uma técnica de cunho determinista; 
(E) PERT é uma técnica de cunho estatístico. 
 
 
51 -  Um orçamento pode ser definido como a determinação dos 
gastos necessários para a realização de um projeto ou obra de um 
edifício. Os custos diretos e indiretos são elementos integrantes 
dos custos de produção. A esse respeito, é correto afirmar que: 
 
(A) custos indiretos são variáveis de forma proporcional e 

direta; 
(B) custos diretos são o somatório de todos os gastos na 

produção; 
(C) custos diretos são os que praticamente não variam para um 

volume de produção; 
(D) custos indiretos são gastos com equipamentos e meios, 

incorporados ou não ao produto; 
(E) custos diretos são gastos feitos com insumos, como mão-

de-obra e materiais. 
 
 

52 - O esquema a seguir é a representação em planta do trecho 
de uma via posicionada numa área de movimento de terra. 
Indique como seria a sua representação esquemática no plano 
do perfil “1-2”, marcado no desenho. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A)  
 
 
 
 
 
 
(B)  
 
 
 
 
 
 
(C)  
 
 
 
 
 
 
 
(D)  
 
 
 
 
 
(E)  
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53 - Sobre os procedimentos de locação de obras, pode-se 
afirmar que: 
 
(A) nos terrenos em aclive, a implantação da tabeira (curral) que 

circunda a locação deve feita de maneira a garantir uma 
altura constante entre esta e a superfície do terreno; 

(B) nos terrenos cuja declividade seja superior a 15%, a 
utilização do nível a laser é imprescindível para o correto  
posicionamento dos pontaletes da tabeira (curral) que 
circunda a locação; 

(C) por se tratar de elementos esbeltos (diferentemente de 
outras fundações), as estacas podem ser locadas 
juntamente com as paredes da edificação, proporcionando 
economia e agilidade nos serviços; 

(D) para a marcação das paredes na tabeira (curral) que circunda 
a locação, devem ser utilizados pregos posicionados na 
marcação do eixo, da face em osso e da face acabada de 
cada parede; 

(E) no aspecto altimétrico, além do RN (referência de nível) da 
obra, é necessário definir a referência pela qual será feita a 
locação da construção. 

 
 
54 - Faz parte da “patologia” dos revestimentos de alvenarias 
pintadas com tintas à base de látex, a eflorescência. Isso ocorre 
quando a pintura: 

 
(A) é aplicada diretamente sobre caiação; 
(B) é feita com tinta não diluída devidamente; 
(C) ocorre sem a completa secagem e cura do reboco; 
(D) ocorre sem a devida limpeza do pó após o lixamento da massa corrida; 
(E) reage com a alcalinidade da cal e/ou do cimento. 
 
 
55 - Os projetos de arquitetura de características industriais em 
sua etapa de Projeto Básico deverão possuir em seus 
desenhos/especificações informações que auxiliem a definição 
dos parâmetros dimensionais e construtivos. Em relação ao 
sistema portante, como por exemplo em estrutura metálica, as 
principais características dos aços estruturais, como a sua 
resistência e a ductilidade, são adequadas para utilização em 
elementos que suportam cargas. A alternativa correta em função 
do teor nominal de carbono empregado nas peças metálicas da 
estrutura é: 
 
(A) alto carbono; má conformabilidade e soldabilidade; alta 

resistência ao desgaste; 
(B) alto carbono; boa conformabilidade; boa tenacidade e boa 

soldabilidade; 
(C) baixo carbono; boa tenacidade; média conformabilidade e 

má soldabilidade; 
(D) baixo carbono; má conformabilidade e soldabilidade; baixa 

resistência ao desgaste; 
(E) médio carbono; média conformabilidde; média resistência ao 

desgaste e boa tenacidade. 
 
 
 

56 - Dependendo do local em que for aplicada, a 
impermeabilização necessitará de uma proteção contra 
solicitações pesadas e leves, resistindo ao trânsito de veículos 
ou pessoas. Essa proteção deve atender aos seguintes 
requisitos:  

 
(A) caimento mínimo de 3% no sentido dos pontos de 

escoamento de água; não se desagregar frente ao tráfego 
previsto; atender às solicitações do processo de 
imprimação; 

(B) possuir resistência mecânica ao tráfego previsto; caimento 
mínimo de 1% no sentido dos pontos de escoamento de 
água; possuir armação de tela metálica nas áreas verticais, 
como rodapés; 

(C) não permitir a formação de água de condensação; possuir 
armação de tela metálica nas áreas verticais, como rodapés; 
possuir juntas de retração térmica; 

(D) possuir resiliência adequada às solicitações térmicas; 
resistir à água de percolação capilar; caimento mínimo de 
3%  no sentido dos pontos de escoamento de água; 

(E) possuir juntas de retração térmica; atender às solicitações 
do processo de imprimação; possuir resistência mecânica ao 
tráfego previsto. 

 
 
57 - Com o objetivo de prover melhorias na prevenção de 
acidentes nos locais de trabalho, identificando com o emprego de 
cores os equipamentos de segurança e delimitação de áreas, a 
norma brasileira NR 26 – Sinalização de Segurança estabelece o 
seguinte procedimento de identificação: 
 
(A) hidrantes – cor amarela; 
(B) corrimões e parapeitos – cor vermelha; 
(C) zonas de segurança – cor vermelha; 
(D) paredes de fundo de corredores sem saída – cor amarela; 
(E) vigas colocadas à baixa altura – cor branca. 
 
 
58 - Um desenho, em AUTOCAD, está sendo feito na unidade 
metros (m) e será “plotado” (impresso) no modo “layout” 
(paper space) numa determinada “viewport” formatada em 
milímetros (mm). O fator de conversão - ZOOM XP - para a 
escala 1:20 é: 

 
(A) 5; 
(B) 10; 
(C) 20; 
(D) 50; 
(E) 100. 
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59 - Na figura a seguir, considere a ordenação dos ícones da 
esquerda para a direita.  
 

 
 
No Autocad, no controle de layers, o ícone que deve ser 
acionado para permitir que o programa processe e regenere um 
layer, porém mantendo-o invisível, é o: 
 

(A) primeiro; 
(B) segundo; 
(C) terceiro; 
(D) quarto; 
(E) quinto. 
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60 - Considerando o trecho do  DIAGRAMA PERT-CPM representativo da duração das atividades de “10 a 60” da execução de uma 
construção e o QUADRO DOS EVENTOS E DOS VALORES DE TEMPO apresentados a seguir, determine o CAMINHO CRÍTICO: 
 

10 20 30

40

50 60
A B C F

ED

3 2

4

21

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A) 10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60 
(B) 30 – 40 – 50 
(C) 30 – 40 – 30 – 50 
(D) 10 – 20 – 30 – 50 – 60 
(E) 10 – 20 – 50 - 60 
 

 

Evento 
Início 

Evento 
Fim 

Atividade t.o. 
otimista 

t.m. 
provável 

t.p. 
pessimista 

t.e. 
esperado 

10 
20 
30 
30 
40 
50 

20 
30 
50 
40 
50 
60 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

2 
2 
1 
1 
2 
1 

3 
1 
1 
3 
4 
1 

4 
3 
1 
5 
6 
4 

3 
2 
1 
3 
4 
2 
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