
 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVA ESCRITA OBJETIVA 

CARGO: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 
DATA: 11/09/2011 – HORÁRIO: 8h30min às 12h30min (ho rário do Piauí) 

 

 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 50 questões objetivas sem repetição ou falha; 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. 

2. Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese 
alguma, papéis para rascunhos; 

3. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais 
conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA; 

4. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do 
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor preta ou 
azul; 

5. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE 
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem 
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de 
inscrição; 

6. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de 
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo 
reservado para tal fim; 

7. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído; 

8. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas 
com as letras (a), (b), (c), (d) e (e); somente uma responde adequadamente ao 
quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para cada questão; a 
marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das 
respostas esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas; 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos 

sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e 
decidir a este respeito; 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-
RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE 
QUESTÕES não serão levados em conta;  

12. Quando terminar sua Prova, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal 
o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua 
assinatura; 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 4h; 
14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova 

depois de decorrida 2h do seu início; 
15. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-

Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato. 
 

Nº DE INSCRIÇÃO 

      
 
 
____________________________________________________________ 

Assinatura 
 
____________________________________________________________ 

Nome do Candidato (letra de forma) 
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 TEXTO I (Para as questões de 01 a 10). 

 
 

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

 

Memórias estressadas 

               O primeiro beijo. O casamento. O dia em que o carro saiu do controle na estrada e 

passou raspando pelo caminhão. Cada detalhe desses eventos marcantes é gravado em sua mente, 

ainda que você não consiga se lembrar de absolutamente nada do que aconteceu nas últimas 24 

horas. Ocasiões excitantes, emocionantes e grandiosas, inclusive as estressantes, são arquivadas 

facilmente. Ou seja: o estresse pode melhorar a memória. 

               Todos nós também já passamos pela experiência oposta: quando estamos muito tensos 

as palavras e as ideias parecem sumir da mente. Alguns casos de falha de memória estão ligados 

a traumas infinitamente maiores: alguém que sofreu abuso sexual na infância, por exemplo, pode 

ver os detalhes se perderem numa névoa amnésica. 

             Para pesquisadores que estudam o fenômeno, como eu, essa dicotomia é bastante 

familiar. O estresse melhora algumas funções em certas circunstâncias e as atrapalha em outras. 

Pesquisas recentes mostram como situações estressantes leves ou moderadas melhoram a 

cognição e a memória, enquanto as fortes ou prolongadas as prejudicam.  

(...) 

(Revista Mente Cérebro –Duetto Editorial - Número 27 -  Por Robert M. Sapolsky – p. 53) 

 

 
01.  Assinale a opção que, de forma mais completa e adequada, resume o posicionamento do texto 

em relação às ideias nele defendidas. 
 
 a)  “o estresse pode melhorar a memória.” (l. 05). 
 b)  “quando estamos muito tensos as palavras e as ideias parecem sumir da mente.”. (l. 06-07). 
 c)  “Alguns casos de falha de memória estão ligados a traumas infinitamente maiores:” (l. 07-08). 
 d)  “O estresse melhora algumas funções em certas circunstâncias...” (l. 11). 
 e)  “situações estressantes leves ou moderadas melhoram a cognição e a memória, enquanto as 

fortes ou prolongadas as prejudicam.” (l. 12-13). 
 
02.  No trecho: “Ocasiões excitantes, emocionantes e grandiosas, inclusive as estressantes, são 

arquivadas facilmente.” (l. 04-05), o sentido seria mantido se a palavra “arquivadas” fosse 
substituída por:   

 
 a)  “preparadas”; 
 b)  “armazenadas”; 
 c)  “enfileiradas”; 
 d)  “selecionadas”; 
 e)  “organizadas”. 
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03.  Em alguns trechos do texto, observa-se uma linguagem que sinaliza para uma proximidade com o 
leitor. Assinale a opção em que esta informação se confirma.  

 
 a)  “... ainda que você não consiga se lembrar de absolutamente nada do que aconteceu nas 

últimas 24 horas.” (l. 03-04). 
 b)  “Alguns casos de falha de memória estão ligados a traumas infinitamente maiores:” (l. 07-08). 
 c)  “alguém que sofreu abuso sexual na infância, por exemplo, pode ver os detalhes se perderem 

numa névoa amnésica.” (l. 08-09). 
 d)  “... essa dicotomia é bastante familiar.” (l. 10-11). 
 e)  “O estresse melhora algumas funções em certas circunstâncias ...” (l. 11). 
 
04.  Observe o trecho: “... quando estamos muito tensos as palavras e as ideias parecem sumir da 

mente.” (l. 06 - 07). 
 Considerando-se o emprego das estruturas linguísticas, a correção gramatical quanto à 

uniformidade pronominal estará mantida se entre as palavras “da” e “mente”, acima, usarmos a 
palavra: 

 

 a) “tua”; 
 b) “sua”; 
 c) “vossa”; 
 d) “nossa”; 
 e) “nossas”. 
 
05.  A  palavra “as” em: “as prejudicam.” (linha 13) retoma, textualmente:  
 

 a)  “Pesquisas recentes” (l. 12); 
 b)  “situações estressantes” (l. 12); 
 c)  “a cognição e a memória” (l. 13); 
 d)  “as fortes” (l. 13); 
 e)  “as fortes ou prolongadas” (l. 13). 
 
06.  Assinale a opção em que a palavra apresentada pode ser flexionada gramaticalmente nos 

gêneros masculino e feminino.  
 

 a)  “detalhes” (l. 09). 
 b)  “pesquisadores” (l. 10). 
 c)  “fenômeno” (l. 10). 
 d)  “dicotomia” (l. 10). 
 e)  “circunstâncias” (l. 11). 
 
 Trecho para as questões 07 e 08. 
 

 “Ocasiões excitantes, emocionantes e grandiosas, inclusive as estressantes, são arquivadas 
facilmente.” (l. 04-05). 

 

07.   Para que o trecho acima passe a denotar uma ideia de passado, a expressão verbal “são 
arquivadas” deverá ser flexionada assim: 

 

      a)  “sejam arquivadas”; 
 b)  “são arquivadas”, da maneira como aparece originalmente no texto; 
 c)  “serão arquivadas”; 
 d)  “forem arquivadas”; 
 e)  “foram arquivadas”. 
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08.  Do ponto de vista gramatical, é CORRETO afirmar que “excitantes” está para “Ocasiões”, assim 
como: 

 

 a)  “marcantes” está para “eventos” (l. 02); 
 b)  “nada” está para “absolutamente” (l. 03); 
 c)  “sexual” está para “na infância” (l. 08); 
 d)  “maiores” está para “infinitamente” (l. 08); 
 e)  “bastante” está para “familiar” (l. 10-11). 
 
 Trecho para as questões 09 e 10. 
 

 “Pesquisas recentes mostram como situações estressantes leves ou moderadas melhoram a 
cognição e a memória, enquanto as fortes ou prolongadas as prejudicam.” (l. 12-13). 

 
09.  Assinale a opção cuja afirmação relativa à concordância verbal está INCORRETA.  
  

 a)  A forma verbal “mostram” concorda com “Pesquisas recentes”. 
 b)  A forma verbal  “melhoram” concorda com “situações...”. 
 c)  A forma verba “melhoram” concorda com “Pesquisas recentes”. 
 d)  A forma verbal “prejudicam” concorda com “as (situações) fortes ou prolongadas” 
 e)  Há correspondente de concordância para a forma verbal “prejudicam”. 
 
10.   Quanto ao que se apresenta em termos de relações sintáticas entre os termos, é CORRETO 

afirmar que: 
 

 a)  “situações estressantes” é sujeito de “mostram”;  
 b)  “Pesquisas recentes” é sujeito de “melhoram”;  
 c)  “as” em “as prejudicam” é sujeito de “prejudicam”; 
 d)  “situações estressantes” é sujeito de “melhoram”; 
 e)  “cognição e memória” é sujeito de “melhoram”. 
 

QUESTÕES DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
11. Analise os seguintes itens: 
 

   I –  A diferença entre dois processadores, um equipado com memória cache e o outro não, está 
na velocidade de acesso ao disco rígido. 

  II –  A diferença entre memória RAM e memória ROM é que a primeira mantém os dados, mesmo 
na falta de energia. 

 III –  Para conectarmos uma impressora ao computador, utilizamos principalmente a interface 
AGP. 

 IV –  Memória virtual é um espaço de armazenamento no disco rígido do computador que o 
sistema operacional usa junto com a memória RAM 

 V –  Memória flash é o tipo de memória utilizada em cartões de memória, pen-drives e memórias 
de câmeras. 

 

 Estão CORRETOS os itens: 
 

a) I, II, III, IV, V 
b) II, III 
c) IV, V 
d) I, IV, V 
e) I, IV 
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12. Assinale a alternativa CORRETA sobre o sistema Microsoft Windows XP, configuração padrão. 
 

a) No Windows Explorer, o modo de exibição Lista , exibe o nome, o tamanho e a data de criação 
dos arquivos. 

b) A área de transferência do Windows serve para facilitar o acesso aos aplicativos mais 
utilizados pelo usuário. Por padrão, Meu Computador, Lixeira e Internet Explorer podem ser 
acessadas por ícones encontrados nessa área. 

c) O Gerenciador de dispositivos serve para listar todos os dispositivos de software existentes no 
computador. 

d) No Painel de Controle, é possível instalar programas, impressoras, cadastrar usuários e 
verificar várias informações sobre o sistema. 

e) O scandisk é utilizado para procurar arquivos infectados com vírus e reparar áreas danificadas. 
 
13. Identifique CORRETAMENTE os itens presentes na tela de abertura do Windows XP, na sua 

configuração padrão: 
 

a) Barra de inicialização rápida, Firewall, Barra de título. 
b) Firewall, Barra de título, Painel de controle. 
c) Área de Notificação, Painel de controle, Área de Notificação. 
d) Ícones da área de trabalho, Barra de inicialização rápida, Área de Notificação. 
e) Ícones da área de trabalho, Gerenciador de dispositivos, Anti-vírus. 

 
14. Analise as informações sobre os atalhos no Microsoft Word 2007. 
 

I. Ctrl + Y: usado para desfazer a última ação. 
II. Ctrl + O: usado para inserir um novo objeto. 
III. Ctrl + U: localizar e substituir uma determinada palavra no texto por outra 
IV. Ctrl + F: localizar alguma palavra no texto.  
V. Ctrl + barra de espaços: usado para remover a formatação de um parágrafo ou palavra 

selecionada. 
 
 Em relação aos itens acima, podemos concluir que: 
 

a) Todas as informações estão erradas. 
b) Apenas III e V estão corretas. 
c) Apenas I e II estão erradas. 
d) Apenas I e V estão erradas. 
e) Todas as informações estão corretas. 

 
15. No Microsoft Word 2007, configuração padrão, para inserir a configuração automática de um 

sumário , é necessário, além de outros ajustes: 

a) Na guia Referências, clicar no botão  

b) Na guia Início, clicar no botão . 

c) Na guia Inserir, clicar no botão . 

d) Na guia Revisão, clicar no botão . 

e) Na guia Exibição, clicar no botão  
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16. Considerando o Microsoft Word 2007, instalação padrão, escolha a alternativa que identifica, 
respectivamente, as descrições abaixo. 
• É uma série de comandos e instruções agrupadas como um único comando para realizar uma 

tarefa automaticamente. 
• Ferramenta utilizada para marcar e localizar textos importantes em seu documento. Funciona 

como um marca-texto. 
• Ferramenta utilizada para aplicar formatação de texto e alguma formatação gráfica básica, 

como bordas e preenchimentos. 
• Ferramenta usada para criar um conjunto de documentos como uma carta modelo, que é 

enviada a muitos clientes ou uma folha de etiquetas de endereço. 
 

a) Estilos de formatação, Mala Direta, Ferramenta Pincel, Macro. 
b) Macro, Ferramenta Realce, Ferramenta Pincel, Mala Direta. 
c) Mala Direta, Ferramenta Pincel, Ferramenta Desenho, Macro. 
d) Macro, Ferramenta Desenho, Ferramenta Realce, Mala Direta. 
e) Mala Direta, Ferramenta Realce, Estilos de formatação, Personalizar.  

 
17. Considere a figura abaixo, que mostra uma planilha digitada no MS-Excel 2007: 
 

 
  

 Ao lado dos títulos das colunas A e B aparece o ícone . Escolha a alternativa que identifica 
CORRETAMENTE o ícone em questão. 

 

a) Setas de Formação condicional 
b) Setas de correção autográfica 
c) Setas de preenchimento automático 
d) Setas de classificação alfabética 
e) Setas de Filtro. 

 

18. Considere a figura abaixo, que mostra uma planilha digitada no MS-Excel 2007: 

 
 

 Selecionando as células de A1 a A4, e arrastando-as pela alça de preenchimento, (na borda da 
célula A4) até a célula A8, o resultado em A5 e A7 será, respectivamente: 
a) teresina e fms+4. 
b) teresina+2 e fms. 
c) teresina e fms. 
d) teresina+2 e fms+5. 
e) teresina+1 e fms+4. 
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19. Considere a figura seguinte, que ilustra uma janela do Internet Explorer 6 (IE6), e assinale a opção 
CORRETA: 

 
 

a) O botão  permite adicionar o endereço do site a uma pasta padrão, ou a outra criada pelo 
usuário, a fim de facilitar o próximo acesso, sem que seja necessário digitar o endereço do site 
novamente. 

b) O botão  serve para aumentar a fonte da página em questão. 

c) O botão  serve para voltar à página inicial. 

d) O botão  exclui o histórico do navegador, eliminando assim os registros que indicam que o 
site em questão foi acessado. 

e) O botão  serve para divulgar o site em questão nas redes sociais das quais o usuário faça 
parte. 

 

20. Considere a figura seguinte, que ilustra uma janela do MS-Outlook Express 6, e assinale a opção 
CORRETA: 
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a) No Outlook Express 6, o nome do servidor de email de saída geralmente é o POP3. 
b) No Outlook Express 6, o limite para envio de arquivo anexo é de 2 Mb. 

c) A opção, , indica as mensagens que estão salvas, mas ainda não foram 
enviadas. 

d) O Outlook Express 6 possui filtro de lixo eletrônico. 
e) No Outlook Express 6, o nome do servidor de email de entrada geralmente é o SMTP. 

 
 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. Com relação às características dimensionais das folhas em branco e pré-impressas a serem 

aplicadas em todos os desenhos técnicos, pode-se afirmar que: 
 

a) o papel do formato A0 tem as dimensões 840 x 1189 em milímetros; 
b) o papel do formato A1 tem as dimensões 595 x 840 em milímetros; 
c) o papel do formato A2 tem as dimensões 420 x 595 em milímetros; 
d) o papel do formato A3 tem as dimensões 297 x 420 em milímetros; 
e) o papel do formato A4 tem as dimensões 210 x 297 em milímetros. 

 
 
22. Sobre as condições exigíveis para o dobramento de cópia de desenho técnico, é INCORRETO 

afirmar que: 
 

a) o formato final do dobramento de cópias de desenhos formatos A0, A1, A2 e A3 devem ser o 
formato A4; 

b) as cópias devem ser dobradas de modo a deixar visível a legenda; 
c) o dobramento deve ser feito a partir do lado direito, em dobras verticais; 
d) quando as cópias de desenho formato A0, A1, A2 e A3 tiverem que ser perfuradas para 

arquivamento, deve ser dobrado, para trás, o canto superior esquerdo; 
e) para formatos maiores que o formato A0 e formatos especiais, o dobramento deve ser tal que 

ao final esteja no padrão do formato A4. 
 
 
23. Em relação aos tipos e o escalonamento de larguras de linhas para uso em desenhos técnicos, 

pode-se AFIRMAR  que: 
 

a) as linhas de denominação “contínua e larga” somente podem ser aplicadas em contornos 
visíveis; 

b) as linhas de denominação “contínua e estreita” podem ser aplicadas em hachuras; 
c) as linhas de denominação “traço e ponto estreita” podem ser aplicadas em linhas de centro; 
d) as linhas de denominação “traço e ponto largo” podem ser aplicadas em linhas de arestas não 

visíveis; 
e) as linhas de denominação “traço dois pontos estreita” podem ser aplicadas em linhas de planos 

de corte. 
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24.  Assinale a alternativa INCORRETA com relação ao uso de escalas em desenhos técnicos. 
 

a) É usada a ESCALA 1:1, para escala natural. 
b) É usada a ESCALA X:1, para escala de ampliação (X > 1). 
c) É usada a ESCALA 1:X, para escala de redução (X > 1). 
d) A palavra “ESCALA” pode ser abreviada na forma “ESC.”. 
e) A ESCALA 1:3 pode ser adotada na representação de projetos de arquitetura. 

 
 
25. Com relação às definições relacionadas a projetos arquitetônicos, entende-se por Planta de 

Edificação. 
  

a) Planta que compreende o partido arquitetônico como um todo, em seus múltiplos aspectos. 
Pode conter informações específicas em função do tipo e porte do programa, assim como para 
a finalidade a que se destina. 

b) Planta que compreende o projeto como um todo, contendo, além do projeto de arquitetura, as 
informações necessárias dos projetos complementares, tais como movimento de terra, 
arruamento, redes hidráulica, elétrica e de drenagem, entre outros. 

c) Vista superior do plano secante horizontal, localizado a, aproximadamente, 1,50 m do piso em 
referência. A altura desse plano pode ser variável para cada projeto de maneira a representar 
todos os elementos considerados necessários. 

d) plano secante vertical que divide a edificação em duas partes, seja no sentido longitudinal, seja 
no transversal. 

e) Representação gráfica de planos externos da edificação.  
 
 
26.  A representação gráfica no desenho da característica do elemento, através de linhas, símbolos, 

notas e valor numérico numa unidade de medida, chama-se Cotagem. Sobre este item importante 
dentro do desenho técnico, é CORRETO afirmar que: 

 

a) toda cotagem necessária para descrever uma peça ou componente, clara e completamente, 
deve ser representada diretamente no desenho; 

b) nenhum elemento do objeto ou produto acabado deve ser definido por mais de uma cota, sem 
exceções; 

c) desenhos de detalhes podem usar unidades diferentes para todas as cotas sem o emprego do 
símbolo;  

d) a indicação dos limites da linha de cota é feita por meio de setas, traços oblíquos ou 
perpendiculares; 

e) somente uma forma da indicação dos limites da linha de cota deve ser usada num mesmo 
desenho, mesmo quando o espaço for muito pequeno, outra forma de indicação não pode ser 
usada. 

 
27. Sobre os tipos de janelas e suas vantagens e desvantagens, é INCORRETO afirmar que: 
 

a) a janela do tipo “correr” tem a desvantagem de necessitar de vedações nas juntas externas; 
b) a janela tipo “projetante” tem a vantagem de proporcionar boa estanqueidade; 
c) a janela do tipo “tombar” tem a desvantagem de não liberar o vão; 
d) a janela do tipo “abrir folha dupla” tem a desvantagem de não proporcionar boa estanqueidade 

de ar e água; 
e) a janela do tipo “basculante” tem a vantagem de ser de fácil limpeza. 
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28. Considerando o cálculo de escadas, e que h representa a altura e que b representa a 
profundidade, pode-se afirmar, EXCETO: 

 
a) toda escada deve obedecer à fórmula de Bondel; 
b) duas vezes a altura somada à profundidade de um degrau de escada deve está entre 64 cm e 

65 cm; 
c) a altura máxima de um degrau de escada deve ser 18 cm; 
d) a profundidade mínima do degrau de uma escada deve ser 28 cm; 
e) um degrau com h de 16 cm deve ter b de pelo menos 30 cm. 

 
29. No que se refere às instalações elétricas, sobre corrente elétrica pode-se AFIRMAR  que: 
 

a) a unidade de medida é o Volt (V); 
b) é o movimento ordenado dos elétrons livres; 
c) é a força que impulsiona os elétrons livres nos fios; 
d) aliada à potência elétrica gera a tensão elétrica; 
e) é composta de duas parcelas corrente ativa e corrente reativa. 

 
 
30.  Considerando o dimensionamento de instalações elétricas para uma cozinha com área de 16m² e 

perímetro de 20 m, pode-se AFIRMAR que: 
 

a) a carga de iluminação deve ser no máximo 220 VA; 
b) o número de Tomadas de uso geral dever ser no mínimo quatro unidades; 
c) deve ser atribuída no mínimo a potência de 100 V para cada tomada de uso geral; 
d) devem-se prever no mínimo duas tomadas de uso específico; 
e) a previsão de carga para as tomadas de uso específico é mínimo 2000 VA. 

 
31.  A perda de carga ao longo de um tubo depende de, EXCETO: 
 

a) diâmetro interno; 
b) comprimento; 
c) rugosidade da superfície interna; 
d) vazão; 
e) velocidade da água. 

 
32.  Considerando as instalações prediais de água fria, quando do dimensionamento das tubulações 

pode-se AFIRMAR  que: 
 

a) cada tubulação deve ser dimensionada de modo a garantir abastecimento de água com vazão 
adequada, podendo incorrer no superdimensionamento; 

b) as tubulações devem ser dimensionadas de modo que a velocidade da água, em qualquer 
trecho de tubulação, não atinja valores superiores a 3 m/s; 

c) em condições dinâmicas (com escoamento), a pressão da água nos pontos de utilização deve 
ser estabelecida de modo a garantir a vazão de projeto e o bom funcionamento da peça de 
utilização e de aparelho sanitário. Em qualquer caso, a pressão não deve ser inferior a 10 kPa, 
sem exceção; 

d) em qualquer ponto da rede predial de distribuição, a pressão da água em condições dinâmicas 
(com escoamento) deve ser inferior a 5 kPa; 

e) em condições estáticas (sem escoamento), a pressão da água em alguns determinados pontos 
de utilização da rede predial de distribuição não deve ser superior a 400 kPa. 
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33. Entende-se por fecho hídrico: 
 

a) camada líquida, de nível constante, que em um desconector veda a passagem dos gases; 
b) desconector destinado a receber efluentes do sistema predial de esgoto sanitário; 
c) recipiente dotado de desconector, com grelha na parte superior, destinado a receber águas de 

lavagem de pisos ou de chuveiro; 
d) recipiente sem proteção hídrica, dotado de grelha na parte superior, destinado a receber águas 

de lavagem de piso ou de chuveiro; 
e) tubulação primária que recebe os efluentes dos ramais de descarga diretamente ou a partir de 

um desconector. 
 
34. Sobre instalação de sistema de ar condicionado, deve-se considerar para a determinação da 

potencia de refrigeração, EXCETO: 
 

a) área do ambiente; 
b) perímetro do ambiente; 
c) quantidade de pessoas no ambiente; 
d) aparelhos que irradiam calor; 
e) área de paredes para Oeste sem proteção. 

 
35. À pequena coluna ou pilar que, alinhada lado a lado, sustenta corrimãos e guarda-corpos dá-se o 

nome de: 
 

a) consolo; 
b) barrote; 
c) contraverga; 
d) balaústre; 
e) marquise. 

 
36. Entende-se por Claraboia: 
 

a) parede que não fecha totalmente o ambiente, usada como divisória; 
b) divisão que surge dos desníveis do telhado no último pavimento de uma construção; 
c) abertura no teto da construção, fechada por caixilho com vidro ou outro material transparente, 

para iluminar o interior; 
d) armação de madeira triangular, usada em telhados que cobrem grandes vãos, sem o auxílio de 

paredes internas; 
e) cada uma das duas paredes laterais onde se apóia a cumeeira nos telhados de duas águas. 

 
37. É aço empregado como armadura de concreto, EXCETO: 
 

a) CA-25 A.    
b) CA-25 B. 
c) CA-50 A. 
d) CA-50 B. 
e) CA-60 B. 
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38. O cimento portland tem, dentre muitas, as seguintes classificações e denominações, 
respectivamente, EXCETO: 

 
a) CP I-Z, cimento portland com adição comum de pozolana; 
b) CP II-E, cimento portland composto com escória; 
c) CP III, cimento portland de alto forno; 
d) CP V-ARI, cimento portland de alta resistência inicial; 
e) CPP, cimento para poços petrolíferos. 

 
 
39. São propriedades das tintas, EXCETO: 
 

a) poder de rendimento; 
b) dureza; 
c) viscosidade; 
d) poder de pega; 
e) volatilidade. 

 
 
40.  Pasta é a mistura de aglomerante com água, sobre ela podemos AFIRMAR  que: 
 

a) as características do aglomerante influem nas suas propriedades; 
b) tem função de envolver somente os grãos de agregados miúdos; 
c) tem função de conferir impermeabilidade à mistura enquanto úmida; 
d) o grau de hidratação não influencia nas suas propriedades; 
e) após o processo de pega ocorre a sua solidificação. 

  
 
41. Considerando que uma parede com perímetro de 5m e pé-direito de 2,80 m possui uma porta com 

área de 1,89 m² e duas janelas, com áreas de 1,08 m², cada, logo o levantamento dá área de 
alvenaria para efeito de orçamentação resulta:  

 
 a) 14,00 m² 
 b) 11,03 m². 
 c) 9,95 m². 
 d) 11,95 m². 
 e) 13,84 m². 
 
42. A respeito de perdas consideradas para a determinação de consumo de determinados insumos 

pode-se AFIRMAR que:  
 

a) para o aço pode-se considerar 15 % de perda por motivo de dobras das barras e pontas que 
sobram; 

b) o transporte, manuseio e cortes para arremates geram perdas de 15% dos azulejos; 
c) o cimento para o preparo de argamassas e concretos sem betoneira deve-se considerar perda 

de 5%; 
d) quando são usados blocos de concreto o transporte, manuseio e roubo geram perdas em cerca 

de 4%; 
e) a perda de blocos cerâmicos é de 8% por motivo de transporte, manuseio e cortes. 
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43.  Sobre os conceitos relativos a orçamento de obras pode-se afirmar, EXCETO: 
 

a) o BDI (Bonificação e despesas indiretas) incide sobre o custo direto; 
b) os encargos sociais são custos indiretos; 
c) um orçamento é classificado como estimativa de custo quando for feita com base em 

composições de custos; 
d) o Custo Unitário Básico da Construção Civil (CUB) representa o custo da construção, por m², 

de cada um dos padrões de imóvel estabelecido; 
e) em composições de custos unitários o Índice é a incidência de cada insumo na execução de 

uma unidade de serviço. 
 
 
44.  A Fiscalização de uma obra deverá realizar, dentre outras, as seguintes atividades, EXCETO: 
 

a) analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço apresentados pela 
Contratada no início dos trabalhos; 

b) apresentar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras a serem 
apresentados pela Contratante no início dos trabalhos; 

c) promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o 
andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento 
do contrato; 

d) esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos 
desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer 
informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos; 

e) paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em 
conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do 
contrato. 

  
45.  É INCORRETO afirmar que para a medição e recebimento de serviços deve-se considerar a 

seguinte condição: 
 

a) somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e obras 
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalização, respeitada a rigorosa 
correspondência com o projeto e suas modificações expressa e previamente aprovadas pelo 
Contratante; 

b) a medição de serviços e obras será baseada em relatórios periódicos elaborados pela 
Contratada, registrando os levantamentos, cálculos e gráficos necessários à discriminação e 
determinação das quantidades dos serviços efetivamente executados; 

c) a discriminação e quantificação dos serviços e obras considerados na medição deverão 
respeitar rigorosamente as planilhas de orçamento anexas ao contrato, inclusive critérios de 
medição e pagamento; 

d) o Contratante deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base 
nas medições de serviços aprovadas pela Fiscalização, obedecidas as condições 
estabelecidas no contrato; 

e) após a conclusão dos serviços e solicitação oficial da Contratada, mediante uma vistoria 
realizada pela Fiscalização e/ou Comissão de Recebimento de Obras e Serviços, será 
efetuado o Recebimento Definitivo. 
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46.  A respeito das condições gerais de acesso às edificações, pode-se AFIRMAR que: 
 

a) nas edificações e equipamentos urbanos a maioria das entradas deve ser acessível, bem como 
as rotas de interligação às principais funções do edifício; 

b) na adaptação de edificações e equipamentos urbanos existentes deve ser previsto no mínimo 
um acesso, vinculado através de rota acessível à circulação principal e às circulações de 
emergência, quando existirem. Nestes casos a distância entre cada entrada acessível e as 
demais não pode ser superior a 5 m; 

c) o percurso entre o estacionamento de veículos e a entrada principal deve compor uma rota 
acessível. Quando da impraticabilidade de se executar rota acessível entre o estacionamento e 
as entradas acessíveis, devem ser previstas vagas de estacionamento exclusivas para 
pessoas com deficiência, interligadas à entrada através de rota acessível; 

d) quando existirem catracas ou cancelas, todas devem ser acessíveis; 
e) quando existir porta giratória ou outro dispositivo de segurança de ingresso que não seja 

acessível, deve ser prevista pelo menos outra entrada que garanta condições de 
acessibilidade. 

 
 
47.  Considerando-se módulo de referência, pode-se AFIRMAR que: 
 

a) é a projeção de 0,80 m por 1,20 m no piso, ocupada por uma pessoa utilizando cadeira de 
rodas; 

b) é a projeção de 0,90 m por 1,20 m no piso, ocupada por uma pessoa utilizando cadeira de 
rodas; 

c) é a projeção de 1,20 m por 1,40 m no piso, ocupada por uma pessoa utilizando cadeira de 
rodas; 

d) é a projeção de 0,90 m por 1,30 m no piso, ocupada por uma pessoa utilizando cadeira de 
rodas; 

e) é a projeção de 1,00 m por 1,20 m no piso, ocupada por uma pessoa utilizando cadeira de 
rodas. 

 
48.  Sobre sinalização tátil, pode-se afirmar, EXCETO: 
 

a) as informações em Braille dispensam a sinalização visual com caracteres ou figuras em relevo, 
exceto quando se tratar de folheto informativo; 

b) as informações em Braille devem estar posicionadas abaixo dos caracteres ou figuras em 
relevo; 

c) a sinalização tátil no piso pode ser do tipo de alerta ou direcional; 
d) a sinalização tátil deve ter cor contrastante com a do piso adjacente; 
e) a sinalização tátil direcional deve ter largura entre 20 cm e 60 cm. 

 
 
49.  Considerando os menus e comandos disponíveis no Software AutoCad, é INCORRETO afirmar 

que: 
 

a) o comando Line tem acesso pelo menu Draw > Line; 
b) o comando Offset tem acesso pelo menu Modify > Offset; 
c) o comando Arc tem acesso pelo menu Draw > Arc; 
d) o comando Trim tem acesso pelo menu Modify > Offset; 
e) o comando Linhas e cores tem acesso pelo menu Draw > Linetype. 
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50.  Sobre os comandos e as suas funções NÃO é possível afirmar que: 

 

a) FILLET faz a união das pontas de duas linhas, polilinhas ou arcos. Também permite fazer a 

concordância de linhas através de um arco, com raio definido pelo comando; 

b) QLEADER cria setas de chamada para comentar algo, pode ser utilizado por exemplo em 

organogramas. Pode alterar o estilo e dimensões da seta nas propriedades da entidade; 

c) PURGE remove do arquivo todas as estruturas criadas e não utilizadas, blocos, layers, tipos de 

letra. Não permite diminuir o tamanho do ficheiro de trabalho; 

d) STRETCH estica as entidades seleccionadas. Só podem ser utilizados os modos de selecção 

crossing e window para este comando; 

e) REGEN força uma regenereção da tela, mostrando as curvas de arcos e círculos como 

realmente devem aparentar (sem ficar com cantos que não existem). 

 
 


