
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 21/08/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XIII do Edital 
do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, de 05/06/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 ARQUITETO 



 

PARTE I - ARQUITETO 
 
01 - "O projeto do Museu está inspirado na cultura carioca e 
através de sua arquitetura, explora a relação entre a cidade e o 
meio ambiente natural. O Museu inclui 5000 m² de espaço de 
exposições temporárias e permanente, bem como uma praça de 
7600 m² que envolve a estrutura e se estende ao longo do cais. 
O edifício apresenta grandes balanços de 75 metros de 
comprimento no lado voltado para a praça e 45 metros de 
comprimento no lado voltado para o mar. Esses recursos 
destacam a extensão do Museu. A exposição permanente está 
alojada no pavimento superior, e possui um pé direito de 10 
metros de altura, com vista panorâmica da Baía de Guanabara. 
A altura total do edifício é limitada a 18 metros, o que protege a 
vista da baía para o Mosteiro de São Bento, Patrimônio 
Mundial da UNESCO". (Santiago Calatrava, Archdaily, 19 de 
Abril de 2016) 

 

 
Museu do amanhã, Rio de Janeiro (Fonte: Archdaily, 2016) 
 
O Museu do amanhã, projeto do arquiteto Santiago Calatrava 
para o Rio de Janeiro, representa: 
I – A corrente High Tech da arquitetura contemporânea, com 
complexas estruturas construtivas aparentes; 
II – A corrente estruturalista, com elementos arranjados de 
acordo com funções e hierarquias; 
III – A corrente lúdico-formalista com formas não-retilíneas 
distorcendo e deslocando alguns princípios elementares; 
Estão corretas: 

A) Apenas item II 
B) Apenas item III 
C) II e III 
D) Apenas o item I  
E) I, II e III 

 
Texto para as questões 02 e 03: 
Conhecida como a "Princesa do Cariri" a cidade de Monteiro na 
Paraíba tem sua formação datada do 'final do século XVIII, onde 
algumas famílias se estabeleceram e, em 1800(Período colonial 
brasileiro), Manoel Monteiro do Nascimento desmembrou uma 
área de sua fazenda, chamada Lagoa do Periperi, para construir 
uma capela, distante 300 metros da margem do Rio Paraíba. A 
beleza do local foi atraindo habitantes e, em pouco tempo, 
formou-se um povoado' com casario rico em detalhes e cores. 
(Prefeitura de Monteiro). 

 

 
Casario Colonial, Monteiro - Paraíba 
(Fonte:Skyscrapercity, 2012) 
 
Com o passar dos tempos, e mesmo com o crescimento da 
cidade, é possível identificar o casario colonial do período 
de sua formação ainda preservado.  
 
02 - Sobre as características da arquitetura colonial 
brasileira é CORRETO afirmar que: 

A) As casas eram construídas em todo o limite do 
terreno, tinham características próprias, geralmente 
eram casas de um pavimento, ou com sobrados, as 
telhas de barro eram utilizadas para cobertura das 
residências, eram feitos cobertos com apenas duas 
águas, uma para trás e uma para frente do terreno, 
evitando assim infiltração. 

B) As cidades eram erguidas com aspectos uniformes, 
as ruas eram formadas pelas casas, uma espécie de 
construção em fita e não geminada, e assim iam 
surgindo as cidades da época, existiam por sua vez 
largos passeios, e vegetação ao redor das casas.  

C) Geralmente os sobrados eram de dois ou três 
pavimentos no máximo, eram de uso misto, em 
cima embaixo eram feitos comércios, como 
farmácias e mercearias, e em baixo eram utilizadas 
como residências e criação de animais.  

D) Os materiais utilizados para construção eram 
primitivas, as paredes eram mais simples, 
construídas de pau-a-pique, taipa de pilão ou adobe, 
tanto para construções simples como para as 
mansões das pessoas mais importantes da época.  

E) O urbanismo, caracterizado pela adaptação do 
traçado das ruas, largos e muralhas, a topografia 
pouco acidentada do terreno, fazia com que as casas 
se adaptassem ao terreno de maneira harmoniosa e 
com generosos recuos formando um modelo de 
cidade permeável.  

  
 
 
 



 

03 – O Período colonial brasileiro foi marcado pelo rigor 
métrico. Elementos como esquadrias se repetiam nos 
pavimentos paralelamente conforme iam ascendendo. Neste 
período a arquitetura tinha símbolos de poder econômico, 
como a eira e a beira. A expressão “sem eira nem beira”, 
que significa sem recursos, na miséria, vem de elementos de 
edificações coloniais; as casas das pessoas mais importantes 
e ricas tinham as duas estruturas: eira e beira. Já as casas 
mais simples não tinham nem a eira e nem a beira, eram 
taperas, assim então surgindo a designação.  
Nesse contexto e observando a figura é possível identificar 
a eira e a beira no(s): 

 
 

A) Itens H e I. 
B) Item F, apenas. 
C) Itens E e A. 
D) Item D, apenas. 
E) Item C, apenas. 

 
04 - Em 12 de Setembro de 2001, a explosão de um avião 
em um dos lados do Pentágono (Estados Unidos, Força 
Nacional) incendiou carros e espalhou destroços. Serviços 
de emergência foram rapidamente para o local para lutar 
contra as chamas e ajudar na evacuação. Porém, antes das 
equipes entrarem no edifício foi solicitado à um perito que 
criasse uma modelagem tridimensional no Sketchup 
(software de modelagem 3D) para que servisse como um 
mapa virtual facilitando a compreensão do local do incêndio 
causado. 
 

  

 
 
Observando as imagens pelo perito é possível dizer que ele 
se valeu minimamente dos seguintes comandos na criação 
do Prédio: 

A) Puxar, Empurrar e Ctrl. 
B) Polígonos concêntricos, Puxar/Empurrar e 

Retângulo. 
C) Rotacionar, Retângulos concêntricos e Empurrar. 
D) Rotacionar, Polígonos + Ctrl e Siga-me. 
E) Transferidor, Caixa de Areia e Arcos. 

 
05 - O software do tipo CAD (Autocad) utilizado, também, 
para a elaboração de projetos de arquitetura, urbanismo e 
paisagismo (2D) e para a criação de modelos 
tridimensionais (3D) permite uma série de comandos para 
viabilizar o desenho técnico, dentre eles: 

A) O comando "ARRAY" cria múltiplas cópias de um 
elemento conforme um padrão determinado. 

B) Os "LAYERS" permitem o agrupamento de 
elementos de desenho conforme padrão 
estabelecido. 

C) O "LINE" permite criar linhas orgânicas e 
concêntricas conforme padrão numérico 
determinado. 

D) O comando "TRIM" permite que determinada 
entidade estenda de tamanho ilimitadamente. 

E) O comando "AREA" permite criar o cálculo rápido 
de um volume de determinado polígono, coforme 
padrão alfanumérico. 

 
06 - Para o processo de "plotagem em PDF" do projeto 
arquitetônico utilizando o software AutoCAD, deve-se 
seguir os seguintes procedimentos: 

A) menu > enviar > transmissão eletrônica > criar 
transmissão > selecionar arquivo > ok > salvar em 
> nomear > salvar. 

B) menu > salvar como > outros formatos > arquivos 
tipos > nomear > salvar. 

C) Plotar (barra de menus rápida) > impressora / 
plotadora / DWG to PDF > tamanho do papel > o 
que plotar / janela > seleciona desenho > escala do 
desenho > visualizar > ok > imprimir > ok. 

D) Plotar (barra de menus rápida) > impressora / 
plotadora / DWG to PDF > tabela de estilo de 
plotagem > estilo de plotagem > configurar página 
> ok > imprimir > ok. 

E) menu> impressão > plotar > impressora / plotadora 
/ publish to web PDF > tamanho do papel > o que 
plotar > janela > seleciona desenho > imprimir > ok. 



 

07 - A NBR9050/2015 que trata da "Acessibilidade a 
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos", 
atribui um módulo de referência para cadeirantes utilizado 
em projetos de acessibilidade, ilustrado pela figura a seguir: 

 
Para a Norma, as dimensões mínimas de A e B que deverão 
ser consideradas pelo profissional de arquitetura são 
respectivamente: 

A) 95cm e 115cm 
B) 80cm e 120cm 
C) 90cm e 150cm 
D) 70cm e 120cm 
E) 80cm e 150cm 

 
08 - A norma de acessibilidade (NBR9050/2015) define, 
ainda, a área necessária para a manobra de cadeiras de rodas 
em projetos, representada pela figura em duas situações de 
giro: 

 
As dimensões mínimas de A, B e C que deverão ser 
consideradas para a manobra nas rotações ilustradas são 
respectivamente: 

A) 150cm, 90cm e 120cm. 
B) 120cm, 120cm e 120cm. 
C) 150cm, 95cm e 120cm 
D) 150cm, 120cm e 150cm. 
E) 155cm, 95cm e 150cm. 

 
09 - A fim de que a população brasileira seja protegida, em 
sua integridade física, quanto aos casos de incêndio, a NBR 
9077/2001 (Saídas de emergências em Edifícios) define 
para os profissionais da arquitetura e engenharia "Escada de 
Emergência" como sendo: 

A) A escada integrante de uma rota acessível, cuja 
condição de estanqueidade à fumaça é obtida por 
método de pressurização. 

B) A escada cuja caixa é envolvida apenas por paredes 
corta-fogo e dotada de portas corta-fogo em seu 
início e fim. 

C) A escada externa à edificação cujo acesso para a 
saída se dá por meio de antecâmara igualmente 
enclausurada. 

D) A escada devidamente ventilada por ventilação 
mecânica situada em ambiente envolvido por 
paredes corta-fogo. 

E) A escada integrante de uma rota de saída, podendo 
ser uma escada enclausurada à prova de fumaça, 
escada enclausurada protegida ou escada não 
enclausurada. 

 
10 - Um projeto de prevenção e combate a incêndio é muito 
maior que apenas a elaboração do projeto para a distribuição 
de extintores portáteis. Para que um projeto de prevenção e 
combate a incêndio – o chamado PPCI – seja o mais 
eficiente e seguro possível, ele deverá ser incluído no 
projeto arquitetônico e ser concebido juntamente com 
este.Para tal, além da simples distribuição dos extintores, 
deve ser inserido no desenho do projeto, também, para uma 
melhor execução, demais símbolos gráficos previstos pela 
NBR 14100/1998. 

 
No projeto arquitetônico ilustrado é possível identificar os 
seguintes itens pela referida norma:  

A) Ponto de Iluminação de Emergência, Rota de Fuga 
e Extintor portátil de pó químico seco. 

B) Extintor de Gás carbônico, Detector de gás pontual 
e Rota de Fuga. 

C) Detector de chamas, Avisador Visual e Acionador 
manual do sistema fixo de CO2. 

D) Área protegida pelo sistema Halon, Dumpers corta-
fogo e Abertura protegida. 

E) Ponto de iluminação de emergência tipo 
balizamento, Canhões monitores e Sprinklers. 

 
 
 
 



 

11 - A Norma Regulamentadora NR 23 é o 
norma do Ministério do Trabalho que trata da proteção 
contra incêndios nos ambientes de trabalho. Esta norma se 
relaciona intensamente com outros dispositivos legais e 
normativos, como normas brasileiras (NBR), legislações 
federais e locais e instruções normativas do Corpo de 
Bombeiros, que apesar de serem muito semelhantes, 
apresentam algumas diferenças conforme o Estado onde a 
instalação está localizada. Considerando o princípio da 
precaução, deve-se levar em conta sempre a legislação mais 
restritiva para proporcionar melhor segurança ao 
empreendimento e às pessoas. 
A NR 23 apresenta as disposições gerais, que irão nortear as 
tratativas arquitetônicas do assunto. Elas estabelecem, 
obrigatoriamente, que todo projeto deve considerar/conter: 
I - Saídas suficientes para a rápida retirada do pessoal em 
serviço, em caso de incêndio; 
II - Identificação de elementos de proteção contra incêndio; 
III - Identificação dos procedimentos a serem seguidos em 
caso de princípio de incêndio no estabelecimento; 
IV - Desenho considerando o exercício simulado das rotas 
de evacuação para situação de incêndio 
É CORRETO o que se afirma em: 

A) Apenas em I, II e III. 
B) Apenas em I e II. 
C) I, II, III e IV 
D) Apenas em III e IV. 
E) Apenas em IV. 

 
12 - A lei nº 10.257/2001, que tem como premissa a "função 
social da cidade e da propriedade" na aplicação de seus 
instrumentos garantindo o interesse coletivo sobre o uso 
individual da propriedade é também reconhecida como:  

A) Lei Estadual, Parcelamento do Solo Urbano. 
B) Lei Federal, Código de conduta social. 
C) Lei Estadual, Reforma Agrária. 
D) Lei Federal, Estatuto da Cidade. 
E) Lei Federal, Código de postura e ética social. 

 
13 - A Lei Federal Nº 9.785 de 1999 alterou a, também Lei 
Federal, Lei de parcelamento do solo (Nº 6766/1979) que 
tem por finalidade primeira ordenar o espaço urbano 
destinado a habitação. Para tanto, a primeira redefiniu 
critérios para a divisão ou redivisão do espaço urbano, 
dentro dos ditames legais e passou a considerar LOTE 
como sendo: 

A) Terreno situado em zonas habitacionais declaradas 
por lei Federal, Estadual e/ou Municipal como de 
interesse social (ZHIS). 

B) Terreno situado em zonas urbanas, de expansão 
urbana ou de urbanização específica, definidas pelo 
plano diretor e aprovadas por lei Estadual. 

C) Terreno destinado ao sistema de circulação, a 
implantação de equipamento urbano e comunitário, 
bem como a espaços livres de uso público. 

D) Terreno destinado exclusivamente à equipamentos 
urbanos de escoamento das águas pluviais, 
iluminação pública, redes de esgoto sanitário e 
abastecimento de água potável.  

E) O terreno servido de infraestrutura básica cujas 
dimensões atendam aos índices urbanísticos 
definidos pelo plano diretor ou lei municipal para a 
zona em que se situe. 

14 - A topografia é a base de qualquer projeto e de qualquer obra 
realizada por engenheiros ou arquitetos. Dessa forma, antes do 
desenho arquitetônico devem ser levantadas todas as 
particularidades naturais ou artificiais do terreno de projeto, que 
deverão ser projetadas sobre um plano considerado horizontal. 
A porção da superfície terrestre, levantada topograficamente, é 
representada através de uma Projeção Ortogonal Cotada e 
denomina-se:  

A) Planta topográfica. 
B) Planta de superfície. 
C) Geodésica topográfica. 
D) Superfície Topográfica. 
E) Plano Topográfico. 

 
15 - Basicamente o levantamento topográfico pode ser dividido 
em: 
Levantamento topográfico ___________, compreendendo o 
conjunto de operações necessárias para a determinação de 
pontos e feições do terreno que serão projetados sobre um plano 
horizontal de referência através de suas coordenadas X e Y 
(representação bidimensional), e, 
Levantamento topográfico ___________, compreendendo o 
conjunto de operações necessárias para a determinação de 
pontos e feições do terreno que, além de serem projetados sobre 
um plano horizontal de referência, terão sua representação em 
relação a um plano de referência vertical ou de nível através de 
suas coordenadas X, Y e Z (representação tridimensional). 

A) Topométrico e Planimétrico, respectivamente. 
B) Geoidal e Real, respectivamente. 
C) Planimétrico e Altimétrico, respectivamente. 
D) Planimétrico e Geoidal, respectivamente. 
E) Altimétrico e Real, respectivamente. 

 
16 - Quando se observa uma planta topográfica, é necessário 
identificar os acidentes topográficos (ou linhas notáveis) que 
determinarão a melhor implantação de um projeto. Alguns 
destes acidentes estão ilustrados na figura seguinte. 

 
A partir da observação das curvas topográficas e demais 
representações é possível identificar as seguintes linhas notáveis: 

A) Garganta (A), Lance de intersecção (B) e Linha de 
Cumiada (C) 

B) Linha de Cumiada (A), Garganta (B) e Linha de 
Talvegue (C) 

C) Vertente (A), Encontro topográfico (B) e Linha de 
Talvegue(C) 

D) Linha de Talvegue (A), Lance de intersecção (B) e 
Linha do Horizonte (C) 

E) Linha de Flanco (A), Garganta (B) e Linha de Cumiada 
(C) 



 

17 - O acidente de trabalho é um fato indesejado que traz 
prejuízo aos trabalhadores, aos empresários e as próprias 
famílias dos trabalhadores. A indústria da construção civil é 
uma das que apresenta o maior índice de acidentes de 
trabalho. Em virtude destas estatísticas, a implantação da 
NR18 e os programas de condições de meio ambiente de 
trabalho, fizeram-se necessários, tornando-se lei, para assim 
tentar diminuir os riscos de acidentes e melhorar as 
condições de trabalho. (UNESC, Engenharia Civil) 
Segundo a NR-18, item 18.4.1 das Áreas de Vivência, os 
canteiros de obras devem dispor de: 
I - Vestiário; 
II - Local de refeições; 
III - Cozinha, quando houver preparo de refeições; 
IV - Área de Lazer; 
É CORRETO o que se afirma em: 

A) I, II, III e IV 
B) Apenas em I e II. 
C) Apenas em I, II e III. 
D) Apenas em III e IV. 
E) Apenas em IV. 

 
18 - A NR 18 elenca ainda vários tipos de andaimes 
encontrados nas obras, conforme o tipo de fixação e 
ilustrados a seguir: 
 

A B C D E 
 
I - Simplesmente apoiado (fixo)      
II -  Simplesmente apoiado (móvel) 
III - Suspensos mecânicos e motorizados 
IV - Em balanço     
VI - Fachadeiro    
A sequência correta é: 

A) I-B; II-E; III-A; IV-D; VI-C 
B) I-A; II-B; III-C; IV-D; VI-E 
C) I-E; II-C; III-A; IV-B; VI-D 
D) I-C; II-E; III-A; IV-D; VI-B 
E) I-D; II-E; III-A; IV-C; VI-B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 - Roberto Burle Marx foi um artista plástico brasileiro, 
renomado internacionalmente ao exercer a profissão de 
arquiteto-paisagista. Além de paisagista de renome 
internacional, ele também foi um pintor notável, escultor, 
tapeceiro, ceramista e designer de joias. Mesmo sem 
educação formal em arquitetura paisagística, o aprendizado 
de Burle Marx na pintura influenciou a criação de seus 
jardins. [...]Conhecido por sua preocupação ambiental e 
pela preocupação com a preservação da flora brasileira, 
Roberto inovou ao usar plantas nativas do Brasil em suas 
criações e isso se tornou sua característica marcante 
(Fonte:parquebulermarx.com.br), a exemplo, ele tornou 
popular nos projetos paisagísticos do país o uso de: 

A) Briófitas 
B) Arbustos frutíferos 
C) Bananeiras 
D) Gramíneas 
E) Bromélias 

 
20 - O Pau-brasil é o nome genérico que se atribui a várias 
espécies de árvores do gênero Caesalpinia presentes na 
região da Mata Atlântica brasileira. O nome de nosso país, 
historicamente, teve origem nesta árvore. A presença de 
pau-brasil na Mata Atlântica era muito grande até o século 
XVI. Porém, com a chegada dos portugueses ao Brasil teve 
início a extração predatória do pau-brasil. Os portugueses 
extraíam a madeira para vender no mercado europeu. A 
madeira era transformada em móveis, enquanto o extrato 
era usado na produção de corante vermelho. (Fonte: 
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/pau-brasil.).  
As folhas são bipinadas, com 5 a 6 pares de folíolos e 6 a 10 
pares de folíolos secundários. As inflorescências terminais, 
são compostas de numerosas flores com quatro pétalas 
amarelas e uma central modificada, de coloração vermelha. 
Após a floração, que ocorre na primavera, surgem os frutos 
do tipo vagem. 
Características do Pau-Brasil 
 

       Forma: 
Altura/Diâmetro Folha Flor Iluminação 

         
 Tronco: 40 - 70cm 

 
 

Sol Pleno 

 
NÃO se inclui dentre as características e usos apropriados 
dessa árvore em projetos paisagísticos: 

A) Sua copa arredondada apesar de diminuir a parcela 
de céu visível pode ser utilizada como barreira 
visual em canteiro centrais, contribuindo para a 
redução da velocidade de veículos. 

B) É um excelente exemplar a ser utilizado na 
composição da vegetação urbana em espaços 
abertos, gerando densas sombras e contribuindo 
para a criação de microclimas. 

C) Suas características físicas permitem utilizá-la em 
espaços de circulação pedonal como extensas 
calçadas, desde que em faixa adequada, além de ser 
uma vegetação ornamental aos passeios. 
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D) Em função de sua densa copa é necessário o cuidado 
com a infraestrutura urbana como fiações e 
tubulações subterrâneas. 

E) Além da beleza no período de floração, apresenta-
se como boa alternativa para barreiras vegetais 
translúcidas e para sombreamentos leves em 
jardins, praças e demais espaços abertos. 

 
21 - A NBR 13532/1995 que trata da "Elaboração de projetos 
de edificações - Arquitetura" define Projeto Legal de 
Arquitetura(PL-ARQ) como sendo: 

A) Anteprojeto com informações necessárias e suficientes 
ao atendimento das exigências legais para os 
procedimentos de análise e de aprovação do projeto 
legal e da construção, incluindo os órgãos públicos e as 
companhias concessionárias de serviços públicos. 

B) Projeto apresentando a caracterização geral da 
concepção adotada, incluindo indicações das funções, 
dos usos, das formas, das dimensões, das localizações 
dos ambientes da edificação, bem como de quaisquer 
outras exigências prescritas ou de desempenho. 

C) Anteprojeto contendo a representação das informações 
técnicas relativas à edificação (ambientes interiores e 
exteriores), a todos os elementos da edificação e a seus 
componentes construtivos considerados relevantes. 

D) Projeto contendo sucintas e suficientes informações 
para a caracterização geral da concepção adotada, 
incluindo indicações das funções, dos usos, das formas, 
das dimensões e das localizações dos ambientes da 
edificação. 

E) Anteprojeto representando a concepção arquitetônica 
da edificação (ambiente construído ou artificial) e aos 
serviços de obra, como nome, número e dimensões 
(gabaritos, áreas úteis e construídas) dos ambientes. 

 
22 - Segundo a NBR 6492/1994 a representação correta indicada 
para representar projeções de pavimentos superiores, marquises 
e balanços é: 

A)  
B)  
C)  
D)  
E)  

 
23 - De forma geral, os imóveis tombados por lei, são protegidos 
integralmente, por conterem elementos em sua arquitetura ou em 
sua história que são relevantes ou significativos para a formação 
da cultura local. Isso significa que tanto as suas fachadas, quanto 
a sua volumetria e o seu interior devam ser preservados. Tal 
necessidade não significa que o imóvel não possa ser vendido ou 
nele realizado obras. É possível sim, em imóveis tombados em 
qualquer esfera do poder público: 

A) Realizar obras que caracterizem-se por ações de 
conservação/restauração, segundo critérios adotados 
pelo proprietário. 

B) Realizar obras, sem degradar ainda mais o material 
original e sem mascarar a sua história, com exceção à 
necessidade de adaptação para projetos 
complementares de incêndio. 

C) Realizar intervenções em todas as esquadrias a fim de 
atender à taxa de iluminação determinada em 
legislações complementares.  

D) Realizar intervenções que permitam pequenas 
adaptações e adequações que objetivem a utilização 
continuada do imóvel. 

E) Executar obra de intervenção sem a necessidade de 
apresentar o projeto legal aos órgãos municipais 
pertinentes. 

 
24 - O conhecimento das técnicas construtivas das edificações 
históricas é fundamental para a escolha dos procedimentos 
adequados a serem utilizados na conservação/restauração destas 
edificações. Sabe-se que não apenas para a compreensão do 
processo de degradação das fábricas construtivas e de um 
diagnóstico preciso, mas também para a consolidação das 
mesmas, o procedimento histórico é sempre mais adequado do 
que o fornecido pelas modernas tecnologias – com raras 
exceções – pois oferece, de maneira geral, maior 
compatibilidade entre o que é oriundo do original e o que provém 
da intervenção. As técnicas construtivas que os portugueses 
trouxeram para a América não deixaram de ser aquelas que 
estavam em curso na Europa ocidental. É verdade que o contato 
com povos não europeus – orientais, africanos e árabes – 
enriqueceu a cultura portuguesa do início da Idade Moderna e, 
consequentemente, suas práticas construtivas. (Fonte: Livro 3, 
conservação e Restauro na arquitetura) 
No período da colonização brasileira predominou a arquitetura 
de terra também conhecida como: 

A) Taipa de Pilão 
B) Barro socado 
C) Tijolo cozido 
D) Alvenaria de Pedra cozida 
E) Pedra e Cal 

 
25 - "É uma antiga técnica construtiva, na qual uma estrutura 
de madeiras encaixadas tem seus vãos preenchidos com tijolos 
ou taipa. Conjunto de estacas e caibros que sustenta as divisões 
da estrutura da casa, podendo ou não ficar aparente na 
fachada. A origem desta técnica é ainda muito discutida, 
chegam a afirmar da Itália, outros da Turquia e há milhares de 
anos. Também pelo fato de existir em várias regiões da Europa 
(até na Inglaterra) [...] O que é mais aceito entre os especialistas 
e construtores e que hoje está devidamente comprovado, é que a 
técnica construtiva assim como o conhecemos teve origem na 
região da atual Alemanha durante a idade média." 
(Fonte:Colégio de arquitetos.com) 
A técnica construtiva em questão é: 

A) Taipa de pilão 
B) Tabique 
C) Pau a pique 
D) Cantaria 
E) Enxaimel 

 
26 - Observe-se a figura: 

 
Fonte: Coisas da Arquitetura 
A sequência de imagens representa a técnica construtiva de 
fabricação de lajota feita de barro com dimensões aproximadas 
de 20 x 20 x 40 cm, compactados manualmente em fôrmas de 
madeira, postos a secar à sombra durante certo número de dias e 
depois ao sol.  



 

Essa técnica é conhecida como: 
A) Adobe 
B) Alvenaria de mão 
C) Tijolo cerâmico 
D) Barro lavrado 
E) Formigão 

 
27 - NÃO é reconhecida como obrigação ética ao arquiteto 
e urbanista, reconhecida pelo Código de Ética e Disciplina 
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil:  

A) O arquiteto e urbanista é um profissional liberal, nos 
termos da doutrina trabalhista brasileira, o qual 
exerce atividades intelectuais de interesse público e 
alcance social mediante diversas relações de 
trabalho. 

B) O arquiteto e urbanista exime-se da 
responsabilidade pelas tarefas ou trabalhos 
executados por seus auxiliares, equipes, ou 
sociedades profissionais que estiverem sob sua 
administração ou direção, e assegurar que atuem em 
conformidade com os melhores métodos e técnicas. 

C) O processo de formação do arquiteto e urbanista 
deve ser estruturado e desenvolvido com o objetivo 
de assegurar sua capacitação e habilitação para o 
desempenho pleno das atividades profissionais. 

D) O arquiteto e urbanista deve reconhecer, respeitar e 
defender as realizações arquitetônicas e 
urbanísticas como parte do patrimônio 
socioambiental e cultural, devendo contribuir para 
o aprimoramento deste patrimônio. 

E) O arquiteto e urbanista deve manter e desenvolver 
seus conhecimentos, preservando sua 
independência de opinião, imparcialidade, 
integridade e competência profissional, de modo a 
contribuir, por meio do desempenho de suas 
atribuições específicas. 

 
28 - O arquiteto e urbanista deve reconhecer e respeitar o 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) como órgão 
de regulação e fiscalização do exercício da Arquitetura e 
Urbanismo, e colaborar no aperfeiçoamento do desempenho 
do Conselho nas atividades concernentes às suas funções e 
prerrogativas legais. Nesse contexto toma-se como 
obrigações profissionais para com o conselho de 
Arquitetura e Urbanismo: 
I - O arquiteto e urbanista deve colaborar com o CAU em 
suas atividades de orientação, disciplina e fiscalização do 
exercício profissional; 
II - O arquiteto e urbanista deve colaborar com o CAU e 
devendo-se apenas os conselheiros empenhar-se para o 
aperfeiçoamento da legislação que regulamenta o exercício 
da Arquitetura e Urbanismo. 
III - O arquiteto e urbanista que se comprometer a assumir 
cargo de conselheiro do CAU deve conhecer as suas 
responsabilidades legais e morais; 
IV - O arquiteto e urbanista deve colaborar com o CAU para 
o aperfeiçoamento da prática regular da profissão. 
É CORRETO o que se afirma em: 

A) Apenas em II, III e IV. 
B) I, II, III e IV 
C) Apenas em I, III e IV. 
D) Apenas em I, II e IV. 
E) Apenas em IV. 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões de 29 e 30 referem-se ao poema seguinte: 

 
O Leitor e a Poesia 

 

Poesia 
não é o que o autor nomeia, 
é o que o leitor incendeia. 
  

Não é o que o autor pavoneia, 
é o que o leitor colha à colmeia. 
 

Não é o ouro na veia, 
é o que vem na bateia. 
 

Poesia 
não é o que o autor dá na ceia, 
mas o que o leitor banqueteia. 

(Affonso Romano de Sant´Anna. Melhores 
poemas. 3. Ed. Seleção  

de Donaldo Schuler. São Paulo: Global, 1997. p. 
150) 

 
29 - Das afirmações seguintes: 
I. Em síntese, o eu lírico nega na definição de poesia que ela 
seja aquilo que o poeta pensa ou o que ele pretende 
comunicar.  
II. Segundo o eu lírico, poesia é o que nasce efetivamente 
do contato entre o poema e o leitor. 
III. O poema é construído por meio de paralelismo sintáticos 
e semânticos. 

A) Todos os itens estão corretos. 
B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
C) Apenas os itens I e III estão corretos. 
D) Apenas os itens II e III estão corretos. 
E) Todos os itens estão incorretos. 

 
30 - No verso: 
 (Poesia) não é o que o autor nomeia 
O vocábulo sublinhado tem a função sintática de: 

A) objeto direto 
B) complemento nominal 
C) agente da passiva 
D) predicativo do sujeito 
E) objeto indireto 

 
 A questão 31 refere-se a tira seguinte: 

 
 
31 - Os termos CARTUM e OBCECADO, na fala do 
desenhista, poderiam ser substituídos, respectivamente, por: 

A) piada e difamado 
B) desenho e vampiresco 
C) arte e obstinado 
D) tirinha e enganado 
E) cartão e apaixonado 

 

As questões 32 e 33 referem-se ao texto seguinte: 
 

 
Para conter a carnificina em andamento, a Polícia 

Militar interveio com um helicóptero – que foi 
simplesmente abatido pelos bandidos. Ao final do conflito, 
o número oficial era de 21 mortos (entre eles 3 PMs). A 
comoção foi amplificada pelo fato de que apenas 15 dias 
antes a cidade havia sido escolhida como sede dos Jogos 
Olímpicos de 2016. É como se na cena do filme em que o 
Bope invade o morro de helicóptero, os bandidos, em vez 
de fugir, tivessem derrubado a máquina. A realidade às 
vezes é mais estranha que a ficção. 

A situação das favelas cariocas está muito longe da 
descrita pelo filme. Enquanto na ficção o Bope sobe o 
morro, expulsa os bandidos e deixa um vácuo de poder 
ocupado pelas milícias, no mundo real, o batalhão ainda está 
muito longe de, ao menos, ter livrado as comunidades da 
violência. O Rio está recheado de zonas de tensão, com 
traficantes brigando entre si pelo controle do comércio de 
drogas e enfrentando a concorrência das milícias pelo 
domínio de vastas áreas da cidade. O tráfico não é um ator 
coadjuvante no cotidiano: ele ainda é protagonista das suas 
piores cenas. [...] 

(Maurício Svartman. Superinteressante, nov. 
2010.) 

 
32 - De acordo com o que se conhece da situação social no 
Rio de Janeiro, o que são as “milícias” a que o texto faz 
referência? 

A) São personagens típicos da ficção, presentes no 
filme. 

B) É o exército de outras regiões do país que auxiliava 
o Bope, no passado. 

C) São traficantes disfarçados, que usam carros 
oficiais e têm a imprensa a seu favor. 

D) São soldados da guarda oficial dos altos escalões do 
governo do Estado do Rio de Janeiro. 

E) São grupos de pessoas armadas (militares ou não) 
que disputam com os traficantes o domínio das 
favelas. 

 
33 - Sob a direção de José de Padilha, o filme “Tropa de 
Elite 2” trata da situação de violência e crise social no Rio 
de Janeiro. Em que trecho o texto lido transmite a ideia de 
que uma das soluções para a violência na cidade é atuação 
do Bope (Batalhão de Operações Especiais)? 

A) Quando descreve o número de PMs mortos em 
conflito. 

B) No 2º parágrafo, quando reconhece que ficção e 
realidade se igualam.  

C) No 1º parágrafo, quando relata que um helicóptero 
da PM foi derrubado por bandidos. 

D) No 2º parágrafo, quando afirma que “o batalhão 
ainda está muito longe de [...] ter livrado as 
comunidades da violência”. 

E) Ao sugerir que o Bope deveria usar helicóptero para 
combater traficantes. 



 

A questão 34 refere-se a tira seguinte: 
 

 
 

34 - O vocábulo SE no primeiro quadrinho desempenha no 
contexto a função de: 

A) conjunção subordinativa condicional  
B) conjunção subordinativa integrante 
C) substantivo 
D) índice de indeterminação do sujeito 
E) partícula expletiva 

 
35 - A regência verbal está correta em todas as alternativas, 
exceto em: 

A) O garoto agradou seu cãozinho o dia todo. 
B) Catarina aspirava a uma casa própria. 
C) Esse direito assiste, exclusivamente, os advogados 

de defesa. 
D) Aquelas obras visavam ao bem da população. 
E) As crianças obedeceram ao avô. 

 
36 - Observe o quadrinho a seguir: 

 
A oração “enquanto eu vou ao Banco” classifica-se no 
contexto como: 

A) subordinada adverbial consecutiva 
B) subordinada substantiva subjetiva 
C) subordinada substantiva apositiva 
D) subordinada adjetiva explicativa  
E) subordinada adverbial temporal 

 
 
 
 

37 - Assinale a alternativa que apresenta apenas vocábulos 
formados por derivação parassintética.  

A) empalidecer – deslealdade  
B) amanhecer – bruxaria 
C) entreter – amolecer  
D) apedrejar – engordar  
E) indispor – passatempo 

 
38 - Indique a alternativa em que o elemento mórfico 
destacado está classificado incorretamente: 

A) poeira – sufixo  
B) adulta – desinência verbal modo – temporal 
C) olhos – desinência nominal de número  
D) precisam – desinência verbal número – pessoal  
E) espalham – radical  

 
39 - Assinale a alternativa que completa corretamente o 
seguinte período: “Saboreamos um tutu ___ mineira, num 
restaurante aconchegante ___ pouca distância do hotel, mais 
ou menos ___ sete horas”. 

A) à – a – às 
B) à – à – às 
C) a – à – às 
D) a – a – as 
E) à – à – as 

 
40 - Nos versos: 
 “Alma minha gentil que te partiste 
  Tão cedo desta vida [...]” 
Identificamos a seguinte figura de linguagem: 

A) hipérbole 
B) metonímia  
C) eufemismo 
D) antítese 
E) ironia 

 
 
 


