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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 
 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e 

se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas 
(a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o 
caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma 
divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido; 

 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações 
relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao 
fiscal de sala para corrigir em Ata; 

 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de 

prova e ao preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta; 
 Não é permitido durante a realização da prova: a) equipamentos eletrônicos como 

máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, 
máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; 
b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, 
impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material 
de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer 
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no 
comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar 

da sala de aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o 

cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova; 
 O candidato NÃO poderá levar consigo o Caderno de Questões. 
 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no 

presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da 
sua prova; 

 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 



2 

 

Rebelde do Sul – Entre bares e livrarias, passeie 
pelos locais favoritos de Paulo Leminski, o 

poeta que é a cara de Curitiba 
 

Paulo Leminski é o “cachorro louco”, o “ex-
estranho”, a “besta dos pinheirais” da literatura 
brasileira. Em Curitiba, porém, ele é o amigo, o 
colega e o pai que viveu pelas ruas, livrarias e 
bares da cidade até 1989, ano de sua morte. Por 
beber de fontes tão distintas como o concretismo e 
a poesia japonesa de haicais, nunca se ligou a uma 
estética: escrevia como falava – e falava com 
sotaque curitibano. Em 2013 sua obra completa foi 
relançada. Virou best-seller. Desde então, inspirou 
um roteiro oficial pela capital paranaense, onde as 
pessoas ainda se lembram dele apenas como 
“Paulo”. 

“Meu pai era da rua, circulava muito”, conta 
Aurea Leminski, filha do autor. Talvez por isso, está 
na memória de bares como o Bife Sujo e o Bar do 
Stuart, onde era visto usando guardanapos como 
rascunho. Quem recorda é Orlando Azevedo, 
fotógrafo português radicado em Curitiba, que ainda 
guarda uma das “relíquias” consigo. No início dos 
anos 70, Orlando era membro da banda A Chave, 
com quem o poeta colaborou em mais de uma 
ocasião. “Nessa época, Paulo ainda gostava de 
rock” brinca Azevedo, “depois ele conheceu 
Gilberto Gil, Caetano Veloso, e só ouvia MPB.” 

Aurea lembra que a casa da família, no 
bairro Pilarzinho, era o famoso “guruato da 
marginalia” dos anos 1970, onde o autor recebia 
toda a intelectualidade curitibana. Foi essa fama 
que atraiu, certa vez, um jovem Caetano, ao lado 
da também cantora Gal Costa, curiosos atrás do tal 
guru. O encontro rendeu frutos, como a letra da 
canção “Verdura”, escrita por Paulo. 

O escritor também era frequente na 
Biblioteca Pública e na Livraria do Chain, onde 
aprofundava a pesquisa que deu início a seu livro 
de prosa experimental, o Catatau (1975). O 
interesse pela cultura oriental, manifestado nos 
haicais de Distraídos Venceremos (1987), por 
exemplo, foi desenvolvido pelo contato com as 
artes marciais: Leminski era faixa preta em judô, 
que praticava na academia Kodokan, ainda aberta. 

O poeta saiu pouco de Curitiba. Dizia que 
“pinheiro não se transplanta”. Hoje, é um ícone da 
cidade, homenageado até mesmo em grafites. Nos 
muros do centro e do Largo da Ordem, ainda estão 
plantadas as raízes profundas de sua arte marginal.  
Fonte: Revista Vamos/LATAM, Janeiro de 2018, páginas 30 e 31.  

 
 
 
 

01) Assinale a alternativa INCORRETA de 
acordo com o texto: 
 
(A) A casa de Paulo Leminski era um ponto de 
encontro de artistas e o poeta recebia até cantores 
famosos como Caetano Veloso e Gal Costa. 
(B) Paulo Leminski era um poeta recluso, que 
não saia muito de sua casa e nem de sua cidade, 
Curitiba.  
(C) O poeta Paulo Leminski não seguia uma 
determinada estética e sua inspiração vinha de 
fontes distintas como o concretismo e os haicais 
japoneses. 
(D) Vários estabelecimentos, públicos e 
privados, que o poeta frequentava ainda funcionam 
em Curitiba. 
(E) O poeta Paulo Leminski também se 
interessava por esportes e por música.  
 
02) Assinale a alternativa correta de acordo com 
o seguinte trecho: “Por beber de fontes tão 
distintas como o concretismo e a poesia 
japonesa de haicais, nunca se ligou a uma 
estética: escrevia como falava – e falava com 
sotaque curitibano”: 
 
(A) O poeta Paulo Leminski negava suas raízes 
curitibanas. 
(B) A poesia de Paulo Leminski é criticada pelo 
uso de uma linguagem informal na escrita e 
caracterizada como uma arte marginal. 
(C) Paulo Leminski falava do jeito curitibano e 
reproduzia esta variedade geográfica em sua 
escrita.  
(D) A obra de Paulo Leminski possui muitas 
influências externas e não representa a arte 
curitibana. 
(E) A fala de Paulo Leminski apresentava traços 
linguísticos de sua faixa etária. 
  
03) Assinale a alternativa cuja palavra apresente 
o(s) mesmo(s) processo(s) de formação de 
palavras presentes na palavra paranaense: 
 
(A) Ex-estranho. 
(B) Transplanta. 
(C) Relançada. 
(D) Plantadas. 
(E) MPB. 
 
04) Assinale a alternativa cuja palavra destacada 
não expresse a mesma circunstância da palavra 
ainda no período: “Nos muros do centro e do 
Largo da Ordem, ainda estão plantadas as 
raízes profundas de sua arte marginal”. 
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(A) Hoje, é um ícone da cidade, homenageado 
até mesmo em grafites. 
(B) Nessa época, Paulo ainda gostava de rock”  
brinca Azevedo, “depois ele conheceu Gilberto Gil, 
Caetano Veloso, e só ouvia MPB”. 
(C) Desde então, inspirou um roteiro oficial pela 
capital paranaense, onde as pessoas ainda se 
lembram dele apenas como “Paulo”. 
(D) Em Curitiba, porém, ele é o amigo, o colega 
e o pai que viveu pelas ruas, livrarias e bares da 
cidade até 1989, ano de sua morte. 
(E) Talvez por isso, está na memória de bares 
como o Bife Sujo e o Bar do Stuart, onde era visto 
usando guardanapos como rascunho.  
 
05) Assinale a alternativa cuja oração 
subordinada em destaque exerça a mesma 
função sintática da oração subordinada 
destacada no período: “Aurea lembra que a 
casa da família, no bairro Pilarzinho, era o 
famoso “guruato da marginalia” dos anos 1970, 
onde o autor recebia toda a intelectualidade 
curitibana”. 
 
(A) Dizia que “pinheiro não se transplanta”.  
(B) Leminski era faixa preta em judô, que 
praticava na academia Kodokan, ainda aberta. 
(C) Quem recorda é Orlando Azevedo, fotógrafo 
português radicado em Curitiba, que ainda guarda 
uma das “relíquias” consigo. 
(D) Foi essa fama que atraiu, certa vez, um 
jovem Caetano, ao lado da também cantora Gal 
Costa, curiosos atrás do tal guru. 
(E) O escritor também era frequente na 
Biblioteca Pública e na Livraria do Chain, onde 
aprofundava a pesquisa que deu início a seu livro 
de prosa experimental, o Catatau (1975). 
 
06) Sabendo que uma compra a prazo custa R$ 
2.376,00 reais. Qual o seu preço à vista com 12% 
de desconto? 
 
(A) R$ 2135,32. 
(B) R$ 2098,88. 
(C) R$ 2072,11. 
(D) R$ 1972,10. 
(E) R$ 1961,14. 
 
07) Dada a sequência 1, 8, 15, ... o sétimo termo 
desta sequência será? 
 
(A) 22.  
(B) 36. 
(C) 43. 
(D) 50. 
(E) 57. 
 
 
 

08) Nome inicial do distrito que veio a tornar-se 
o município de Lidianópolis/PR: 
 
(A) Jandaia do Sul. 
(B) Jardim Alegre do Norte. 
(C) Borrazópolis do Sul. 
(D) Ubá do Sul. 
(E) Ubá do Norte. 
 
09) Partido político ao qual está atualmente 
filiado o deputado federal Rodrigo Maia, atual 
presidente da Câmara Federal em Brasília: 
 
(A) PMDB. 
(B) PSDB. 
(C) PPS. 
(D) PP. 
(E) DEM. 
 
10) Os agregados são utilizados na Construção 
Civil para os fins apresentados nas alternativas 
a seguir, EXCETO: 
 
(A)  Argamassas e concretos. 
(B)  Base para pavimentação. 
(C)  Drenos. 
(D)  Rocas. 
(E)  Lastro de rodovias. 
 
11) A massa específica de um agregado é 
determinada pela relação (divisão) entre a sua 
massa é o seu volume. Nesse contexto, a 
"massa específica UNITÁRIA" de um agregado é 
obtida considerando: 
 
(A)  A divisão entre a sua massa e seu volume 
total (sólidos + poros). 
(B)  A divisão entre a sua massa, mais a 
unidade, e seu volume total (sólidos + poros). 
(C)  A divisão entre a sua massa e seu volume 
líquido (sólidos). 
(D)  A divisão entre a sua massa, mais a 
unidade, e seu volume líquido (sólidos). 
(E)  A divisão entre a sua massa, menos a 
unidade, é seu volume total (sólidos + poros). 
 
12) A definição a seguir, entre aspas, 
"Apresenta-se sob a forma pulverulenta e, 
quando misturado à água, forma uma pasta 
capaz de endurecer por simples secagem ou 
como consequência de reações químicas, 
aderindo às superfícies com a qual foi posto em 
contato", se refere ao material apresentado na 
alternativa: 
 
(A)  Areia. 
(B)  Silte. 
(C)  Aglomerante. 
(D)  Latex. 
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(E)  Epóxi. 
 
13) A camada final de Terraplanagem executada 
com pedras do britador primário, espalhada 
mecanicamente e comprimida e que, sobre ela, 
será espalhado pó de pedra e areia, que serão 
vibrados até o completo preenchimento de 
vazios, alcançando-se o embricamento do 
material pétreo, é chamada conforme o termo 
apresentado na alternativa: 
 
(A)  Bota-fora.  
(B)  Rachão. 
(C)  Off-set. 
(D)  Berma. 
(E)  Talude. 
 
14) Fôrmas e escoramentos são temas 
importantes para a execução de estruturas de 
concreto. Para tanto, a definição a seguir, entre 
aspas, "São os dispositivos que abraçam as 
longarinas e/ou as chapas das fôrmas. São 
solicitadas à flexão, juntamente com esforços 
normais. A sua verificação de dimensionamento 
deve ser feita portanto, também, à flexão 
composta", se refere ao termo apresentado na 
alternativa: 
 
(A)  Tirante. 
(B)  Gravata. 
(C)  Mão-francesa. 
(D)  Cunha. 
(E)  Escora. 
 
15) Considerando o tema Fundações, assinale a 
alternativa CORRETA sobre o ensaio de SPT: 
 
(A)  A perfuratriz é indispensável para a 
execução desse ensaio. 
(B)  SPT significa Standart Percution Test. 
(C)  No ensaio de SPT, o solo é escavado pela 
percussão (queda e torção sucessiva) do trépano e 
os detritos formados são retirados por circulação de 
água. 
(D)  No ensaio de SPT é buscado um valor que 
permite saber a exata resistência do furo. 
(E)  Com o SPT se pode afirmar a correta 
relação entre o nível do lençol freático e a 
geometria do furo.  
 
16) É um elemento de fundação profunda de 
forma prismática, concretado na superfície e 
instalado por escavação interna. Na sua 
instalação pode-se usar ou não ar comprimido e 
sua base pode ser alargada ou não: 
 
(A)  Tubulão. 
(B)  Estaca Franki. 
(C)  Estaca Raiz. 

(D)  Gerber. 
(E)  Caixão. 
 
17) A parcela elástica do deslocamento máximo 
de uma seção da estaca, decorrente da 
aplicação de um golpe do pilão, é chamada de: 
  
(A)  Estronca. 
(B)  Repique. 
(C)  Tégula. 
(D)  Recalque. 
(E)  Cunha. 
 
18) Sobre telhas cerâmicas, observando a figura 
abaixo que esquematiza sua montagem em um 
telhado, assinale a alternativa que apresenta o 
termo que define a medida interrogada na 
figura:  
 

 
 
(A)  Comprimento líquido. 
(B)  Medida de ancoragem. 
(C)  Comprimento de fabricação. 
(D)  Medida do espelho. 
(E)  Medida entre bordas. 
 
19) É um dos processos empregados para 
produção de placas de fibrocimento (telhas), 
planas e onduladas, e demais peças de 
concordância para telhados constituídos com 
esse tipo de telha. O nome do referido processo 
está apresentado na alternativa:  
  
(A)  Hatschek. 
(B)  Marigani. 
(C)  Amianto. 
(D)  Blunel. 
(E)  Blandell. 
 
20) Assinale a alternativa que apresenta o termo 
que define qualquer ligação física através de 
peça, dispositivo ou outro arranjo que conecte 
duas tubulações das quais uma conduz água 
potável e a outra água de qualidade 
desconhecida ou não potável: 
 
(A)  Ligação de Ariete. 
(B)  Ligação de Hunter. 

? 
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(C)  Conexão livre. 
(D)  Conexão cruzada. 
(E)  Conexão lira. 
 
21) O nome que se atribui à separação física 
(cujo meio é preenchido por ar) entre o ponto de 
utilização ou ponto de suprimento e o nível de 
transbordamento do reservatório, aparelho 
sanitário ou outro componente associado ao 
ponto de utilização, está apresentado na 
alternativa:  
 
(A)  Separação pneumática. 
(B)  Separação hídrica. 
(C)  Separação atmosférica. 
(D)  Separação associada. 
(E)  Separação do mal cheiro. 
 
22) As instalações de drenagem de águas 
pluviais devem ser projetadas de modo a 
obedecer as exigências, dentre outras, 
apresentadas nas alternativas a seguir, 
EXCETO: 
 
(A)  Recolher e conduzir a vazão de projeto até 
locais permitidos pelos dispositivos legais. 
(B)  Ser estanques. 
(C)  Não permitir acesso a qualquer ponto no 
interior da instalação. 
(D)  Não provocar ruídos excessivos. 
(E)  Quando passivas de choques mecânicos, 
ser constituídas de materiais resistentes a estes 
choques. 
 
23) Em um sistema de prevenção contra 
incêndios, o ponto de tomada de água onde há 
uma (simples) saída contendo válvula de 
abertura rápida, adaptador (se necessário), 
mangueira semi-rígida, esguicho regulável e 
demais acessórios é chamado de: 
  
(A)  Mangotinho. 
(B)  Esguicho. 
(C)  Inibidor de vórtice. 
(D)  Washjump. 
(E)  Girafluxo. 
 
24) No programa AutoCad®, o comando de 
construção que permite desenhar retângulos 
definindo um vértice e alguma outra 
propriedade como, por exemplo, o vértice 
oposto ou a área está apresentado na 
alternativa: 
 
(A)  Trim. 
(B)  Rectangle. 
(C)  Paralellon. 
(D)  Snap. 
(E)  Box. 

25) O Programa (software comercial) CAD/TQS® 
permite a elaboração de projetos estruturais de 
edifícios de concreto armado, protendido, pré-
moldados e alvenaria estrutural. Nesse 
contexto, assinale a alternativa errada sobre 
esse programa: 
 
(A)  Em função do modelo escolhido para o 
pavimento, as lajes e vigas poderão ser 
discretizadas por chapas, com simulação de 
viscosidade nos apoios (lajes e vigas), onde a 
continuidade das lajes se dá pela continuidade das 
barras das lajes e não pela torção de vigas.  
(B)  Em função do modelo escolhido para o 
edifício, a estrutura deverá ser calculada por pórtico 
espacial, com ligação flexibilizada nas ligações de 
vigas e pilares, em que o modelo matemático, 
gerado automaticamente, é uma representação boa 
da realidade, levando-se em conta o processo 
construtivo.  
(C)  Os esforços atuantes nas lajes são 
transferidos automaticamente para o modelo de 
pórtico espacial. 
(D)  Os carregamentos de vento (esforço 
horizontal) são combinados com os esforços das 
cargas verticais, automaticamente.  
(E)  Permite a discretização da fundação e 
análise da interação solo-estrutura com base nas 
características do solo, através de vários métodos.  
 
26) Os solos orgânicos sofreram impregnação 
por sedimentos orgânicos preexistentes, em 
geral misturados de restos de animais e 
vegetais. Cor escura e cheiro forte. Assinale a 
alternativa que apresenta um tipo de solo que 
pode ser classificado como orgânico: 
 
(A)  Dunas. 
(B)  Turfa. 
(C)  Siltes. 
(D)  Caulinitas. 
(E)  Loéssico. 
 
27) Segundo a Norma Brasileira de 
Acessibilidade, NBR 9050/2015 da ABNT, no que 
concerne ao espaço para as empunhaduras, "os 
objetos como corrimãos e barras de apoio, entre 
outros, devem estar afastados no mínimo 
__________ da parede ou outro obstáculo. 
Quando o objeto for embutido em nichos, deve-
se prever também uma distância livre mínima de 
___________.". Assinale a alternativa que 
apresenta as duas medidas que, 
consecutivamente, preenchem corretamente, 
segundo a referida NBR, os dois espaços 
sublinhados: 
 
(A)  20 mm e 100 mm 
(B)  25 mm e 110 mm 
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(C)  35 mm e 130 mm 
(D)  40 mm e 150 mm. 
(E)  50 mm e 170 mm 
 
28) Segundo a Norma Brasileira de 
Acessibilidade, NBR 9050/2015 da ABNT, os 
assentos para pessoas obesas (P.O.) devem ter 
as condições, dentre outras, apresentadas nas 
alternativas a seguir, EXCETO: 
 
(A)  Profundidade do assento mínima de 0,47m e 
máxima de 0,51m, medida entre sua parte frontal e 
o ponto mais frontal do encosto tomado no eixo de 
simetria. 
(B)  Largura do assento mínima de 0,75 m, 
medida entre as bordas laterais no terço mais 
próximo do encosto. É admissível que o assento 
para pessoa obesa tenha a largura resultante de 
dois assentos comuns, desde que seja superior a 
esta medida de 0,75 m. 
(C)  Altura do assento mínima de 0,41 m e 
máxima de 0,45 m, medida na sua parte mais alta e 
frontal. 
(D)  Ângulo de inclinação do assento em relação 
ao plano vertical, de 25°a 50°. 
(E)  Ângulo entre assento e encosto de 100° a 
105°. 
 
29) Segundo a Lei Federal 10257/2001, que 
estabelece diretrizes gerais da política urbana e 
dá outras providências, serão utilizados os 
instrumentos, dentre outros, para os fins da 
referida Lei, os apresentados nas alternativas 
seguintes, EXCETO: 
 
(A)  Planos nacionais, regionais e estaduais de 
ordenação do território e de desenvolvimento 
econômico e social. 
(B)  Planejamento das regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões. 
(C)  Planejamento municipal, em especial. 
(D)  Institutos tributários e financeiros. 
(E)  Institutos sem fins lucrativos e de capital. 
 
30) Segundo a Constituição Federal, no seu 
artigo 183, "aquele que possuir como sua área 
urbana de até ___________________, por cinco 
anos, ininterruptamente e sem oposição, 
utilizando-a para sua moradia ou de sua família, 
adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja 
proprietário de outro imóvel urbano ou rural.". 
Assinale a alternativa que apresenta a frase que 
completa o enunciado da questão, no texto 
entre aspas, no espaço em branco sublinhado: 
 
(A)  Duzentos metros quadrados. 
(B)  Duzentos e dez metros quadrados. 
(C)  Duzentos e trinta metros quadrados. 
(D)  Duzentos e cinquenta metros quadrados. 

(E)  Duzentos e oitenta metros quadrados. 
 
 


