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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

180 – ARQUITETO 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhecimentos Gerais de Caxias Conhecimentos Específicos 

10 05 05 20 
     
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde 
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado 
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.concursocaxias@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

 

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

AMOSTRA DA CIÊNCIA LOCAL 

O homem vivia tranquilo, 1 
Em paz com a vida e com ele.  2 

Um belo dia, entretanto,  3 

Resolve escrever um artigo  4 

Sobre o Brasil, bem cuidado.  5 
Mas Brasil se escreverá 6 
Com "s" mesmo, ou com “z”? 7 
Ele vai no dicionário: 8 
Dá com "s" e dá com "z".  9 

Telefona à Academia:  10 
"Ninguém sabe não senhor,  11 

Talvez com "s", ou com "z".  12 
Tira dinheiro do bolso,  13 

Numas notas vem escrito  14 
Com "s" a palavra Brasil,  15 

Noutras vem mas é com "z",  16 
O homem vai ao vizinho, 17 
Sujeito modesto e sábio  18 

"Não sei dizer não senhor,  19 
Só sei que meu filho Pedro  20 

Esteve um ano no Hospício  21 
Porque queria saber 22 
Justamente o que você 23 

Quer saber e não consegue."  24 
O homem perde a paciência,  25 

Tira uma faca do bolso, 26 
Boa faca pernambucana. 27 

- Não quero mais me amolar,  28 
Aqui deve estar escrito  29 

"Fabricado no Brasil."  30 
Conforme estiver aqui,  31 
D'agora em diante, afinal,  32 
Mesmo que seja com "s"  33 
(Prefiro que seja com "z")  34 

Escreverei a palavra; 35 
A faca será juiz. - 36 
O homem olha pra faca, 37 
Meu Deus! era made in Germany. 38 
Segura o homem na faca,  39 

A faca enterrou no corpo  40 
E o filólogo morreu.                                               41 

                                                            MURILO MENDES
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01) Uma das alternativas não encontra comprovação 
no texto. Marque-a.  

 
No texto, o poeta 

(A) totaliza o tempo através do uso do presente                         
-passado-futuro. 

(B) mostra-se desiludido em face de uma realidade 
que se apresenta contrária às suas expectativas. 

(C) Busca o desvendamento de uma verdade de 
interesse pessoal. 

(D) Evidencia a dificuldade de o homem lidar com a 
verdade absoluta. 

 

02) O texto revela 
 

(A) A valorização do produto estrangeiro. 

(B) Um “eu” distanciado do mundo enfocado. 

(C) Um nacionalismo exacerbado. 

(D) Uma narrativa que se utiliza do presente 
histórico. 

 

03) Não há equivalência entre o termo destacado e o 
que conota em: 

 

(A) “tranquilo”  (v.1) -  distante. 

(B) “bem cuidado” (v.5) - perfeccionismo. 

(C) “Hospício” (v.21) - reordenação. 

(D) “faca” (v.36) – solução. 
 

04) Na frase “A faca enterrou no corpo”  (v.40),  a 
expressão “a faca” exerce a mesma função 
sintática  de 

 

(A) “A faca” (v.36). 

(B) “a paciência” (v.25). 

(C) “O homem” (v.39.). 

(D) “Sobre o Brasil” (v.5). 
 

05) A expressão “um ano no Hospício” (v.21) exerce 
a mesma função sintática da oração 

 

(A) “O homem vivia tranquilo.” (v.1). 

(B) O homem vai ao vizinho” (v.17). 

(C)  “Mesmo que seja com “s”’ (v.33). 

(D) “que seja com “z”. (v.34). 
 

06) Desconsiderando a liberdade poética, uma das 
alternativas apresenta erro, levando-se em 
consideração a gramática padrão. Marque-a:  

 

(A) “Telefona à Academia” (v.10). 

(B) “Prefiro que seja com “z” (v.34). 

(C) “A faca será juiz” (v.36). 

(D) “Ele vai no dicionário” (v.8). 
 

07) Com referência aos mecanismos linguísticos 
usados no texto, é correto afirmar: 

 

(A) “tranquilo” (v.1), observando a ordem linear, se 
transposto para antes do verbo “vivia” altera o 
significado da oração. 

(B) O vocábulo “Conforme” (v.31) expressa modo. 

(C) A forma verbal “seja” (v. 34) expressa uma ação 
certa. 

(D) “Noutras vem mas é com “z” (v.16), do ponto de 
vista formal, dispensa a vírgula antes da 
conjunção “mas”. 

 

08) “Mesmo que” (v.33) inicia uma declaração: 
 

(A) “explicativa”. 

(B) “concessiva”. 

(C) “conclusiva”. 

(D) “comparativa”. 
 

09) A alternativa em que o emprego do recurso 
linguístico que aparece nesse texto está 
devidamente explicado é: 

 

(A) “vivia”, em “O homem vivia tranquilo” (v.1), 
expressa uma ação concluída no passado. 

(B) “Pedro”, em “...meu filho Pedro” (v.20), exerce a 
função de vocativo. 

(C) “Só”, em “Só sei que meu filho Pedro” (v.20), 
pertence à mesma classe morfológica de “belo”, 
(v.3). 

(D) “afinal”, em “D'agora em diante, afinal,” (v.32)  
expressa ideia de conclusão. 

 

10) Marque a alternativa cuja oração tem predicado 
verbo-nominal. 

 

(A) “O homem vivia tranquilo,” (v.1). 

(B) “meu filho Pedro / Esteve um ano no Hospício” 
(v.20/21). 

(C) “...mas é com “z” (v.16). 

(D) “Numas notas vem escrito / Com “s” a palavra 
Brasil” (v.14/15). 
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11) Considere o seguinte trecho de uma planilha 

editada no Microsoft Excel 2013 em português:  

 
Nas células B4 e B6 dessa planilha inseriram-se, 

respectivamente, as fórmulas  

= MAIOR(A1:A8;4) e =MOD(A2+A3;4).  

Os resultados obtidos nas células B4 e B6 

decorrentes da inserção dessas duas fórmulas são, 

respectivamente, 

(A) 6 e 4. 

(B) 3 e 1. 

(C) 1 e 3. 

(D) 4 e 9. 

 

12) Analise as seguintes afirmativas sobre funções 

na ferramenta Microsoft Office Excel 

2013 (configuração padrão). 

 

I. A função HOJE é útil quando você precisa exibir 

a data e a hora atuais em uma planilha . 

II. A função ARRED arredonda um número para um 

número especificado de dígitos. 

III. A função CONT.VALORES conta o número de 

células que não estão vazias em um intervalo. 

 

(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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) Considere as afirmações abaixo sobre 

navegação na Internet e correio eletrônico: 

 

I. No navegador Google Chrome, um atalho de 

teclado que permite reabrir a última guia fechada 

e acessá-la é CTRL + T.  

II. Um proxy é um servidor que age como um 

intermediário para requisições de clientes 

solicitando recursos de outros servidores. No 

Firefox as configurações de conexão para usar 

um servidor proxy podem ser definidas no botão 

 . 

III. Webmail é um serviço de e-mail que permite ao 

usuário enviar e receber mensagens usando um 

navegador de internet.  

 

(A) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

(C) Apenas o item I está correto.  

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

14) Sobre conceitos de proteção e segurança da 

informação, malwares e pragas virtuais, julgue os 

itens abaixo: 

 

I. Screenlogger é um tipo de spyware usado por 

atacantes para capturar as teclas digitadas pelos 

usuários em teclados virtuais. 

II. Worm é um programa ou parte de um programa 

de computador, que se propaga inserindo cópias 

de si mesmo e se tornando parte de outros 

programas e arquivos. 

III. Um firewall é um dispositivo de segurança da 

rede que monitora o tráfego de rede de entrada e 

saída e decide permitir ou bloquear tráfegos 

específicos de acordo com um conjunto definido 

de regras de segurança. 

 

(A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(C) Apenas o item I está correto.  

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA                                                                     QUESTÕES DE 11 A 15 
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15) Analise as seguintes afirmativas a respeito dos 

conceitos de Internet e intranet. 

 

I. É possível acessar a intranet apenas de 

computadores que estejam com o mesmo 

sistema operacional do servidor. 

II. A intranet é uma rede interna, com acesso 

somente para os funcionários de uma 

determinada empresa e, muitas vezes, liberado 

somente no ambiente de trabalho e em 

computadores registrados na rede. 

III. Na internet são utilizados protocolos específicos 

como DNS e HTTPS, que não usados na 

intranet. 

 

(A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(C) Apenas o item II está correto.  

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

 

 

 

 

 
 

 

16) No Hino Nacional Brasileiro, há em uma das suas 

estrofes dois versos de um poeta e professor 

nascido em Caxias no Maranhão. Que versos 

são esses? 

 

(A) “Gigante pela própria natureza / És belo, és forte 

/  impávido colosso” 

(B) Se em teu formoso céu, risonho e límpido / A 

imagem do Cruzeiro resplandece” 

(C) “Nossos bosques têm mais vida / Nossa vida em 

teu seio mais amores.” 

(D) “Deitado eternamente em berço esplêndido / Ao 

som do mar e à luz do céu profundo” 

 

17)  Sobre a cidade de Caxias no Maranhão, não é 

correto afirmar que: 

(A) Foi, primitivamente, um agregado de grandes 

aldeias dos índios Timbiras e Gamelas. 

(B) Está situada na mesorregião do leste 

maranhense e na microrregião de Porto Franco. 

 

 

 

(C) Através da Lei Provincial, número 24, datada de 

05 de julho de 1836, fora elevada à categoria de 

cidade com a denominação de Caxias. 

(D) Geograficamente, em relação ao território 

nacional, o município de Caxias está localizado 

na região Nordeste do Brasil, Oeste do Norte 

Brasileiro e a Leste do Estado do Maranhão. 

 

18) Dom Manoel Joaquim da Silveira denominou 

Caxias com qual título? 

 

(A) Freguesia das Aldeias Altas. 

(B) Arraial das Aldeias Altas. 

(C) Vila de Caxias. 

(D) A Princesa do Sertão Maranhense. 

 

19) O poder político executivo em Caxias é 

representado por qual(is) órgão(s)? 

 

(A) Câmara Municipal. 

(B) Tribunal de Justiça. 

(C) Controlador e Procuradoria Geral. 

(D) Prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. 

 

20)  No centro da Bandeira Nacional Brasileira, há a 

insígnia extraída do Lema Positivista escrito pelo 

seu idealizador e filósofo caxiense: “Ordem e 

Progresso”. Qual o nome desse idealizador e 

filósofo? 

 

(A) Raimundo Teixeira Mendes. 

(B) Joaquim Vespasiano Ramos. 

(C) Antônio Gonçalves Dias. 

(D) Henrique Maximiano Coelho Neto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS DE CAXIAS                                   

QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Assinale a alternativa que se refere ao texto 

abaixo: 

 

“Área poligonal compreendida entre três ou mais 

logradouros, (vias), adjacentes. Espaço entre vias 

destinado à implantação dos edifícios, pode ser 

estudada em função do tipo de percurso a que está 

ligada, o que inclusive pode determinar a sua 

geometria. É definida pela via, que a determina em 

suas dimensões e forma.” 

 

(A) A região. 

(B) O bairro. 

(C) A parcela. 

(D) A quadra. 

 

22)  É necessária a utilização das escalas urbanas 

estabelecidas a partir do recorte das “partes” que 

caracterizam e formam o espaço (“todo”). Dessa 

forma, é possível analisar, projetar e planejar a 

estrutura urbana. Que escala corresponde às 

partes homogêneas identificáveis que podem 

englobar a totalidade, e é a partir dela que a área 

urbana existe verdadeiramente? 

 

(A) Escala da rua. 

(B) Escala do bairro. 

(C) Escala da quadra. 

(D) Escala da cidade. 

 

23) O uso do solo diz respeito às atividades que ali 

serão exercidas (habitação, comércio, serviço, 

indústria, instituição, etc.). Assinale a alternativa 

que é o conceito de Taxa de Ocupação: 

 

(A) É a relação entre a área total computável 

(construída) e a área do terreno. 

(B) É a medida em porcentagem, que significa qual 

proporção do lote deve se manter permeável e 

não pavimentada. 

(C) É a relação entre a projeção da edificação e a 

área total do terreno. 

(D) É o número de habitações possíveis em um lote 

em função de sua área total, de forma a não 

exceder a densidade máxima estabelecida para 

a região. 

 

 

 

 

 

24)  Julgue se as afirmações abaixo são verdadeiras 

e, em seguida, assinale a alternativa correta: 
 

I. No planejamento das cidades, algo que deve ser 

pensado é a questão de tempo e custo em 

relação ao que a população gasta (ou 

desperdiça) para conseguir utilizar os serviços 

públicos, tanto nos equipamentos de saúde e 

órgãos públicos quanto no próprio deslocamento. 

A infraestrutura urbana tem como objetivo 

propiciar melhores condições para o 

desenvolvimento das atividades urbanas, 

estruturando as cidades e integrando as 

atividades ao uso do solo urbano. 

II. A localização de cada equipamento na cidade, na 

região distrital ou no bairro deve obedecer a 

critérios de acessibilidade fundamentados na 

abrangência do atendimento comercial e 

industrial. O detalhamento das distâncias 

máximas recomendadas, em termos de raio de 

influência, como medidas referenciais são 

descritas pelo zoneamento urbano de cada 

estado. 

III. O subsistema de drenagem pluvial tem como 

função promover o adequado escoamento da 

água das chuvas que caem nas áreas urbanas, 

assegurando o trânsito público e a proteção das 

edificações, bem como evitando os efeitos das 

inundações. Pode possuir formato 

radioconcêntrico, ortogonal ou retilíneo e, ainda, 

estelar, de acordo com o desenho da cidade. 
 

(A) Somente a afirmação I é verdadeira. 

(B) Somente as afirmações I e II são verdadeiras. 

(C) Somente as afirmações I e III são verdadeiras. 

(D) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 
 

25)  Assinale a alternativa que preenche 

corretamente a lacuna do texto abaixo: 
 

“_______________é entendido(a) como um atributo 

da cidade, sendo determinado(a) pelo 

desenvolvimento socioeconômico, apropriação do 

espaço e desenvolvimento tecnológico, assim como 

sendo resultado da interação do fluxo de pessoas e 

bens no espaço urbano.” 
 

(A) Zoneamento Urbano. 

(B) Plano Diretor. 

(C) Acessibilidade Urbana. 

(D) Mobilidade Urbana. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                     QUESTÕES DE 21 A 40 
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26)  Nas afirmações abaixo, assinale (V) se forem 

verdadeiras e (F) se forem falsas, e, em seguida, 

marque a alternativa correta: 
 

 ) A classificação dos PGVs - Polos Geradores 

de Viagens é devida ao seu potencial de impacto 

e realizada a partir do cálculo de previsão da 

demanda futura de tráfego. 

 )   Dois critérios podem influenciar no número de 

geração de viagens geradas pelo PGV- Polos 

Geradores de Viagens: o custo e o tempo de 

implantação do PGV.    

 ) A influência dos PGVs- Polos Geradores de 

Viagens pode atingir a estrutura espacial das 

cidades e das regiões metropolitanas em que se 

inserem. Os impactos podem ocorrer de forma 

direta, como alterações no uso do solo, no valor 

do solo na densidade, na formação de novas 

centralidades, na mobilidade e acessibilidade, na 

economia e no meio ambiente. 

 ) A preocupação dos PGVs- Polos Geradores de 

Viagens se entende a fatores como o uso do 

solo, a mobilidade e qualidade de vida, impactos 

ambientais, impactos socioeconômicos. 
 

(A) (V); (F); (F); (V). 

(B) (F); (V); (F); (V). 

(C) (V); (F); (V); (F). 

(D) (V); (V); (V); (V). 
 

27) O trabalho em arquitetura se desenvolve por 

fases. Todo o processo das definições primárias 

à execução pode ser dividido em seis fases, 

variando de acordo com o grau de complexidade. 

Assinale a alternativa que se refere à descrição 

do Anteprojeto: 
 

(A) Concepção e representação do conjunto de 

informações técnicas iniciais e aproximadas, 

necessárias à compreensão da configuração da 

edificação, podendo incluir soluções alternativas. 

(B) Etapa destinada à representação das 

informações técnicas necessárias à análise e 

aprovação pelos órgãos responsáveis, a partir 

das exigências legais, bem como a obtenção de 

alvarás ou licenças indispensáveis para a 

atividade de construção. 

(C) Etapa destinada à concepção e à representação 

das informações técnicas provisórias de 

detalhamento da edificação e de seus elementos, 

instalações e componentes, necessárias ao 

inter-relacionamento das atividades técnicas de 

projeto e suficientes à elaboração de custos e de 

prazos dos serviços de obra implicados. 

(D) Conjunto de ambientes, funções, equipamentos, 

instalações e dimensionamento prévio. 

 

28) Assinale a alternativa que corresponde às linhas 

notáveis do relevo de um terreno descritas 

abaixo: 

 

I. É a linha formada pela sucessão de pontos mais 

baixos de um vale. 

II. Ponto de uma linha de cumeeira onde concorrem 

os prolongamentos de duas linhas de talvegue. 

 

(A) I. Cumeeira; II. Garganta. 

(B) I. Talvegue; II. Garganta. 

(C) I. Talvegue; II. Vertente. 

(D) I. Vertente; II. Depressão. 

 

29)  Qual a ferramenta do AutoCad 14 que, ao se 

desenhar, ela trava a direção das linhas em 

angulações definidas, como 30º, 45º, 60º, etc? 

 

(A) Grid (F7). 

(B) Polar (F8). 

(C) Ortho (F10). 

(D) Snap (F3). 

 

30)  O regime de direito público aplicável aos 

contratos administrativos é caracterizado pela 

existência de prerrogativas especiais para a 

Administração Pública. Qual dessas 

prerrogativas são indispensáveis para assegurar 

a posição de supremacia do Poder Público sobre 

o contratado e a prevalência do interesse público 

sobre o particular? 

 

(A) As cláusulas essenciais. 

(B) A necessidade de licitação. 

(C) A fiscalização contratual. 

(D) As cláusulas exorbitantes. 

 

31)  Sobre as normas gerais de licitação e 

contratação em todas as modalidades para as 

contratações da administração pública, é 

incorreto afirmar que: 

 

(A) Enquanto o Projeto Básico orienta o 

planejamento da obra e fornece elementos para 

os licitantes apresentarem suas propostas, o 

Projeto Executivo é aquele que efetivamente irá 

guiar a execução da obra. 
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(B) Para realização de licitação, há a obrigatoriedade 

da existência prévia de Projeto Executivo, vez 

que este não poderá ser desenvolvido 

concomitantemente à execução do contrato. 

(C) O Projeto Básico é elaborado previamente à 

divulgação da licitação, devendo estar anexado 

ao instrumento convocatório, sendo peça 

fundamental para a demonstração da viabilidade 

e conveniência da contratação, fornecendo 

elementos para os licitantes apresentarem suas 

propostas. Deve possibilitar principalmente a 

avaliação do custo da obra, definição dos 

métodos construtivos e prazo de execução. 

(D) Os Projetos Básico e Executivo são obrigatórios 

para licitações de obras e serviços de engenharia 

realizadas nas modalidades concorrência, 

tomada de preços e convite, mas não para 

compras de bens. 

 

32) As alavancas podem ser classificadas de acordo 

com a posição do apoio, aplicação da força 

motriz (FM) e da força resistente (FR). Qual o tipo 

de alavanca está representado abaixo? 

 
 

(A) Alavanca Interfixa. 

(B) Alavanca Inter-resistente. 

(C) Alavanca Intermotriz. 

(D) Alavanca Intermovida. 

 

33) As partículas sólidas dão características e 

propriedades ao solo conforme sua forma, 

tamanho e textura. A forma das partículas tem 

grande influência nas suas propriedades. As 

areias, siltes e pedregulhos são classificados 

como que tipo de formas de partículas? 

 

(A) Poligonais angulares. 

(B) Poligonais arredondadas. 

(C) Lamelares. 

(D) Fibrilares. 

 

34)  No orçamento de uma obra, existem alguns tipos 

de serviços cuja unidade não pode ser definida, 

pois são compostos de outros muitos serviços 

menores e de naturezas diferentes e unidades 

diferentes. Assinale a alternativa abaixo no qual 

o serviço a ser orçado deverá ser adotado como 

unidade de medida a verba (vb): 

 

(A) Armação para blocos e cintas. 

(B) Formas de madeira para blocos e cintas. 

(C) Instalações provisórias. 

(D) Alvenarias. 

 

35)  Em um orçamento, os encargos sociais são 

valores de impostos e taxas a serem recolhidos 

aos cofres públicos e calculados sobre a mão de 

obra contratada, bem como a direitos e 

obrigações pagos diretamente ao trabalhador. A 

alíquota de 20%, que incide sobre mão de obra 

contratada, refere-se a qual encargo social na 

composição de um orçamento? 

 

(A) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 

(B) Repouso-semanal e feriados. 

(C) Férias. 

(D) Previdência Social. 

 

36)  O diagrama de Gantt é um gráfico usado para 

ilustrar o avanço das diferentes etapas de um 

projeto. Sobre os diagramas de Gantt, não é 

correto afirmar que: 

 

(A) As tarefas que são interdependentes podem 

correr paralelamente às demais, desde que você 

tenha recursos disponíveis para que tudo 

caminhe concomitantemente sem maiores 

atropelos. 

(B) Os Gráficos de Gantt representam somente parte 

das três restrições dos projetos (escopo, tempo e 

custo), pois focam primeiramente o 

gerenciamento da programação. 

(C) Os principais softwares de Gerenciamento de 

Projetos usados para gerar Gráficos de Gantt são 

o MS Project e o Primavera. 

(D) Embora os softwares de gerenciamento de 

projetos possam mostrar as dependências entre 

atividades no formato de linhas, mostrar um 

grande número de atividades e dependências 

pode resultar em um Gráfico de Gantt ilegível. 
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37)  Em uma planta de reforma e ampliação, as 

paredes a serem demolidas devem ser 

representadas como? 

 

(A) Na cor vermelha. 

(B) Na amarela. 

(C) Na cor cinza. 

(D) Na cor preta. 

 

38)  Com relação aos projetos para adequação dos 

espaços visando a utilização pelo deficiente 

físico, assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) As áreas de qualquer espaço ou edificação de 

uso público ou coletivo devem ser servidas de 

pelo menos uma rota acessível. Edificações 

residenciais multifamiliares, condomínios e 

conjuntos habitacionais precisam ser acessíveis 

em suas áreas de uso comum. 

(B) Considera-se degrau isolado a sequência de até 

dois degraus. Estes devem estar sinalizados em 

toda sua extensão, no piso e no espelho com 

uma faixa de no mínimo 3 cm de largura 

contrastante com o piso adjacente, 

preferencialmente fotoluminescente ou 

retroiluminado. 

(C) Os desníveis sempre devem ser evitados em 

rotas acessíveis. Quando ocorrerem, até 5 mm, 

dispensam tratamento especial. Entre 5 e 20 mm, 

devem ter inclinação máxima de 50% (1:2). 

Acima de 20 mm, devem obedecer a norma no 

que se refere a degraus. 

(D) Nas áreas de circulação, deve-se priorizar 

padrões que criem impressão de 

tridimensionalidade. 

 

39)  Qual patologia do concreto acontece devido à 

má impermeabilização da estrutura, a 

rompimentos de tubulações hidráulicas, ou ao 

uso de materiais inadequados em áreas de 

grande umidade, à pouca ventilação ou à falta de 

sol? 

 

(A) Carbonatação. 

(B) Fungos e excesso de água. 

(C) Fissuras e desagregações. 

(D) Flecha no concreto. 

 

 

 

 

40) Pode-se utilizar várias madeiras de lei para a 

estrutura de um telhado. Nas tesouras dos 

telhados, que peça é colocada sobre a parede e 

sob a tesoura para distribuir a carga do telhado? 

 

(A) Estribo. 

(B) Perna. 

(C) Frechal. 

(D) Pendural. 

 

 


