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LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2.	 Use	 o	 rascunho	 da	 Folha	 de	 Respostas	 reproduzido	 ao	 final	 deste	 caderno	 apenas	 para	 marcar	 

o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:

•	 Confira	seu	nome,	número	de	inscrição	e	o	cargo.
•	 Assine,	A TINTA,	no	espaço	próprio	indicado.

4. ATENÇÃO:	transcreva	no	espaço	apropriado	da	sua	FOLHA DE RESPOSTAS,	com	sua	caligrafia	usual,	
mantendo	as	letras	maiúsculas	e	minúsculas,	desconsiderando	aspas	e	autoria,	a	seguinte	frase:

“Enquanto houver vontade de lutar haverá esperança de vencer.” Santo Agostinho

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

5.	 Ao	transferir	as	respostas	para	a	Folha de Respostas:
•	 use	apenas	caneta	esferográfica	azul	ou	preta;
•	 preencha,	 sem	 forçar	 o	 papel,	 toda	 a	 área	 reservada	 à	 letra	 correspondente	 à	
resposta	solicitada	em	cada	questão;

•	 assinale somente uma	alternativa	em	cada	questão.
Sua resposta NÃO	será	computada	se	houver	marcação	de	mais	de	uma	alternativa,	
questões	não	assinaladas	ou	rasuras.	

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não	deve	ser	dobrada,	amassada	ou	rasurada.

ATENÇÃO:	Período	de	Sigilo	–	não	será	permitido	ao	candidato	se	ausentar	em	definitivo	da	sala	de	provas	antes	de	decorrida	1	(uma)	hora	do	
início	das	provas.	O	candidato	não	poderá	fazer	anotação	de	questões	ou	informações	relativas	às	suas	respostas	no	Comprovante	Definitivo	
de	 Inscrição	 (CDI)	ou	em	quaisquer	outros	meios,	que	não	os	permitidos	nesse	Edital	e	especificados	na	capa	da	prova.	Os	candidatos	
não	poderão	utilizar,	em	hipótese	alguma,	lápis,	 lapiseira,	corretivos,	borracha	ou	lápis-borracha	ou	outro	material	distinto	do	constante	no	
Edital.	Será	proibido,	durante	a	realização	das	provas,	fazer	uso	ou	portar,	mesmo	que	desligados,	telefone	celular,	relógios,	pagers,	beep,	
agenda	eletrônica,	calculadora,	walkman,	notebook,	palmtop,	gravador,	transmissor	/	receptor	de	mensagens	de	qualquer	tipo	ou	qualquer	
outro	equipamento	eletrônico,	podendo	a	organização	deste	Concurso	Público	vetar	o	 ingresso	do	candidato	com	outros	aparelhos	além	
dos	anteriormente	citados.	As	instruções	constantes	no	Caderno	de	Questões	e	na	Folha	de	Resposta	das	Provas	Objetiva,	bem	como	as	
orientações	e	instruções	expedidas	pela	Fundep	durante	a	realização	das	provas,	complementam	este	Edital	e	deverão	ser	rigorosamente	
observadas	 e	 seguidas	 pelo	 candidato.	Poderá,	 ainda,	 ser	 eliminado	 o	 candidato	 que:	 tratar	 com	 falta	 de	 urbanidade	 os	 examinadores,	
auxiliares,	aplicadores	ou	autoridades	presentes;	usar	de	meios	ilícitos	para	obter	vantagem	para	si	ou	para	outros;	e	portar	arma(s)	no	local	
de	realização	das	provas,	ainda	que	de	posse	de	documento	oficial	de	licença	para	o	respectivo	porte.	Ao	término	do	prazo	estabelecido	para	
a	prova,	os	três	últimos	candidatos	deverão	permanecer	na	sala	até	que	o	último	candidato	termine	sua	prova,	devendo	todos	assinar	a	Ata	de	
Ocorrências	da	Sala,	atestando	a	idoneidade	da	fiscalização	das	provas,	retirando-se	da	sala	de	prova	todos	de	uma	só	vez.

O caderno de questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico  
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 3 de setembro de 2018.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS



ATENÇÃO
Sr.(a)	Candidato(a),

Antes	 de	 começar	 a	 fazer	 a	 prova,	 confira	 se	 este	 caderno	 contém,	 ao	 todo,	 
30 (trinta) questões de múltipla escolha,	 cada	 uma	 constituída	 de	 4	 (quatro)	
alternativas	de	respostas,	assim	distribuídas:	10	(dez) questões de Língua Portuguesa,	
5	(cinco) de questões de Conhec. de Informática,	5	(cinco) questões de Legislação 
e	10	(dez) questões de Conhecimentos Específicos,	todas	perfeitamente	legíveis.

Havendo	algum	problema,	informe	imediatamente ao aplicador de provas para que ele 
tome	as	providências	necessárias.

Caso	não	observe	essa	recomendação,	não	lhe	caberá	qualquer	reclamação	ou	recursos	
posteriores.
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTRUÇÃO:	Leia	o	texto	para	responder	às	questões	
de 1 a 10.

Ryan Gosling é uma arma poderosa para  
o feminismo

Pesquisadores	 da	 Universidade	 de	 Saskatchewan,	
no	 Canadá,	 expuseram	 69	 mulheres	 e	 30	 homens	 a	
imagens	do	galã	hollywoodiano	–	e	também	canadense	
–	Ryan	Gosling.

Metade	 do	 grupo	 visualizou	meras	 fotos	 do	 bonitão	 –	
este	era	o	grupo	de	controle.	Os	outros	50%	viram	as	
mesmas	 imagens	 em	 forma	 de	 meme.	 E	 o	 conteúdo	
era	específico:	mensagens	de	cunho	feminista	–	ou,	no	
mínimo,	que	apresentassem	a	ideia	de	igualdade	entre	
os	gêneros.

Depois,	 todos	 fizeram	 um	 teste	 com	 perguntas	 sobre	
como	 se	 identificam	 (ou	 não)	 com	 valores	 feministas.	
No	 grupo	 exposto	 aos	 memes,	 com	 Gosling	 de	 pano	
de	 fundo,	 os	 homens	 apresentaram	 mais	 aceitação	 a	
ideias	de	igualdade	entre	gêneros	do	que	os	do	grupo	de	
controle	–	entre	as	mulheres,	os	índices	foram	similares	
nos	dois	grupos.

O	que	essa	esdrúxula	pesquisa	quer	dizer?	Em	termos	
absolutos,	nada,	já	que	a	amostragem	é	minúscula	e	o	
método,	 altamente	 questionável	 –	 o	 grupo	 de	 controle	
poderia	 ter	 sido	 exposto	 a	 frases	 feministas	 sem	 uma	
imagem	associada	em	vez	de	apenas	observar	fotos	do	
galã,	 por	 exemplo.	Mas	os	 resultados	 fornecem	pistas	
instigantes	 sobre	 como	 os	 homens	 assumem	 suas	
normas de conduta sociais.

Se	 frases	 feministas	 associadas	 à	 imagem	 de	 Ryan	
Gosling	 influenciaram	homens	a	 se	 identificar	mais	 do	
que	outros	com	a	 igualdade	de	gêneros,	uma	hipótese	
que	 se	 levanta	 é	 a	 de	 que,	 no	 ambiente	 masculino,	 
a	aprovação	dos	pares	seja	fator	determinante	para	que	
uma	 ideia	 seja	 aceita.	 Ou	 seja,	 em	 tese,	 um	 conceito	
que	seja	validado	por	um	homem	“modelo”	conta	mais	
para	 a	 reflexão	 sobre	 uma	 determinada	 conduta	 do	
que	 a	 simples	 exposição	 à	 mesma	 ideia.	 A	 suposta	
falta	de	empatia	com	outro	gênero	seria	superada	pela	
associação	de	valores	 igualitários	a	uma	 figura	que	os	
homens aprovam e aspiram ser.

Assim,	 por	 mais	 exótica	 e	 anedótica	 que	 a	 pesquisa	
seja,	 ela	pode	servir	 como	 inspiração	a	 iniciativas	que	
transmitam	 ideias	 não	 costumeiramente	 aceitas	 pelos	
homens.	 E	 isso	 vai	 desde	 a	 noção	 de	 que	 mulheres	
podem	 ter	 tanto	 protagonismo	 e	 liderança	 quanto	
homens	e	até	de	que	é	legítimo	que	homens	interrompam	
atos	de	violência	contra	mulheres	–	pesquisas	apontam	
que	 homens	 têm	 uma	 noção	 de	 que	 seus	 pares	 se	
incomodam menos com esse tipo de comportamento 
abusivo	 do	 que	 realmente	 se	 importam,	 diminuindo	 a	
iniciativa	diante	dessas	situações.

JOKURA,	Tiago.	SuperInteressante.  
Disponível	em:	<https://abr.ai/2GxlvGz>.	 

Acesso	em:	4	abr.	2018	(Adaptação).

QUESTÃO 1

De	acordo	com	o	texto,	pode-se	afirmar	que	a	pesquisa

A)	 revelou possibilidades de comportamento dos 
homens	 quando	 expostos	 a	 uma	 determinada	
situação	provocada	pelos	pesquisadores.

B)	 foi	 concludente	 em	 relação	 ao	 comportamento	
dos	 homens	 que	 são	 expostos	 aos	memes	 do	
ator	Ryan	Gosling.

C)	 utilizou	 método	 científico	 rigoroso	 para	 apurar	
suas	conclusões,	não	deixando	suspeitas	sobre	
suas	considerações	finais.

D)	 categorizou	 os	 participantes	 em	 dois	 grupos:	
aqueles que se sentiram sensibilizados pela 
imagem	do	ator	e	aqueles	que	não	se	sentiram	
assim.

QUESTÃO 2

De	acordo	com	o	autor	do	texto,	é	possível	afirmar	que

A)	 as	mulheres	de	nossa	sociedade	são	vítimas	de	
atos violentos.

B)	 os	homens	não	se	importam	com	a	capacidade	
de	liderança	das	mulheres.

C)	 os participantes da pesquisa constituem um 
grupo	uniforme.

D)	 as	pessoas	da	 sociedade	atual	 são	 coniventes	
com	a	violência	sofrida	pelas	mulheres.

QUESTÃO 3

Releia	o	trecho	a	seguir.

“O	que	essa	esdrúxula	pesquisa	quer	dizer?”

Em	relação	à	pergunta	efetuada	pelo	autor,	assinale	a	
alternativa correta.

A)	 O questionamento revela um posicionamento 
político do autor.

B)	 A	pergunta	não	possui	função	no	texto,	podendo	
ser	suprimida	sem	prejuízo	a	ele.

C)	 Essa	pergunta	é	retórica,	porém	ela	é	respondida	
ao	longo	do	texto.

D)	 O	questionamento	é	uma	forma	de	o	autor	avaliar	
o nível de conhecimento do leitor.
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QUESTÃO 4

Releia	o	trecho	a	seguir.

“[...]	 os	 resultados	 fornecem	 pistas	 instigantes sobre 
como os homens assumem suas normas de conduta 
sociais.”

A	 palavra	 que	 altera	 o	 sentido	 original	 do	 trecho,	 ao	
substituir	a	palavra	destacada,	é

A)	 incitantes.

B)	 mirabolantes.

C)	 estimulantes.

D)	 provocantes.

QUESTÃO 5

Considerando	as	hipóteses	levantadas	pelo	autor	nesse	
texto,	é	correto	afirmar	que

A)	 a	possibilidade	de	liderança	e	protagonismo	das	
mulheres	ainda	não	é	uma	situação	amplamente	
aceita pelos homens da sociedade.

B)	 a	 aprovação	 da	 imagem	 do	 ator	Ryan	Gosling	
para	 a	 campanha	 de	 equiparação	 de	 direitos	
de	 homens	 e	 mulheres	 garante	 maior	 adesão	
masculina ao movimento.

C)	 o comportamento abusivo suportado pelas 
mulheres é percebido por estas como mais 
excessivo	do	que	realmente	é.

D)	 a	empatia	dos	homens	em	relação	às	mulheres	
só	 pode	 ser	 alcançada	 pela	 associação	 da	
imagem	 de	 alguém	 bem-sucedido	 a	 frases	 de	
efeito.

QUESTÃO 6

Releia	o	trecho	a	seguir.

“Se	 frases	 feministas	 associadas	 à	 imagem	 de	 Ryan	
Gosling	 influenciaram	homens	a	 se	 identificar	mais	 do	
que	outros	[...]”

A	palavra	destacada	confere	ao	trecho	uma	ideia

A)	 concessiva.

B)	 condicional.

C)	 adversativa.

D)	 explicativa.

QUESTÃO 7

Levando	 em	 consideração	 o	 gênero	 textual	 do	 texto	
apresentado,	pode-se	afirmar	que

A)	 uma de suas características é o relato de 
situações	cotidianas.

B)	 o	 discurso	 informal	 e	 subjetivo	 é	 uma	 de	 suas	
marcas.

C)	 um	de	seus	objetivos	é	a	informação	ao	leitor.

D)	 a	 ironia	 é	 um	 recurso	 utilizado	 de	 forma	
recorrente.

QUESTÃO 8

Releia	o	trecho	a	seguir.

“Se	 frases	 feministas	 associadas	 à	 imagem	 de	 Ryan	
Gosling	 influenciaram	homens	a	 se	 identificar	mais	 do	
que	outros	[...]”

O acento indicativo de crase nesse trecho 

A)	 ocorre	porque	há	indeterminação	do	substantivo	
“imagem”.

B)	 acontece	 em	 função	 da	 fusão	 de	 dois	 artigos	
determinados.

C)	 é	 facultativo,	 sendo	 seu	 uso	 uma	 questão	 de	
estilo.

D)	 é	regido	pelo	adjetivo	“associado”.

QUESTÃO 9

Releia	o	trecho	a	seguir.

“[...]	pesquisas	apontam	que	homens	têm uma  
noção	[...]”

O	 verbo	 “ter”,	 quando	 conjugado	 no	 presente	 do	
indicativo,	 na	 terceira	 pessoa	 do	 singular	 e	 do	 plural,		
pode ser escrito com ou sem acento.

Outro verbo que possui essa mesma particularidade é

A)	 ver.

B)	 vir.

C)	 reter.

D)	 pôr.

QUESTÃO 10

Releia	o	trecho	a	seguir.

“[...]	expuseram	69	mulheres	e	30	homens	a	imagens	do	
galã	hollywoodiano	[...]”

A	palavra	destacada	foi	formada	pelo	processo	de

A)	 prefixação.

B)	 composição	por	justaposição.

C)	 regressão.

D)	 derivação	sufixal.
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CONHEC. DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 11

Para	 auxiliar	 nas	 funcionalidades	 do	 Microsoft	 Word	
2016,	há	algumas	teclas	de	atalho.	

A	 tecla	 de	 atalho	 para	 centralizar	 um	 parágrafo	
selecionado é

A)	 CTRL	+	W.

B)	 CTRL	+	C.

C)	 CTRL	+	D.	

D)	 CTRL	+	E.

QUESTÃO 12

Analise	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 sobre	 as	 funções	 que	
podem	ser	utilizadas	no	Microsoft	Excel	2016	e	assinale	
com	V	as	verdadeiras	e	com	F	as	falsas.

(			)	A	função	CONT.VALORES	calcula	um	número	de	
células vazias em um intervalo.

(			)	A	 função	 SOMA	 retorna	 a	 soma	 de	 todos	 os	
números	de	um	intervalo	de	células.

(			)	A	função	SE	verifica	se	uma	condição	foi	satisfeita	
e	retorna	um	valor	se	for	verdadeiro	e	outro	valor	
caso	seja	falso.

Assinale	a	sequência	correta.

A)	 V F F

B)	 F V V

C)	 F F F 

D)	 V V V

QUESTÃO 13

No	 Microsoft	 Windows	 10,	 pastas	 são	 utilizadas	 para	
organizar	 os	 arquivos	 do	 computador.	 Essas	 pastas	
podem	ser	criadas,	renomeadas	ou	excluídas.	

Quando	se	precisa	excluir	uma	pasta	permanentemente,	
deve-se	selecioná-la	e	usar	o	comando

A)	 Delete.

B)	 Ctrl	+	Delete.	

C)	 Shift	+	Delete.

D)	 Alt	+	Delete.

QUESTÃO 14

O	Microsoft	Outlook	 2016	 é	 um	 software	 integrado	 ao	
Office	365	que	tem	várias	funcionalidades.

São	algumas	dessas	funcionalidades,	exceto:

A)	 Gerenciar	 o	 calendário	 para	 agendar	
compromissos e reuniões.

B)	 Importar contatos do Gmail.

C)	 Alternar	 o	 modo	 de	 trabalhar	 de	 off-line	 para	 
on-line.

D)	 Anexar	arquivos	(por	meio	de	links	da	máquina	
local).

QUESTÃO 15

Ataques costumam ocorrer na internet com diversos 
objetivos,	 visando	 diferentes	 alvos	 e	 usando	 variadas	
técnicas.	Qualquer	serviço,	computador	ou	rede	que	seja	
acessível	via	internet	pode	ser	alvo	de	um	ataque,	assim	
como	qualquer	computador	com	acesso	à	internet	pode	
participar de um ataque. 

Sobre	 a	 técnica	 de	 ataque	Spoofing,	 é	 correto	 afirmar	
que consiste em

A)	 alterar	 campos	do	cabeçalho	de	um	e-mail,	 de	
forma	 a	 aparentar	 que	 ele	 foi	 enviado	 de	 uma	
determinada	 origem	 quando,	 na	 verdade,	 foi	
enviado de outra.

B)	 efetuar	 buscas	 minuciosas	 em	 redes,	 com	 o	
objetivo	 de	 identificar	 computadores	 ativos	
e	 coletar	 informações	 sobre	 eles	 como,	 por	
exemplo,	serviços	disponibilizados	e	programas	
instalados.

C)	 inspecionar	 os	 dados	 trafegados	 em	 redes	 de	
computadores,	 por	meio	 do	 uso	 de	 programas	
específicos.

D)	 adivinhar,	 por	 tentativa	 e	 erro,	 um	 nome	 de	
usuário	e	senha	e,	assim,	executar	processos	e	
acessar sites,	computadores	e	serviços	em	nome	
e	com	os	mesmos	privilégios	de	um	determinado	
usuário.
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LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 16

Como	ocorre	em	outros	países,	a	Constituição	brasileira	
elenca,	 em	 seu	 Título	 II,	 os	 direitos	 e	 garantias	
fundamentais,	 assim	 entendidos	 com	 direitos	 básicos	
individuais,	coletivos,	sociais	e	políticos.

Considerando	 o	 que	 prevê	 a	 Constituição	 sobre	 a	
matéria,	assinale	a	alternativa	incorreta.

A)	 É	 livre	 a	 manifestação	 de	 pensamento,	 sendo	
vedado o anonimato.

B)	 Ninguém	poderá	ser	compelido	a	associar-se	ou	
a permanecer associado.

C)	 Em	nenhuma	 circunstância	 poderá	 haver	 pena	
de morte.

D)	 A	lei	penal	não	retroagirá,	salvo	para	beneficiar	
o réu.

QUESTÃO 17

Considere	 as	 seguintes	 afirmativas	 sobre	 a	
organização	 político-administrativa	 do	 município	 de	
Santa	Bárbara:

I.	 Compete	 ao	 município	 manter	 relações	 com	 a	
União,	os	estados	federados,	o	Distrito	Federal	e	
os demais municípios do país.

II.	 São	 poderes	 do	 município,	 independentes	 e	
harmônicos	entre	si,	o	Legislativo,	o	Executivo	e	
o	Judiciário.

III.	 A	Administração	Pública	Direta	é	a	que	compete	
a	órgão	de	qualquer	dos	poderes	do	município	e	
às	suas	autarquias	e	fundações.

Considerando	 o	 que	 dispõe	 a	 Lei	 Orgânica	 de	 Santa	
Bárbara,	está(ão)	correta(s)	a(s)	afirmativa(s)

A)	 I,	apenas.

B)	 I	e	III,	apenas.

C)	 II	e	III,	apenas

D)	 I,	II	e	III.

QUESTÃO 18

Com	a	Emenda	à	Constituição	Nº	19/98,	 realizou-se	a	
chamada	reforma	administrativa,	que	buscava,	segundo	
anunciado	pelo	governo	da	época,	 substituir	 o	modelo	
burocrático	 de	 administração	 pública	 pelo	 modelo	
gerencial.	

Nesse	contexto	e	com	caráter	emblemático,	foi	incluído,	
entre	 os	 princípios	 constitucionais	 expressos	 da	
administração	pública,	o	princípio	da

A)	 impessoalidade.

B)	 moralidade.

C)	 supremacia	do	interesse	público.

D)	 eficiência.

QUESTÃO 19

Considere	o	caso	hipotético	a	seguir.

Servidor	 público	 efetivo	 e	 estável	 da	 administração	 
direta	 do	 Poder	 Executivo	 do	 município	 de	 Santa	
Bárbara,	 Lúcio	 requer	 o	 rompimento	 de	 seu	 vínculo,	
mediante	 o	 desligamento	 do	 cargo	que	ocupa,	 porque	
pretende	 tomar	posse	em	outro	cargo	para	o	qual	 fora	
aprovado	em	concurso	público	na	administração	federal,	
em Brasília.

Nessa	 situação,	 atendido	 o	 requerimento	 de	 Lúcio,	 
a	vacância	do	cargo	se	dará	por

A)	 demissão.

B)	 exoneração.

C)	 disponibilidade.

D)	 licença.

QUESTÃO 20

A	 avaliação	 de	 desempenho	 do	 servidor	 público	 da	
administração	direta	da	prefeitura	do	município	de	Santa	
Bárbara	 é	 realizada	 por	 comissões	 de	 três	 membros	
designadas	para	esse	fim.	

Segundo	 o	 que	 dispõe	 a	 legislação	 aplicável,	 entre	
aqueles	que	compõem	as	 referidas	comissões,	não	se	
inclui

A)	 um	secretário	municipal,	como	representante	do	
prefeito.

B)	 um	servidor	público	representante	dos	servidores	
em	avaliação,	que	será	escolhido	pelos	demais	
em	cada	órgão	de	trabalho.

C)	 um	 vereador	 indicado	 pela	 Câmara	 Municipal,	
como	representante	do	poder	Legislativo.

D)	 um	 diretor,	 chefe	 de	 divisão	 ou	 de	 setor,	 
na	 condição	 de	 chefe	 imediato	 do	 servidor	
avaliado.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

FISCAL MUNICIPAL

QUESTÃO 21

Ao	 investigar	 as	 causas	 de	 incêndio	 de	 grandes	
proporções,	 ocorrido	 em	 um	 edifício	 comercial	
abandonado e posteriormente ocupado por moradores 
de	rua,	aventou-se	a	hipótese,	segundo	testemunho	de	
um	ocupante,	dele	ter-se	iniciado	em	tomada	energizada	
por	 ligação	 clandestina	 e	 na	 qual	 estavam	 ligados	
geladeira,	forno	de	micro-ondas	e	televisão.	Ao	consultar	
uma	 tabela	de	potências,	 viu-se	que	a	potência	média	
de	uma	geladeira	 de	uma	porta	 é	 de	90	VA,	 a	 de	um	
forno	de	micro-ondas,	de	1.200	VA	e	a	de	uma	televisão,	 
de 110 VA.

Sobre	 a	 hipótese	 levantada	 como	 causa	 de	 início	 do	
incêndio,	assinale	a	alternativa	incorreta.

A)	 A	potência	de	cada	ponto	de	tomada	de	uso	geral,	
recomendada	pela	NBR	5410:2004,	é	de	600	VA	
em	 cozinhas	 e	 copas-cozinhas,	 superada	 pela	
potência	dos	 três	equipamentos	 ligados	àquela	
tomada	e	em	uso	simultâneo,	o	que	poderia	ter	
dado	início	à	catástrofe.

B)	 Deve-se	 observar	 que,	 em	 cada	 tomada	 de	
corrente,	dois	aparelhos	elétricos	não	devem	ser	
ligados	simultaneamente.

C)	 É	vedada	a	utilização	de	derivadores	(benjamins),	
pois	 estes	 podem	 gerar	 aquecimento	 devido	 a	
mau contato ou sobrecorrente no dispositivo ou 
tomada.

D)	 A	situação	de	abandono	e	posterior	ocupação	do	
edifício,	com	partição	dos	andares	corridos	com	
divisões	em	madeira,	e	ligações	clandestinas	de	
energia,	cuja	fonte	era	o	semáforo	mais	próximo,	
impedem	a	atribuição	da	tomada	sobrecarregada	
como	causa	inicial	do	incêndio.

QUESTÃO 22

Considera-se	 planta	 baixa	 a	 projeção	 de	 uma	 seção	
horizontal,	que	não	é	a	vista	externa	da	edificação,	e	sim	
um	corte	da	edificação	abaixo	das	vergas	das	portas	e	
acima	dos	peitoris	das	janelas.

Sobre	 a	 planta	 baixa,	 são	 elementos	 que	 ela	 deve	
registrar,	exceto:

A)	 Dimensões	e	áreas	dos	compartimentos.

B)	 A	forma	e	as	dimensões	do	terreno	e	dos	lotes	e	
quadras vizinhos.

C)	 Espessuras	 das	 paredes	 e	 tipos,	 posição	 e	
dimensões das aberturas.

D)	 Denominação	 dos	 compartimentos,	 conforme	
utilização.

QUESTÃO 23

Ao	 construir	 em	 alvenaria	 estrutural,	 deve-se	 usar	 a	
etapa	 de	 projeto	 para	 prever	 todas	 as	 soluções	 que	
evitem	 os	 rasgos	 nos	 blocos	 para	 o	 embutimento	 das	
instalações	hidráulicas.

São	soluções	recomendadas	para	isto,	exceto:

A)	 A	 utilização	 de	 paredes	 com	 grauteamento	
posterior	ao	embutimento	das	tubulações,	com	a	
passagem	destas	pelos	furos	dos	blocos.

B)	 A	abertura	de	passagens	tipo	shafts.

C)	 O	emprego	de	paredes	 com	espessura	menor,	
sobre	 as	 quais	 são	 instalados	 os	 dutos,	 com	
posterior	enchimento	da	diferença	de	espessura.

D)	 O	emprego	de	tubulações	aparentes.

QUESTÃO 24

A	 madeira	 foi	 um	 dos	 materiais	 mais	 utilizados	 no	
passado,	 tanto	 para	 os	 elementos	 estruturais	 como	
para	os	elementos	não	estruturais	das	edificações.	Em	
cidades	pertencentes	ao	Ciclo	do	Ouro,	a	conservação	
de	 seu	 patrimônio	 histórico	 pode	 levar	 a	 intervenções	
para restituir as adequadas propriedades mecânicas 
dos	elementos	danificados	por	ações	de	tipo	mecânico,	
biológico	ou	químico.

Sobre	 essas	 intervenções,	 assinale	 a	 alternativa	
incorreta.

A)	 A	restauração	das	estruturas	existentes	depende	
sobretudo da escolha de uma espécie de madeira 
adequada	para	as	condições	ambientais.

B)	 Nas coberturas em madeira onde é possível 
que,	com	o	tempo,	ocorram	infiltrações	de	água,	
deve-se	favorecer	a	recirculação	do	ar	e,	assim,	
manter	as	peças	estruturais	secas.

C)	 Detalhes	 arquitetônicos	 e	 construtivos	 que	
evitem a umidade e proporcionem uma boa 
ventilação	das	peças	de	madeira	não	impedem	
o	 estabelecimento	 de	 condições	 favoráveis	 à	
degradação.

D)	 A	 reposição	 de	 peças	 danificadas	 por	 outras	
oriundas	 de	 espécies	 de	 reflorestamento	 exige	
que	 estas	 sejam	 preservadas	 por	 processo	
eficiente,	como	é	o	de	tratamento	sob	pressão,	
em autoclave.

QUESTÃO 25

O nivelamento a laser é	 geralmente	 aplicado	 para	 o	
controle	horizontal	de	obras	de	construção	civil.

São	 aplicações	 de	 nivelamento	 a	 laser para obras de 
construção	civil,	exceto:

A)	 O	controle	de	terraplenagem.

B)	 O controle de declividades.

C)	 A	medição	de	ângulos	e	distâncias.

D)	 O	alinhamento	de	formas	de	concretagem.
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QUESTÃO 26

A	sondagem	é	um	procedimento	que	objetiva	conhecer	
as	 condições	 naturais	 do	 solo,	 visando	 reconhecer	
seu	 tipo,	 características	 físicas	 e	 principalmente	 sua	
resistência.

O	ensaio	de	penetração	normal,	ou	SPT,	das	iniciais	do	
termo	inglês	Standard Penetration Test,	é	o	mais	usado	
no Brasil.

Com	relação	ao	SPT,	assinale	a	alternativa	incorreta.

A)	 Várias	informações,	tais	como	o	nível	d’água	do	
lençol	 freático,	o	tipo	de	solo	e	sua	resistência, 
são	obtidas	com	esse	tipo	de	sondagem.

B)	 As	informações	obtidas	são	depois	apresentadas	
na	forma	de	uma	planilha	denominada	perfil	de	
sondagem.

C)	 Caso	a	sondagem	tenha	de	atravessar	materiais	
impenetráveis	à	percussão,	tais	como	matacões	
ou	 rochas	 alteradas	 ou	 sãs,	 deve-se	 mudar	 o	
tipo	 de	 equipamento,	 passando-se	 a	 usar	 a	
sondagem	rotativa	com	coroa	amostradora.

D)	 A	 decisão	 pelo	 tipo	 de	 fundação	 –	 se	 rasa	 ou	
profunda	 –	 independe	 dos	 resultados	 do	 SPT,	
e a escolha de um tipo ou outro é influenciada	
sobretudo	 pelos	 valores	 dos	 carregamentos	 a	
serem	transmitidos	pela	edificação	ao	solo	que	
lhe	é	subjacente.

QUESTÃO 27

Em	 alguns	 tipos	 de	 edificações,	 como	 em	 postos	 de	
serviço	de	lavagem	e	lubrificação	de	veículos,	bem	como	
em	 garagens,	 as	 águas	 utilizadas	 não	 podem	 escoar	
diretamente	nas	redes	públicas.

Nesses	casos,	deve-se

A)	 construir	 fossas	 sépticas	para	o	 recebimento	e	
tratamento	anaeróbico	desses	efluentes.

B)	 instalar	 caixas	 separadoras	 do	 óleo,	 da	 graxa	
e	 da	 lama,	 evitando	 que	 tais	 materiais	 sejam	
lançados	nos	coletores	públicos.

C)	 instalar	 um	 sistema	 específico	 para	 tratamento	
desses	efluentes	em	circuito	fechado,	fazendo	a	
reciclagem	da	água	assim	purificada.

D)	 indenizar	 a	 concessionária	 pública	 pelo	
tratamento	 de	 tais	 efluentes,	 afim	 de	 negociar	
o	 lançamento	 deles	 diretamente	 na	 rede	 de	
esgotos	sanitários.

QUESTÃO 28

A	 poda	 feita	 corretamente	 contribui	 para	 o	 
desenvolvimento	 saudável	 das	 árvores	 e,	
consequentemente,	com	a	arborização	da	cidade.

Sobre	a	poda	de	árvores,	assinale	a	alternativa	incorreta.

A)	 É	importante	que	se	pode	a	árvore	enquanto	esta	
é	 ainda	 considerada	 jovem,	 pois	 o	 organismo	
jovem	recupera-se	com	menores	danos	e	maior	
rapidez.

B)	 Definida	como	a	retirada	parcial	de	ramos	da	planta,	
a	poda	modifica	sua	estrutura	e,	consequentemente,	
seu estado de desenvolvimento.

C)	 Quanto	 maior	 e	 mais	 velha	 for	 a	 árvore,	 mais	
energia	ela	tem	reservada	para	fechar	as	feridas	
e	defender-se	do	apodrecimento	ou	de	ataques	
de	insetos	e	microrganismos.

D)	 Nenhum	galho	deve	 ser	 removido	 sem	motivo,	
uma vez que cada corte tem o potencial de 
mudar	o	crescimento	da	árvore.

QUESTÃO 29

Se	uma	empresa	orçou	uma	obra	e	ganhou	a	licitação,	
mas	a	obra	só	vier	a	ser	mobilizada	quatro	anos	depois,	
ajustes	nos	preços	precisam	ser	feitos.

São	itens	que	justificam	esses	ajustes,	exceto:

A)	 Variação	nos	quantitativos	de	materiais	e	mão	de	
obra,	 decorridos	 quatro	 anos	 da	 finalização	 do	
orçamento	da	obra.

B)	 Flutuação	 no	 custo	 dos	 insumos	 ao	 longo	 do	
tempo.

C)	 Criação	 ou	 alteração	 de	 impostos	 e	 encargos	
sociais	e	 trabalhistas,	 tanto	em	espécie	quanto	
em alíquota.

D)	 Evolução	 dos	 métodos	 construtivos,	 com	
o	 surgimento	 de	 técnicas,	 materiais	 e	
equipamentos mais adequados.

QUESTÃO 30

Em	seu	artigo	8º,	a	Lei	Complementar	Nº	1.437/2007	–	
Lei	de	Parcelamento,	Uso	e	Ocupação	do	Solo	Urbano	
do	Município	 de	Santa	Bárbara	 –	 delimitou	 a	Zona	de	
Preservação	Cultural	 (ZPC),	que	abrange	a	parcela	do	
território	caracterizada	pelo	traçado	urbano	setecentista	
e	ocupação	com	tipologia	colonial.

São	 diretrizes	 de	 utilização	 da	 Zona	 de	 Preservação	
Cultural,	exceto:

A)	 A	manutenção	 do	 traçado	 viário	 e	 da	 tipologia	
urbana	existente.

B)	 A	 implantação	 de	 edificações	 de	 arquitetura	
contemporânea	 nos	 lotes,	 para	 manter	 a	
harmonia	com	o	conjunto	colonial	existente.

C)	 A	 manutenção	 da	 multiplicidade	 de	 usos	
e	 a	 potencialização	 da	 atividade	 turística,	
compatibilizados	 com	 a	 preservação	 do	
patrimônio	cultural.

D)	 A	 manutenção	 da	 tipologia	 arquitetônica	 e	 da	
escala	volumétrica	existentes.
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AO	TRANSFERIR	ESSAS	MARCAÇÕES	PARA	A	FOLHA	DE	RESPOSTAS,	
OBSERVE	AS	INSTRUÇÕES	ESPECÍFICAS	DADAS	NA	CAPA	DA	PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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