


INSTRUÇÕES
Para a realização destas provas, você recebeu este Caderno de Questões e uma Folha de
Respostas.

1. Caderno de Questões

• Verifique se este Caderno de Questões contém as seguintes provas:

PORTUGUÊS – Questões de 001 a 020
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – Questões de 021 a 035
INFORMÁTICA BÁSICA – Questões de 036 a 050
CONHECIMENTO ESPECÍFICO – Questões de 051 a 100

• Qualquer irregularidade constatada neste Caderno de Questões deve ser imediatamente
comunicada ao fiscal de sala.

• Neste Caderno, você encontra apenas um tipo de questão, de proposição simples.
Identifique a resposta correta, marcando na coluna correspondente da Folha de
Respostas:

V, se a proposição é verdadeira;
F, se a proposição é falsa.

2. Folha de Respostas
• Essa Folha de Respostas é pré-identificada; confira os dados registrados no cabeçalho e

assine-o com caneta esferográfica de TINTA PRETA. Não ultrapasse o espaço
reservado para esse fim.

• NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO SUJE, NÃO RASURE ESSA FOLHA DE
RESPOSTAS.

• A marcação da resposta deve ser feita preenchendo-se o espaço
correspondente com caneta esferográfica de TINTA PRETA. Não
ultrapasse o espaço reservado para esse fim.  Exemplo:

• O tempo disponível para a realização das provas e o preenchimento da Folha de
Respostas é de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos.   

ATENÇÃO: Antes de fazer a marcação, avalie cuidadosamente sua resposta.

LEMBRE-SE:
¾ A resposta correta vale 1 (um), isto é, você ganha 1 (um) ponto.

¾ A resposta errada vale  í���menos um), isto é, você não ganha
o ponto e ainda tem descontado o ponto que ganhou em outra
questão.

¾ A ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada
valem 0 (zero). Você não  ganha nem  perde nada.
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PROVA DE PORTUGUÊS

INSTRUÇÃO:

Para cada questão, de 001 a 020, marque na coluna correspondente da Folha de Respostas:
V, se a proposição é verdadeira;
F, se a proposição é falsa.

A resposta correta vale 1 (um); a resposta errada vale  í���menos um); a ausência de marca-
ção e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

QUESTÕES de 001 a 012

Morte e Vida Nordestina: a que será que se destina?

I – Desigualdade social: alguns dados

05 –

           Recentemente o IBGE  apresentou  dados  sobre  a  realidade
social brasileira. Esses dados revelam, em números, a desigualdade
social no país. Com os resultados da Pesquisa Nacional de Amostra
por Domicílios (PNAD), de 1998, o presidente desse Instituto, Sérgio
Besserman, disse: “Os indicadores de um modo geral melhoraram, o
que não quer dizer que a desigualdade diminuiu”.

10 –

           Como entender esse aparente paradoxo? Para tanto, é
necessário termos cuidado com a análise dos números. É conhecido o
possível equívoco no uso das médias: com uma mão no fogo e outra
mão no gelo, você corre o risco de perder as duas mãos, mas, na
média, você estará morno.

15 –

           De início, conheçamos o grau dessa desigualdade referida pelo
dirigente da Fundação IBGE. Em 1991, a renda média dos 10% mais
ricos era de cerca de 30 vezes a dos 40% mais pobres. Em outros
países com grau de desenvolvimento comparável ao nosso, a
diferença é de apenas 10 vezes. No Brasil Real, os ricos têm 50 vezes
a renda dos pobres.

II – As doenças e as mortes severinas
20 –                                                                      Somos muitos Severinos

                                                                    Iguais em tudo na vida,
                                                                    morremos de morte igual
                                                                    mesma morte severina:
                                                                    que é a morte de que se morre

25 –                                                                    de velhice antes dos trinta,
                                                                   de emboscada antes dos vinte,
                                                                   de fome um pouco por dia. 1

30 –

           Uma das mortes severinas, referida acima pelo poeta
pernambucano João Cabral de Melo Neto, é aquela de que se morre
um pouco por dia.  Conforme os dados estimados  no Mapa da  Fome

_________________________________
1 João Cabral de Melo Neto. “Morte e Vida Severina”.  In: Poesias Completas. 3ª ed.
  Rio de Janeiro: Livraria José Olympio, 1979.
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do Brasil, de 1990, a magnitude dos famélicos no país era de quase
32 milhões, sendo que a maioria estava (e ainda está) no Nordeste.

35 –

           Além das inúmeras doenças da miséria, tem também outras
causas de mortes morridas. São mortes que atingem o rico na velhice,
mas pegam o severino antes dos trinta, como descobriu esse outro
Cabral, o poeta.

40 –

           Além dessas mortes morridas, tem também a morte matada,
outra morte severina, que virou epidemia. As mortes violentas são
causadas principalmente por homicídio. Essas causas externas, 1º
lugar na faixa etária de 15 a 39 anos, elevaram tanto a mortalidade,
que chegou a diminuir em 3 anos a expectativa de vida no sexo
masculino.

45 –

           Em relação à esperança de vida, constata-se que nascidos em
famílias de classe média do país têm uma esperança de vida ao
nascer de mais de 70 anos, enquanto os filhos de sertanejos têm
menos de 55. Uma diferença de mais de quinze anos.

III – Cidadania inconclusa
                                                                      - Severino retirante,
                                                                      muita diferença faz

50 –                                                                       entre lutar com as mãos
                                                                      e abandoná-las para trás. 1

55 –

           Ao tirar as mãos de trás para lutar, muita diferença faz, como
diz o nosso Cabral, poeta. Temos de conhecer de frente os limites e
os desafios à construção de uma cidadania plena para o Brasil. E em
particular para o Nordeste. Se os brasileiros não são socialmente
iguais, os trabalhadores nordestinos têm sido os menos iguais. Isto é
sina nordestina? A que será que se destina?

(JACOBINA, Ronaldo R. Revista Baiana de Saúde Pública. Salvador: Secretaria
de Saúde do Estado da Bahia. v.24, n.1/2, p. 57-66, 2000 – adaptado.)

Questão 001

Neste texto predominam fatos , mas o segundo parágrafo (".8-12)  e  o  último parágrafo
(".52-7) apresentam sobretudo opiniões do autor.

Questão 002

No trecho “É conhecido... morno.” (".9-12), o autor alerta, com ironia, para a leitura superficial
de resultados estatísticos.

Questão 003

Para o sentido global do texto, a expressão “mortes severinas” (".19) configura uma
hiperonímia.
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Questão 004

Nas expressões “esse outro Cabral, o poeta” (".35-6) e “o nosso Cabral, poeta” (".53), há
simultaneamente identificação e distinção entre João Cabral de Melo Neto e Pedro Álvares
Cabral.

Questão 005

O trecho “Uma diferença de mais de quinze anos.” (".46) apresenta uma reiteração em
relação aos dados expostos na oração anterior.

Questão 006

“...elevaram... masculino.” (".40-2).  Uma alternativa de redação para esse trecho, sem
alteração de sentido, é: ...elevaram tanto a mortalidade, que chegou, em 3 anos, a diminuir a
expectativa de vida no sexo masculino.

Questão 007

“paradoxo” (".8) é sinônimo de “equívoco” (".10).

Questão 008

“Real” (".17) está grafado com inicial maiúscula porque designa determinado período da
história brasileira.

Questão 009

A letra  (grafema) x representa o mesmo som nas palavras “paradoxo” (".8) e “externas”
(".39).

Questão 010

“têm” (".17) e “tem” (".33) estão grafados diferentemente, porque o primeiro concorda com o
elemento “os ricos”, e o segundo com o elemento “miséria”.

Questão 011

A forma verbal “tem” das linhas 33 e 37 poderia ser substituída, respectivamente, por existe  e
há, ficando a construção rigorosamente de acordo com a norma gramatical.

Questão 012

A expressão “os limites e os desafios à construção de uma cidadania plena para o Brasil.”
(".53-4) tem como núcleos elementos sintaticamente coordenados que complementam o
verbo “conhecer” (".53).
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QUESTÕES de 013 a 016

Art. 13. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual
deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os
direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados
unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício
previstos em lei.

(Lei nº 8.112, de 11.12.1990 (Regime Jurídico Único), título II, cap. I, seção
IV.)

Questão 013

Segundo o texto, a pessoa é considerada servidor público após a assinatura do termo de
posse pela autoridade competente.

Questão 014

Poderá haver atos oficiais, desde que previamente estabelecidos em lei, que alterem os
encargos constantes no termo de posse.

Questão 015

A expressão cujo conteúdo deverá explicitar pode substituir, sem alteração de sentido, o
trecho “no qual deverão constar” (".1-2).

Questão 016

“ressalvados” (".4) quer dizer excetuados.

QUESTÕES de 017 a 020

05 –

      Havia um sujeito que, certo dia, disse que não trabalhava mais, e
fim de conversa, preferia morrer de fome. A vizinhança, condoída,
passou a levar comida para ele. Mas, sabe como é, aquilo também já
era demais. Então, resolveram fazer o enterro do sujeito. Ele num tinha
dito que preferia morrer?
      Na rua principal, um caboclo bão da cidade vizinha quer saber
quem tinha morrido. Quando contam o causo, ele fica condoído:
      – Mas não façam isso com o pobre diabo, sô! Olha aqui, eu ofereço
uma saca de feijão para matar a fome dele, uai.

10 –       O sujeito abre uma fresta do caixão e grita lá de dentro:
      – Cum casca ou sem casca?
      – Cum casca, diz o cidadão.
      E o sujeito, fechando o caixão:
      – Intão segue o enterro.

(In: ILARI , Rodolfo. Introdução à Semântica: brincando com a gramática. São
Paulo: Contexto, 2001, p. 62 – adaptado.)



_________________________________________________________________________

UFBA – 2004  – Técnico-Administrativo  –  PORTUGUÊS - 5

Questão 017

O uso de expressões como “fim de conversa” (".2), “bão” (".6), “sô!” (".8) e “uai” (".9)
demonstra que esse texto é uma reprodução literal da modalidade falada e informal da língua
portuguesa do Brasil.

Questão 018

“Então” (".4) e “Intão” (".14) podem ser lidos como introdutores de noção de conseqüência.

Questão 019

“Mas” (".8) estabelece uma oposição de idéias com o que foi expresso na frase
imediatamente anterior.

Questão 020

“ – Intão segue o enterro.” (".14).  Com essas palavras, o “sujeito” pediu que o cidadão
acompanhasse o cortejo fúnebre, na esperança de que, até o cemitério, esse cidadão
pudesse descascar o feijão oferecido.
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PROVA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

INSTRUÇÃO:

Para cada questão, de 021 a 035, marque na coluna correspondente da Folha de Respostas:
V, se a proposição é verdadeira;
F, se a proposição é falsa.

A resposta correta vale 1 (um); a resposta errada vale  í�� �menos um); a ausência de
marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

Questão 021

Ao checar número de relatórios e concluir que os resultados foram inferiores aos do mês
anterior, os chefes de departamentos se reúnem para chamar a atenção dos responsáveis,
sendo esse um esforço que conduz à qualidade dos serviços prestados.

Questão 022

Para a existência do Estado, fazem-se necessários três elementos: o delineamento de um
território, um povo e um governo soberano.

Questão 023

A Universidade Federal da Bahia é uma autarquia e, portanto, foi criada com personalidade
jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios e com autonomia administrativa,
mas não financeira.

Questão 024

A Constituição Brasileira de 1988, no seu artigo 165, estabelece que o Plano Plurianual
especificará, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração
Pública Federal.

Questão 025

Na mobilização para o combate à corrupção nos organismos públicos, é suficiente fortalecer
os esforços de cooperação a fim de aplicar sanções a profissionais corruptos, sejam eles
ligados a figuras importantes no governo ou não.

Questão 026

A falta de ética na prestação dos serviços públicos deixou de ser apenas um problema
moral, para ser uma ameaça à ordem econômica, à organização administrativa e, no limite,
ao próprio Estado de Direito.

Questão 027

O Distrito Federal, que é administrado por um governador eleito e, portanto, com
organização de Estado, possui, no entanto, a sua parte legislativa composta de atribuições
reservadas aos Estados e Municípios.
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Questão 028

O Controle Externo dos órgãos federais é de responsabilidade do Tribunal de Contas da
União.

Questão 029

O Sistema de Controle Interno não se envolve com o acompanhamento físico e financeiro
de projetos nem de atividades.

Questão 030

As instituições de personalidade jurídica de direito privado também têm que prestar contas
aos órgãos ou às entidades repassadores de auxílios, de subvenções, de contribuições ou
de outras formas de transferência de valores.

Questão 031

O acesso às informações públicas permite maior transparência no tocante ao funcionamento
das instituições, mas não produz impacto algum ao exercício dos direitos políticos dos
cidadãos.

Questão 032

O objetivo da licitação é a garantia da observância do princípio constitucional da isonomia e
a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

Questão 033

A nomeação do Magnífico Reitor da Universidade Federal da Bahia é feita pelo Governador
da Bahia, por ser um cargo de confiança do governo estadual.

Questão 034

O Cargo em Comissão, pelo Regime Jurídico Único - RJU, é o que admite provimento em
caráter permanente.

Questão 035

As funções permanentes da Administração devem ser desempenhadas pelos titulares de
cargo, e as transitórias, por servidores designados, admitidos ou contratados precariamente.
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PROVA DE INFORMÁTICA BÁSICA

INSTRUÇÃO:

Para cada questão,  de 036 a 050,  marque na coluna correspondente  da  Folha de Respostas:
 V, se a proposição é verdadeira;
 F, se a proposição é falsa.

A resposta correta vale 1 (um); a resposta errada vale  -1 (menos um); a ausência de marcação
e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

Questão 036

Um sistema operacional é considerado um hardware, que, por meio de programas amigáveis,
ajuda o usuário a trabalhar com o computador.

Questão 037

O software está ligado diretamente ao hardware; ou seja, software é um programa específico
para um determinado tipo de hardware.

Questão 038

O teclado auxilia o usuário a passar dados/informações que serão interpretados pelo sistema
operacional. Dessa forma, ao contrário do mouse, ele é considerado um dispositivo de saída
de dados.

Questão 039

Na compra de um novo computador, uma empresa tem como opções dois modelos, diferentes
apenas na quantidade de memória RAM. A primeira opção possui 64.000 kbytes, e a segunda
128 Mbytes. A empresa deve comprar a primeira opção, pois apresenta uma quantidade de
memória bem superior à da segunda.

ATENÇÃO

  Em toda a prova, quando se afirma “clicar”, entenda-se que é

acionar uma vez o botão esquerdo do mouse, a não ser

que seja expressamente dito o contrário.
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QUESTÕES de 040 a 042

A figura abaixo apresenta uma página no Word 2000.

Questão 040

O ícone  indica a criação de marcadores no texto, que são pontos no texto que servem
para lembrar ao digitador os locais onde existem erros de ortografia a serem corrigidos.

Questão 041

A opção    na barra de ferramentas indica o valor do zoom aplicado ao texto, ou seja,
a visualização do texto na tela corresponde a 75% do tamanho dos caracteres e dos espaços
em branco.

Questão 042

Desejando-se salvar no formato RTF o arquivo "MAN2000.DOC”, que está sendo digitado no
momento, deve-se proceder da seguinte forma:

• clicar no item “Arquivo” do menu;
• clicar na opção “Salvar como...”;
• digitar o nome do arquivo: MAN2000.rtf ;
• selecionar a opção “Salvar como tipo”, para “rtf”;
• clicar no botão “Salvar”.
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QUESTÕES de 043 a 045

A figura abaixo ilustra uma janela do Internet Explorer, em sessão de uso em um
determinado computador.

Questão 043

Ao se clicar no botão , o Internet Explorer irá abrir a última página visitada.

Questão 044

Ao se clicar no botão , será aberta uma janela que permitirá a configuração de parâmetros
para a impressão do conteúdo da página mostrada. Nessa janela, após os ajustes
necessários, é possível acionar o modo de impressão do conteúdo desejado.

Questão 045

O Internet Explorer permite que se construa uma lista com os endereços mais visitados
(“Favoritos”). Acionando-se o botão , essa lista será apresentada.

Questão 046

Um e-mail recebido com um arquivo programa.exe anexado, mesmo enviado por um
desconhecido, pode ser aberto tranqüilamente, com a certeza de que nenhum dano poderá
ser provocado ao sistema operacional ou aos arquivos do usuário.

Questão 047

Arrastando-se um arquivo para a lixeira, ele ficará inacessível, não podendo ser mais
recuperado.
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Questão 048

Formatar um disquete é uma das maneiras de apagar o conteúdo completo e verificar se ele
está livre de defeitos.

Questão 049

Para retirar um determinado arquivo de uma pasta denominada Poseidon e transferi-lo para
outra pasta denominada j2ee, é necessário cumprir todos estes passos:

• selecionar o arquivo desejado na pasta Poseidon;
• clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo selecionado;
• clicar na opção “Copiar” do menu apresentado;
• clicar com o botão direito do mouse sobre a pasta j2ee;
• clicar na opção “Colar” do menu apresentado.

Questão 050

Considere-se que determinado computador possui o software Winzip com uma instalação
padrão. Para descompactar um arquivo Zip, devem-se executar todas estas ações:

• clicar duas vezes sobre o arquivo desejado;
• efetuar os procedimentos necessários para abrir o Winzip, se for o caso;
• selecionar a opção “Extract”;
• escolher o local onde o arquivo será descompactado;
• executar a descompactação.
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PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO

ARQUITETO

INSTRUÇÃO:

Para cada questão, de 051 a 100, marque na coluna correspondente da Folha de
Respostas:

V, se a proposição é verdadeira;
F, se a proposição é falsa.

A resposta correta vale 1 (um); a resposta errada vale  -1 (menos um); a ausência de
marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

Questão 051

Uma autarquia federal realizou licitação, na modalidade concorrência , para a
construção de um dos seus edifícios de salas de aulas. Logo após o início das obras, a
empresa contratada deu sinal de que não tinha condições financeiras para dar andamento
aos serviços, descumprindo os prazos contratuais das duas primeiras etapas do contrato
e paralisando a obra em seguida. Apesar da situação referida, não houve, nesse período,
pedido de concordata ou decretação da falência da empresa.

Considerando-se a legislação vigente, pode-se afirmar que, como não houve falência,
deve-se rescindir o contrato amigavelmente e providenciar nova licitação, na modalidade
tomada de preço .

Questão 052

Em um contrato celebrado com um órgão público, para a construção de um
conjunto habitacional, constatou-se, após o início da obra, a necessidade de ampliar a
área, aumentando-se o número de moradias a serem construídas.

Notificado sobre o assunto, o contratado não aceitou o novo encargo, alegando
que o acréscimo pretendido pelo contratante não atinge a 25% do valor global do
contrato, devidamente atualizado.

Com base na legislação vigente, pode-se afirmar que a alegação do contratado não  está
amparada na Lei 8.666/93 – das licitações e contratos na administração pública.

Questão 053

Determinado órgão da administração direta federal realizou licitação, na
modalidade convite , para serviços de manutenção predial, formalizando o processo
através de Termo de Convite, encaminhado a três empresas cadastradas.

No ato de entrega das propostas, compareceram as empresas convidadas e
mais uma outra que, com 24 horas de antecedência, informou a sua intenção em
participar desse certame.

As empresas formalmente convidadas manifestaram-se contrariamente à
participação da quarta empresa, alegando falta de formalização do convite.

Considerando-se a legislação vigente, pode-se afirmar que a Comissão de Licitação deve
receber a proposta da quarta empresa, registrar em ata o protesto dos demais convidados
e prosseguir o processamento da licitação.
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QUESTÕES de 054 a 056

A Lei das Licitações, com relação a concurso para projeto arquitetônico, define o
seguinte: “Concurso  é a modalidade de licitação, entre quaisquer interessados, para
escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou
remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na
imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias”.

Com base nessa legislação, pode-se afirmar:

Questão 054

O concurso para projeto de arquitetura se aplica a qualquer tipo de projeto, qualquer que
seja o valor do empreendimento.

Questão 055

No julgamento do concurso, não deverá ser utilizado o critério do menor preço,
analisando-se, exclusivamente, a solução arquitetônica proposta.

Questão 056

As exigências feitas aos licitantes para a participação em um concurso são as mesmas
feitas para uma concorrência.

QUESTÕES de 057 a 060

Com relação a obrigações, direitos e deveres dos arquitetos para com o CREA,
pode-se afirmar:

Questão 057

Será cancelado o registro do profissional ou da pessoa jurídica que deixar de efetuar,
durante 2(dois) anos consecutivos, o pagamento da respectiva anuidade.

Questão 058

A ART é dispensada, quando o trabalho for realizado por uma equipe de profissionais.

Questão 059

Os profissionais abrigados pelo Sistema CONFEA-CREA, sendo empregados de empresa
pública, desempenhando cargo técnico, só necessitam estar registrados e em dia com o
Sistema, se desempenharem atividades técnicas fora da empresa.

Questão 060

Os direitos de autoria de um projeto de arquitetura, respeitadas as relações contratuais
expressas entre o autor e outros interessados, pertencem ao órgão ou à empresa na qual
o profissional, autor do projeto, atua.
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QUESTÕES de 061 a 066

O Código de Ética Profissional enuncia os fundamentos éticos e as condutas
necessárias à boa e honesta prática das profissões da Engenharia, da Arquitetura, da
Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia e relaciona direitos e deveres
correlatos de seus profissionais.

(Preâmbulo do Código de Ética do Sistema CONFEA-CREA)

Questão 061

Os preceitos do Código de Ética têm alcance somente sobre os profissionais de nível
universitário e de qualquer modalidade ou especialização.

Questão 062

O Código do Sistema CONFEA-CREA é generalista.

Questão 063

A minimização de honorários a níveis reduzidos com a finalidade de obter a confirmação
de uma proposta é considerada uma prática antiética.

Questão 064

A obtenção de ganhos marginais, a exemplo das comissões concedidas pelos fabricantes
de materiais de construção, é considerada conduta vedada aos profissionais.

Questão 065

Na prática profissional, o hábito de  tirar vantagem em tudo , da “Lei de Gerson”, dentro
de certos limites, é aceito como atividade ética, desde que não provoque prejuízos
financeiros a terceiros.

Questão 066

Quando um arquiteto é autuado por infração ao Código de Ética, recebe um Auto de
Infração e Notificação e poderá apresentar defesa à Câmara de Arquitetura, podendo
ainda recorrer ao Plenário do CREA.

QUESTÕES de 067 a 070

Com relação a aspectos do Código de Obras de Salvador, Lei Municipal 3.903 de
25/07/1988, pode-se afirmar:

Questão 067

A proposta de uma escada para uso residencial, com um único lance, que apresenta
largura de 1,00m, altura do degrau de 0,17m e piso com profundidade de 0,26m está
correta, de acordo com o Código de Obras de Salvador.
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Questão 068

O conjunto de procedimentos técnicos destinados exclusivamente a conservar e a
estabilizar a edificação e que não implicam na alteração das dimensões dos espaços é
denominado, no Código de Obras, de restauração .

Questão 069

Para efeito do disposto no Código de Obra, em se tratando de prescrição de Alvará de
Licença, o início de uma obra se caracteriza pela conclusão das fundações, definidas no
projeto estrutural específico.

Questão 070

As edificações destinadas a uso público deverão dispor de rampas de acesso ao
pavimento térreo ou hall de elevadores, com inclinação máxima de 8% (oito por cento),
para serem utilizadas por pessoas com deficiência física, enquanto as rampas de acesso
a garagens e estacionamentos, quando de uso exclusivo de veículos, terão inclinação
máxima de 20% (vinte por cento).

Questão 071

Nos últimos anos, tem-se ampliado, significativamente, a utilização de lajes planas
de concreto armado, com vigotas pré-moldadas, treliçadas com blocos de poliestireno
expandido (EPS) ou lajotas cerâmicas, apresentando vantagens técnicas em relação ao
sistema tradicional de lajes maciças.

Considerando-se o aspecto econômico dessa técnica construtiva, pode-se afirmar que o
sistema utilizado não superou em vantagens econômicas o sistema tradicional, porque
utiliza uma quantidade muito grande de madeira nas formas.

Questão 072

Os blocos cerâmicos, quando bem queimados, possuem boa resistência
mecânica, durabilidade e baixa absorção de água. Dessa forma, é comum se observar,
em blocos de baixa qualidade, a facilidade de quebra no transporte e a desagregação
com a presença de umidade.

Considerando-se esses aspectos, pode-se concluir que, percutindo um bloco com uma
ferramenta metálica, quanto menos metálico for o som, pior terá sido a queima do bloco.

Questão 073

Os cadernos de encargos, quando cuidam da placa ou da laje de
impermeabilização, no pavimento térreo, indicam que a mesma deve ser feita depois de
perfeitamente apiloado o reaterro e deve recobrir todos os elementos da fundação, quer
sejam de pedra argamassada ou de cintas de concreto.

Considerando-se a técnica construtiva recomendada, pode-se afirmar que essa
preocupação tem por objetivo evitar, no futuro, a ação da umidade ascendente nas
paredes de alvenarias de blocos cerâmicos ou de tijolos.
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Questão 074

Na fixação de azulejos e de pisos cerâmicos, empregam-se as argamassas
colantes à base de cimento, componentes minerais e aditivos especiais que apresentam
vantagens significativas em relação à utilização das argamassas com cimento e areia.
Uma dessas vantagens diz respeito ao tempo de execução do revestimento.

Os conhecimentos sobre a técnica construtiva recomendada permitem afirmar que, com a
argamassa colante, pode-se iniciar a fixação dos ladrilhos imediatamente após a
execução da base, fazendo-se o rejuntamento logo em seguida.

QUESTÕES 075 e 076

Na finalização de uma obra, a Fiscalização Arquitetônica deve estar atenta aos
problemas que podem ocorrer com a pintura predial, entre outros aqueles referentes à
seqüência das operações, ao preparo da base e à diferença de tonalidade.

Considerando-se a técnica construtiva recomendada, pode-se afirmar:

Questão 075

Para pintar um ambiente, a ordem correta, que economizará tempo e dinheiro, evitando
retrabalhos, é, em primeiro lugar, o teto; em segundo, as paredes; em terceiro, as portas;
em quarto, as janelas e, em quinto lugar, o rodapé.

Questão 076

A correta preparação da superfície é de fundamental importância para se obter uma
pintura que seja de qualidade e durável, por isso, imperfeições profundas do reboco ou do
cimentado devem ser corrigidas com massa corrida.

Questão 077

Dentre os vários tipos de fundações, indicadas em função das características do
solo e da obra, estão as estacas pré-moldadas, que transmitem ao terreno as cargas dos
pilares.

Com base nessa informação, pode-se afirmar que as estacas pré-moldadas são
fundações diretas.

QUESTÕES de 078 a 080

Planejar é a primeira etapa do processo administrativo, é visualizar o futuro e
traçar o programa da ação. Pode-se dizer que, através do planejamento, passa-se da
situação atual para a situação desejada ou, ainda, que planejar é decidir,
antecipadamente, o que fazer. Assim, no processo administrativo, ao planejamento se
seguem a organização, a direção e o controle.

Questão 078

O controle é a função administrativa que permite a retroalimentação do planejamento.
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Questão 079

O PERT/CPM é uma ferramenta usada específica e exclusivamente para o controle.

Questão 080

O diagrama de Gant ou Cronograma é uma ferramenta que determina a interdependência
das atividades.

QUESTÕES de 081 a 083

No diagrama PERT a seguir, representativo de um projeto qualquer, com seis atividades,
considere:

“N” = número de cada evento;
“TCI” = tempo cedo de início do evento;
“TCF” = tempo cedo de fim do evento;
“D” = a duração de cada atividade, expressa em dias úteis;
“A”, “B”, ”C”, “D”, “E”, “F” as descrições das seis atividades.

Questão 081

As atividades “A” e “D” fazem parte do caminho crítico  desse projeto.

Questão 082

A atividade  “C” tem uma folga total igual a 8 (oito) dias úteis.

Questão 083

Considerando-se o início do projeto no dia 0 (zero), se a conclusão da atividade “E”
ocorrer no dia 23, o projeto como um todo sofrerá um atraso de 2 (dois) dias.

Questão 084

O MS PROJECT é uma ferramenta de programação que só necessita das atividades e
das suas respectivas durações para estabelecer a interdependência das mesmas.

Questão 085

O MS PROJECT permite o traçado do cronograma físico/financeiro de um projeto.
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QUESTÕES 086 e 087

As Cartas Patrimoniais são documentos da maior importância para a preservação de
bens culturais, pois representam tentativas que vão além do estabelecimento de normas e

procedimentos, criando e circunscrevendo conceitos às vezes globais, outras vezes locais.
(Isabele Cury. In: Prefácio à Segunda Edição das Cartas Patrimoniais – IPHAN.)

Questão 086

A Ata da VIII Cúpula de Mercocidades , realizada em Assunção, no Paraguai, em 2002,
é considerada uma importante Carta Patrimonial voltada para os sítios urbanos.

Questão 087

A Carta de Veneza , aprovada em 1964, no Segundo Congresso Internacional de
Arquitetos e Técnicos dos Monumentos Históricos, se propõe a reexaminar os princípios
da Carta de Atenas de 1931, para aprofundá-los e dotá-los de um alcance maior, em um
novo documento.

Questão 088

SERVIÇO 00001 – Pavimentação com cimentado liso, com 2cm de espessura, executado
com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.
UNIDADE: m2

QUANTIDADE: 1.000 m2

ITENS UNIDADE
QUANTI-

DADE
PREÇO

UNITÁRIO
SUB-

TOTAL
SUB-

TOTAL TOTAL
1 Materiais 4,30

1.1 cimento kg 4,3 0,456 1,96
1.2 areia m3 0,02 27 0,54
1.3 junta m 1,8 1 1,80

2 Mão-de-obra 10,66
2.1 pedreiro h 1,3 2,28 2,96
2.2 servente prático h 1,3 1,37 1,78
2.3 encargos % 1,25 4,74 5,92

3 BDI % 0,2 14,96 2,99 2,99

Considere que a composição de preços unitários apresentada corresponde aos serviços
de pavimentação com cimentado e que representa um quantitativo de 1000 m2, único
serviço que consome cimento nessa obra.

Considere ainda que, no espaço de trinta dias, somente o insumo cimento sofreu um
acréscimo de preço igual a 5% para o saco de 50 quilos, permanecendo inalterados os
preços de todos os demais insumos da obra.

Com base nesses dados, pode-se concluir que, na hipótese referida, o impacto do
aumento do preço do cimento no custo dos encargos sociais será de, aproximadamente,
1,0%.
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Questão 089

As regras de medição são fundamentais para a definição dos quantitativos de materiais
de uma obra.

Questão 090

O Caderno Geral de Encargos  reúne todas as composições de preços unitários da obra.

Questão 091

Seja o desenho a seguir representativo da planta de formas para o pavimento de
um edifício qualquer, no qual a altura, de  piso a piso, é igual  3,80m, e a laje tem
dimensão de 9,00m x 6,80m e espessura de 0,10m, apoiada em quatro pilares, com
secção quadrada de 0,40m x 0,40m. No cálculo do volume de concreto para um único
pavimento, o arquiteto responsável pelo orçamento foi orientado a fazer o levantamento
dos quantitativos, buscando volumes reais, descontando as interseções entre viga e viga,
viga e pilar e pilar e laje.

Considerando-se os valores obtidos, pode-se afirmar que o volume de concreto total
calculado para laje, pilares e vigas é menor do que 15,152 m3.
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Questão 092

A figura ao lado exemplifica uma situação em que a pintura de
superfície, juntamente com parte do reboco se desagregaram,
tornando-se esfarelados. Tal situação ocorre, quando a pintura
é aplicada sobre superfície de reboco novo, não curado.

Considerando-se a técnica restaurativa recomendada, pode-se
afirmar  que  a  correção  para  o  destacamento é a seguinte: a)
raspar  as  partes  soltas  e  retirar  todo o pó da superfície; b)
corrigir as imperfeições profundas do reboco com argamassa
que tenha composição semelhante à original; c) aplicar duas
demãos de fundo preparador de paredes, diluído com solvente
na proporção de 1:1; d) pintar imediatamente a parede com a
tinta especificada para o acabamento.

Questão 093

A patologia mostrada em destaque na figura que se segue é devida à corrosão do
perfil metálico utilizado como verga.

Com base nos princípios restaurativos recomendados, pode-se afirmar que a restauração,
em tal situação, segundo os preceitos do restauro, deve ser feita afastando-se a
possibilidade de utilizar o mesmo material originalmente utilizado, no caso, o aço.
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QUESTÕES de 094 a 096

O processo para a elaboração do projeto arquitetônico é constituído por uma
sucessão de fases, abrangendo: diagnóstico, programação, partido, estudo preliminar,
anteprojeto, projeto definitivo e/ou projeto executivo. Essas fases devem ser efetivamente
articuladas entre si, proporcionando e agregando qualidade ao produto final, ao longo do
tempo da execução, buscando sempre a satisfação e o conforto do usuário final.

Com base nessas informações, pode-se afirmar:

Questão 094

Os chamados projetos complementares, nos quais se incluem as estruturas e as
instalações, devem ser elaborados na fase final desse processo, após o término do
projeto definitivo, evitando-se retrabalho.

Questão 095

O conceito de edifícios inteligentes deve ser utilizado na fase de aquisição dos
equipamentos das instalações, integrando o futuro gerenciamento das mesmas em um
único bloco.

Questão 096

Fazer "retrofit" em um prédio significa restaurar integralmente a sua estrutura de
sustentação e suas vedações.

Questão 097

Um arquivo de formato DXF, normalmente usado para intercâmbio de dados entre
ferramentas CAD, pode ser aberto em um software editor de texto.

Questão 098

Um software CAD representa o espaço, usando como base um sistema de coordenadas
bipolares.

Questão 099

CAD e AutoCAD são duas expressões equivalentes em termos de significado e podem
ser usadas indistintamente, quando há referência a desenho auxiliado por computador.

Questão 100

A entrada de dados num software CAD pode ocorrer a partir de mesa digitalizadora,
scanner, fotos digitais, teclado e mouse.


